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1.1. IDENTIFICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto aqui estudado refere-se a uma área de implantação designada por “Propriedade do Carvalhal”. Logo, em todo 

este documento, a designação “Propriedade do Carvalhal” é atribuída a toda a área de estudo, exceto quando devidamente 

esclarecido. 

A Propriedade do Carvalhal tem 330 ha e situa-se a sul da povoação de Capinha, no concelho do Fundão. É cortada pela 

estrada nacional EN 345 e faz fronteira com a estrada nacional EN 346 na sua parte NE (ver Anexo A). 

O empreendimento (projeto) aqui em causa é composto por duas tipologias distintas (Anexo B): 

1. Projeto de abastecimento de água, composto pela construção de uma barragem num local onde já existia uma 

barragem antiga 

2. Projeto agrícola, envolvendo regadio 

O presente EIA justifica-se pela componente de construção da barragem e do projeto agrícola associado. 

A barragem anterior, de menor dimensão em relação à atualmente projetada e executada já há algumas dezenas de anos 

apresentava já algumas debilidades, como por exemplo o não funcionamento da válvula de fundo, pelo que foi programada 

uma nova barragem, com uma pequena deslocação do local de implantação e um aumento da sua capacidade. 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

A entidade proponente é a: 

HVCZ Ventures Lda 

R. Professor Sebastião António Morão Correia, 127, 1 esquerdo. 

6000-762 Castelo Branco 

Telefone: 912300030 

Contribuinte: PT514342269 

1.3. ENQUADRAMENTO LEGAL DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) encontra-se consagrada, enquanto princípio, no artigo 18º da Lei de Bases do 

Ambiente (lei n.º 19/2014, de 14 de abril). 

O atual regime jurídico da AIA baseia-se no decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo 

Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2018, e que transpõe para a ordem 

jurídica interna a diretiva n.º 2014/52/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativa à 

avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente. 

De acordo com a Alínea b) do nº 3 do Artigo 1º do Dec.-Lei nº 151-B/2013 de 31 de Outubro, alterado e republicado pelo 

Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, este projeto é obrigatoriamente sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental, 

enquadrando-se, no que respeita à construção de barragens, na Alínea g) do ponto 10 do Anexo 2 do mesmo Dec.-Lei, 

pelo facto da albufeira desta barragem de terra ultrapassar os 5 ha de área inundada (caso geral). 

O EIA é apresentado para um Projeto em fase de execução. 
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1.4. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA 

De acordo com o enquadramento legal definido no ponto anterior, e de acordo com o definido na subalínea ii) da alínea a) 

do ponto 1 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, a autoridade de AIA será a Agência Portuguesa do Ambiente, IP 

(APA, IP). 

1.5. ANTECEDENTES DO EIA 

Este EIA tornou-se necessário pelo facto da anterior barragem não conter um volume de água que permitisse uma melhor 

gestão da propriedade no que respeita à rega. Para o atual plano agrícola as necessidades são superiores ao volume da 

barragem pré-existente. Mas, para além disso, e com o intuito de fazer uma limpeza aos sedimentos da barragem, verificou-

se que a descarga de fundo não funcionava, pelo que teve de se fazer um corte no coroamento para poder realizar a tarefa 

de escoar a água da albufeira. 

Nessa sequência, foi tomada a decisão de realizar outra barragem, ligeiramente a montante da pré-existente, e, com o 

aumento previsto da capacidade da mesma em relação à anterior, que exigiu uma elevação do coroamento, teve de se 

prever também a existência de um segundo coroamento a norte da albufeira, para evitar que a água se escoasse para uma 

bacia adjacente (ver Anexo B). Esta barragem, por ter uma área inundável superior aos 5 ha definidos por lei, torna 

obrigatório o processo de AIA. 

1.6. PROJETO PIN 

Já em Abril de 2019 foi recebida a informação, por parte da APA, de que tinha sido emitido parecer favorável à atribuição 

de estatuto PIN ao projeto PIN 246 Vera Cruz Almonds (ver Anexo Z1) 

1.7. ELABORAÇÃO DO EIA 

O presente EIA foi elaborado, em termos de trabalho de campo, entre os meses de maio e novembro de 2018, pela GGT – 

Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda., empresa de consultoria ambiental, com sede em Évora, na Zona 

Industrial, talhão 33, com o telefone n.º 266701502, com a colaboração de especialistas da Universidade de Évora. Fez-se 

uma atualização deste documento em Julho de 2019, depois do pedido de elementos por parte da APA em Maio de 2019. 

Foram colocados à disposição da equipa, por parte do promotor, os documentos relativos ao processo, e os documentos 

digitais concernentes ao projeto. 

Em relação à cartografia utilizada no presente estudo, foram usadas as Cartas Topográficas nº 235, 236, 246 e 247, 

conforme autorização de utilização do Anexo X1, e as Cartas de Solos e de Capacidade de Uso dos Solos nº 247, conforme 

autorização de utilização do Anexo X2. 

Em todo o presente documento, a referência ao termo “Projeto” diz sempre respeito ao emprendimento hidráulico e 

agrícola em causa, exceto quando explicitamente indicada uma situação diferente. 

A equipa multidisciplinar executora do presente trabalho foi coordenada pelo Prof. Dr. António Chambel (Universidade 

de Évora), e foi constituída pelos seguintes elementos: 

 Clima e Fatores Socioeconómicos – Doutor Jorge Duque 

 Ar e Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro – Dra Ana Pedrosa 
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 Fauna – Drª Marta Maymone 

 Flora e Vegetação, Planeamento e Ordenamento do Território e Uso do Solo – Engª Rute Caraça e Eng. Sílvia 

Ribeiro 

 Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos Subterrâneos e Resíduos – Prof. Dr. António Chambel 

(Universidade de Évora) e Doutor Jorge Duque 

 Recursos Hídricos Superficiais – Eng. Paulo Balsa 

 Paisagem, Solos e Componente Gráfica de Cartografia – Dr. Hugo Santos 

 Património Cultural e Arqueológico – Da responsabilidade da empresa Archeo/estudos, Investigação 

Arqueológica, Lda, através das arqueólogas Paula Barreira Abranches e Heloisa Valente dos Santos (o estudo 

integral apresentado à DGPC encontra-se no Anexo R, o PATA no Anexo R1) 

1.8. METODOLOGIA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

Para que o EIA possa identificar, caraterizar e avaliar o conjunto de ocorrências suscetíveis de provocarem desequilíbrios 

benéficos ou adversos no ambiente, e apresentar as respetivas medidas capazes de minorar ou majorar os citados 

desequilíbrios, utilizou-se a seguinte metodologia: 

 Descrever, de uma forma global, as principais caraterísticas do Projeto. 

 Identificar e caraterizar o atual estado do ambiente na área a abranger pelo Projeto e zonas limítofres. 

 Prever a evolução ambiental na zona a afetar pelo empreendimento e sua envolvente, com a existência do Projeto, 

identificando e avaliando os impactes ambientais expetáveis. 

 Apresentar medidas de minimização capazes de minorar ou potenciar os impactes ambientais expetáveis. 

 Propor ações de acompanhamento e de verificação da qualidade ambiental da área a abranger pelo Projeto e zonas 

limítrofes. 

 Identificar lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas na elaboração do EIA. 

 Concluir, de forma objetiva e sintética, a informação anteriormente apresentada. 

1.9. ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) 

A realização deste EIA implicou que fossem definidas diferentes metodologias de abordagem para cada descritor ambiental 

estudado, face à especificidade quer do Projeto, quer da área em estudo onde se pretende implementar. 

Deste modo, a equipa que elaborou o presente EIA produziu uma série de estudos setoriais e visitas ao local de 

implementação, necessários à elaboração de uma correta estrutura do EIA, tendo por base a legislação em vigor. 

Assim, o presente EIA referente ao Projeto de execução do “Carvalhal” é composto por dois volumes: 

 O Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental, o presente documento. 

 O Resumo Não Técnico. 

Em relação ao Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental, o documento aqui presente, este encontra-se dividido 

nos seguintes capítulos: 
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 Capítulo 1, que corresponde à introdução, identificando-se, entre outros, o Projeto, as entidades intervenientes 

para o licenciamento, a equipa que elaborou o EIA, a metodologia e estrutura do presente EIA. 

 Capítulo 2, onde é apresentado o Projeto. 

 Capítulo 3, onde é identificada a situação de referência e caraterizado o estado do ambiente na zona de 

implementação do Projeto. 

 Capítulo 4, onde são identificados e avaliados os impactes do Projeto no ambiente. 

 Capítulo 5, onde são descritas as medidas de minimização capazes de minorar ou potenciar os impactes 

ambientais expetáveis. 

 Capítulo 6, onde é apresentado o programa de acompanhamento e verificação da qualidade ambiental, durante e 

após a execução do Projeto. 

 Capítulo 7, onde são analizados os riscos de colapso da barragem. 

 Capítulo 8, onde são calculados os caudais ecológicos da barragem. 

 Capítulo 9, onde são apresentadas as lacunas detetadas na elaboração do EIA. 

 Capítulo 10, onde são apresentadas as conclusões que se podem retirar do presente EIA e onde se apresenta a 

matriz síntese de impactes ambientais nas fases de construção, exploração e desativação. 

 Capítulo 11, onde é referida a bibliografia e legislação consultadas. 

 Capítulo 12, que corresponde aos anexos e peças desenhadas, incluindo o relatório do descritor Património 

enviado à DGPC e um relatório sobre a recuperação da galeria ripícola e das linhas de água do Carvalhal. 

Em relação ao segundo documento, o Resumo Não Técnico (RNT), apresenta, de uma forma resumida e simplificada, os 

principais aspetos relativos aos impactes ambientais do projeto que se pretende implementar. Este documento é efetuado 

de modo a poder esclarecer o público em geral sobre as consequências ambientais deste Projeto. 

 

  



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROJETO 
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2.1. LOCALIZAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO 

2.1.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto aqui designado por Propriedade do Carvalhal está localizado na freguesia da Capinha, concelho do Fundão, 

distrito de Castelo Branco. 

No Anexo A apresenta-se a localização geográfica (nacional, regional e local) do empreendimento, e no Anexo B 

apresenta-se a planta do mesmo, na sua atual fase de execução. 

Toda a área da propriedade se situa na Bacia Hidrográfica do Rio Tejo. 

2.1.2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O presente Projeto faz parte de um projeto integral de muito maior envergadura liderado pela HVCZ Ventures Lda, que 

pretende instalar cerca de 2.000 ha de regadio de amêndoa em várias propriedades numa área territorial entre o Fundão e 

Castelo Branco, bem como instalar uma unidade fabril para descasque e processamento da amêndoa. 

As propriedades vão sendo negociadas ou adquiridas ainda neste momento, pelo que não estão ainda definidos nem a área 

total, nem o número final de propriedades a adquirir. No momento atual, as propriedades já adquiridas e em processo de 

transformação e adaptação são as de Carvalhal, no concelho do Fundão, objeto deste EIA, e a propriedade de Vale Serrano, 

próximo de Idanha-a-Nova, cujo processo se seguirá. 

O objetivo destes empreendimentos é a rentabilização do espaço rural, aumentando a capacidade produtiva dos solos, 

incrementando a produção agrícola em regime de exploração não tradicional, intensivo ou super-intensivo. Neste caso, 

todo o projeto global se baseia na produção de amêndoa em regime de rega. 

A Propriedade do Carvalhal, objeto deste estudo, tem 330 ha e situa-se a sul da povoação de Capinha, no concelho do 

Fundão. É cortada pela estrada nacional EN 345 e faz fronteira com a estrada nacional EN 346 no seu limite NE (ver 

Anexo A). 

A nível de empregos, neste caso específico do Carvalhal não se pode falar apenas nos empregos diretos ou indiretos a 

tempo inteiro apenas nesta propriedade, pois haverá um número de trabalhadores significativo que vai trabalhar em 

praticamente todas as propriedades agora adquiridas ou a adquirir. A implementação deste projeto global permitirá a 

instalação de estruturas que se prevê virem a criar, na fase de exploração, 60 postos de trabalho diretos e 100 postos de 

trabalho indireto num futuro próximo. Dos 60 postos de trabalho direto, 4 serão para já efetivos da propriedade do 

Carvalhal e 3 estarão a tempo parcial. 

Assim, considera-se esta uma intervenção crucial de forma a criar mais riqueza numa zona muito deprimida do país, e 

onde não é de negligenciar a criação de novos postos de trabalho, permitindo a melhoria de condições de vida, a fixação 

de jovens e a dinamização do potencial da região. 
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2.2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.2.1. DESCRIÇÃO BREVE DO PROJETO 

Como se disse atrás, o projeto global envolve várias propriedades em distintos concelhos entre o Fundão e Castelo Branco, 

algumas ainda por adquirir ou em fase de negociação, num total que há-de atingir aproximadamente os 2.000 ha. Mas o 

que está em causa neste EIA é a primeira propriedade deste empreendimento, a propriedade do Carvalhal, no concelho do 

Fundão, com 330 ha, onde se pretende plantar um total de 291 ha de amendoal, 182 ha plantados em sebe e 109 ha em 

compasso intensivo. Para tal foi dimensionado um sistema de rega localizada gota-a-gota, que engloba o aumento da 

capacidade de uma antiga barragem existente na propriedade, a qual será demolida para criar outra de maior dimensão. 

Em Junho de 2019 esse total original de plantação de 291 ha foi reduzido para 270 ha. 

Uma pequena parcela da propriedade tem uma área florestal de 36,8 ha, na parte Sul-Sudeste da propriedade (ver 

Anexo B). 

A propriedade do Carvalhal tem também um pequeno núcleo urbano (Anexo B), bastante degradado, cujo abastecimento 

em água potável é feito através da captação num poço tradicional (água subterrânea). 

2.2.1.1. Núcleo urbano 

O núcleo urbano tem como objetivo o acondicionamento de veículos e produtos agrícolas, tem uma moradia de 

funcionários e o escritório da propriedade. Está representada no Anexo B do prsente Relatório de Síntese. 

O núcleo urbano servirá como apoio principal às atividades da exploração, com o escritório da empresa e espaço para 

utilização pelos trabalhadores (sanitários e sala de refeições), uma moradia para ser utilizada por trabalhadores e que serve 

também para assegurar a presença permanente de funcionários na mesma durante a noite e dia, por questões de segurança 

(residência permanete de alguns trabalhadores). A parte de acondicionamento de máquinas e de produtos agrícolas é 

também essencial para a gestão da propriedade, por questões de segurança de equipamentos e produtos e para evitar a 

degradação do material, mais protegido dentro das instalações para uso agrícola neste pequeno núcleo ubano. 

Junto a este núcleo urbano será também construído um “barracão” que servirá para armazenamento de todos os produtos 

utilizados na propriedade, assim como seus veículos. O projeto do barracão já foi aprovado pela CM Fundão. 

Portanto todo o espaço irá ter uma relação muito direta com a gestão global da propriedade. 

As águas residuais domésticas deste pequeno núcleo urbano são enviadas para uma fossa séptica, que irá ser substituída 

em breve por uma fossa estanque. 

A atual fossa irá ser substituída por uma fossa Estanque, com capacidade para 30.000 l. Estima-se que o volume de 

efluentes máximo seja de 8,403 m3/mês, em fossa estanque. Os efluentes serão retirados pelos serviços municipalizados 

da Câmara Municipal do Fundão ou por empresa especializada, para serem encaminhados para uma ETAR. 

2.2.1.2. Abastecimento de água 

O novo projeto de abastecimento de água destinado à rega baseia-se na construção de uma barragem, aqui designada por 

Barragem do Carvalhal, situada mais ou menos no local de outra barragem pré-existente, uma vez que se concluiu que a 

primeira não tinha capacidade suficiente para o projeto agrícola proposto para a mesma propriedade. Esta nova barragem 

foi definida não só porque se necessita de maior capacidade de armazenamento, mas também por razões de segurança, 
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devido à antiguidade da barragem pré-existente, já com órgãos vitais com deficiências graves, como o descarregador de 

fundo, que já não funcionava. 

Para além da água desta barragem, os proprietários contam ainda com água que pode ser dispensada a partir do sistema de 

rega das barragens da Meimoa e do Sabugal, consoante disponibilidade já garantida pela Associação de Beneficiários da 

Cova da Beira, que informa que 78,72 ha da Propriedade do Carvalhal se encontram dentro do Perímetro de Rega do 

Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira (ver Anexo Z2). O documento está em nome da Aristhorizon, o qual é o 

antigo nome da HVCZ Ventures LDA, com o mesmo número do contribuinte da atual empresa. 

No Anexo Z2 mostra-se o documento em que a Associação de Beneficiários garante um volume de 350 m3/h de água 

durante o período de rega, permitindo ainda encher a barragem do Carvalhal no período de inverno para suprimir alguma 

falta de água na mesma. 

Chama-se a atenção de que a APA, no momento da emissão do parecer favorável à proposta de PIN, já fez a análise de 

viabilidade hídrica (Anexo Z1). 

Os valores indicados mostram que a água da Ribeira da Meimoa não será necessária como abastecimento para rega deste 

empreendimento. 

Para além da água da barragem do Carvalhal (a construir) e da eventual contribuição de água das barragens da Meimoa e 

do Sabugal, fez-se também um estudo para conhecer as potencialidades dos recursos hídricos subterrâneos, mas a 

conclusão é que os recursos são relativamente limitados, pelo que, comparado com as necessidades, não serão de molde a 

constituírem-se como alternativa viável para rega. 

A Tabela 1 mostra a viabilidade do projeto de regadio da Propriedade do Carvalhal. Como pode ser visto no projeto da 

barragem, a bacia hidrográfica de 1,376 km2 possui um escoamento anual médio da ordem dos 378.322 m3, que por si já 

é suficiente para as necessidades extras de água para o abastecimento das plantas, no entanto, o excedente de água vinda 

da barragem pública do Sabugal/Meimoa poderá, eventualmente, ser usada para manter a barragem cheia. 

As necessidades são as constantes da Tabela 1, onde se encontra vertido o balanço hídrico considerando o ano médio. As 

necessidades de rega são de 6.000 m3/ha o que equivale a um volume anual de 1.620.000 m3, para rega de 270 ha. 

O Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira (AHCB) garante 1.951.680 m3/ano ao empreendimento. 

Os contributos da albufeira em anos secos, médios e húmidos são os indicados na Tabela 2. 

A dotação de rega indicada tem como referência o ano médio. O sistema de rega instalado permite saber as necessidades 

de rega das plantas em tempo real. Assim, caso ocorra um ano húmido é possível, em tempo real, parar a “importação” de 

água ou continuar essa importação de forma a constituir uma reserva para a próxima campanha. Caso ocorra um ano seco, 

há capacidade do AHCB garantir o armazenamento, durante o período de inverno, para suprir as necessidades de rega, 

como consta da declaração emitida pela Associação de Regantes (Anexo Z3). 

Em caso de ocorrência de anos secos consecutivos, o promotor tem como principal foco a sobrevivência das árvores, 

utilizando para o efeito a dotação de rega constante da Tabela 3, de onde se retira que o volume de armazenamento 

propiciado pela albufeira do Carvalhal é suficiente para satisfazer as necessidades de rega, considerando os caudais 

próprios gerados na sua bacia hidrográfica e os caudais importados durante o Inverno. O recurso a caudais bombeados a 

partir da ribeira da Meimoa não está equacionado nem será efetuado. 

Neste aspeto refere-se a informação contida no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (PGRH) – 2.º 

Ciclo – relativa à alteração do regime hidrológico à escala sazonal, anual ou interanual a jusante de barragens com 

albufeiras com capacidade de regularização, mencionando-se que a barragem da Meimoa, que inclui a rega ou o 
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abastecimento público, apresenta índices de regularização superiores a 0,8, ou seja garante uma capacidade de 

regularização interanual que permite atenuar a variabilidade de afluências entre anos secos e húmidos. 

Tabela 1. Viabilidade do projeto de regadio. 

Área Útil Plantada 270 ha       

Dotação Total Req. 6000 mᶾ/ha       

Caudal Total 

Hidrantes 
380 mᶾ/h       

  Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Total 

Distribuição 

Temporal da 

Dotação ao longo do 

ciclo (%) 

5 5 10 20 25 20 15 100 

Volume Requerido 

Mensalmente (mᶾ) 
81.000 81.000 162.000 324.000 405.000 324.000 243.000 1.620.000 

Volume Diário 

Requerido Unitário 

(mᶾ/ha dia) 

10 10 19 40 48 39 30 196 

Volume fornecido 

Mensalmente 

Hidrantes (mᶾ) 

282.720 273.600 282.720 273.600 282.720 282.720 273.600 1.951.680 

Diferencial 

mensalmente 

(Fornecido- 

Requerido) (mᶾ) 

201.720 192.600 120.720 -50.400 -122.280 -41.280 30.600 331.680 

Volume Útil 

Armazenar (mᶾ) 

(Folga de 20% para 

evaporação e volume 

morto) 

   -60.480 -146.736 -49.536  -256.752 

Tabela 2. Contributo da albufeira a construir para a satisfação das necessidades noa anos secos, médios e húmidos. 

Ano Volume (m3) 

Médio 378 322 

Seco 138.1667 

Húmido 556.772 
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A barragem própria terá o volume de aproximadamente 900.000 mᶾ, para que em um ano seco onde não exista água nas 

barragens do Sabugal e Meimoa seja possível sustentar a plantação de maneira que seja possível mantê-la viva. As 

barragens públicas são suficientes para abastecer o perímetro de rega por dois anos consecutivos de seca. Com a barragem 

particular a ser implementada, o empreendimento possui mais um ano de possibilidade de rega, ou seja 3 anos consecutivos 

de defesa contra a seca. 

Tabela 3. Dotação de rega caso ocorram anos secos sucessivos. 

Área Útil Plantada 270 ha       

Dotação Total Req. 3.000 m3/ha       

Caudal Total Hidrantes 380 m3/h       

  Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Total 

Volume Requerido 

Mensalmente (mᶾ) 
40.500 40.500 81.000 162.000 202.500 162.000 121.500 810.000 

Tabela 4. Utilização do hidrante H1140. 

Mês N.º dias/mês N.º horas/mês Volume (m3) 

Março 31 744 52.080 

Abril 30 720 50.400 

Maio 31 744 52.080 

Junho 30 720 50.400 

Julho 31 744 52.080 

Agosto 31 744 52.080 

Setembro 30 720 50.400 

Total 359.520 

Tabela 5. Utilização do hidrante H2.13.1. 

Mês N.º dias/mês N.º horas/mês Volume (m3) 

Março 31 744 208.320 

Abril 30 720 201.600 

Maio 31 744 208.320 

Junho 30 720 201.600 

Julho 31 744 208.320 

Agosto 31 744 208.320 

Setembro 30 720 201.600 

 Total 1.438.080 

 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

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

A Associação de Beneficiários informou que o empreendimento tem à disposição 3 hidrantes, que possuem a vazão 

instantânea de 280 mᶾ/h, 70 mᶾ/h e 30 mᶾ/h. 

Nas Tabela 4 e Tabela 5 indica-se o número de dias por mês e o número de horas por mês de utilização dos hidrantes para 

obter os caudais necessários previstos, assinalando-se os volumes “importados” através de cada um dos hidrantes 

supramencionados (apenas 2 serão usados). 

2.2.1.3. Projeto 

2.2.1.3.1. Barragem do Carvalhal 

Verificou-se, durante o levantamento de campo, que a antiga barragem do Carvalhal se encontra neste momento destruída, 

porque, para fazer a limpeza da sua albufeira, foi necessário esvaziá-la e, não funcionando o descarregador de fundo, a 

opção passou por fazer um corte vertical na parede da mesma (ver Figura 1). Por esse motivo e porque se pretendia ao 

mesmo tempo aumentar a capacidade da mesma para a rega do futuro amendoal na propriedade, foi feito um novo projeto, 

que aumenta a cota do coroamento, a sua extensão superficial, a área da albufeira e o seu volume final. 

Figura 1. Estado atual (30 de outubro de 2018) do paredão da barragem antiga, atualmente cortado na sua parte 
esquerda, e onde se desenrolam trabalhos de limpeza das lamas na albufeira. 
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A albufeira da antiga barragem tinha apenas um volume útil da ordem dos 120.000 m3. A nova barragem terá uma 

capacidade útil de 893.000 m3 e será construída ligeiramente a montante do paredão da anterior e, porque com a altura 

prevista a água passaria a fluir para um vale adjacente, um pouco a norte será feito um segundo paredão, para evitar que 

as águas se escoem para essa zona (ver projeto no Anexo B). 

A linha de água intersetada é uma pequena linha de água local, afluente da margem esquerda da Ribeira da Meimoa, dela 

distando apenas cerca de 0,9 km, na bacia do Rio Tejo. 

As coordenadas do local da obra no sistema de referência PT-TM06-ETRS89 são: 

M = 265.250 m 

P = 356.967 m 

A barragem projetada é uma barragem em aterro, de perfil homogéneo, incluindo dreno de pé para captação de alguns 

caudais percolados através do aterro, dispondo de um descarregador de tipo frontal na sua margem esquerda e de uma 

conduta de fundo em PVC revestida a betão armado. 

Na Tabela 6 resumem-se as principais caraterísticas da obra, destacando-se a capacidade útil da albufeira a criar, que se 

estima em 892.937 m3, a altura máxima da barragem, de 12,71 m, e a área máxima inundada, 211.372 m2. 

O seu abastecimento está não apenas dependente dos escoamentos pluviais privados e públicos originados numa bacia 

hidrográfica de 1,376 km2, a que corresponderá um escoamento anual médio da ordem dos 378.322 m3, como sobretudo 

de caudais a obter exteriormente. 

Com estas caraterísticas a obra enquadra-se no Regulamento de Pequenas Barragens (DL. 21/2008 de 28 de março) uma 

vez que a capacidade da barragem é superior a 100.000 m3 e a sua altura inferior a 15 m. Nos termos do mesmo, o cálculo 

do descarregador de superfície foi realizado para um período de retorno de 500 anos, considerando o efeito amortecedor 

de cheias da albufeira para a chuvada mais desfavorável. 

A barragem será constituída por dois corpos separados, sendo o secundário, na margem esquerda, de altura bastante inferior 

(ver Tabela 6). 

Tabela 6. Caraterísticas principais da Barragem do Carvalhal. 

 Corpo 1 Corpo 2 Unidades 

Altura máxima do coroamento 12,71 6,50 m 

Cota do coroamento 448,90 448,90 m 

Cota do NPA 447,45 447,45 m 

Cota do NMC 447,90 447,90 m 

Cota mínima do terreno ao eixo 436,19 442,40 m 

Folga acima do NMC adotado 1,00 1,00 m 

Comprimento do coroamento 307,87 266,40 m 

Largura do coroamento 4,00 4,00 m 

Inclinação do talude montante (h/v) 3,00/1 3,00/1  

Inclinação do talude jusante (h/v) 2,50/1 2,50/1  

Área inundada 211.372  m2 

Volume da albufeira 893.026  m3 

Volume morto (cota do patamar 437,50 m) 89  m3 

Capacidade útil 892.937  m3 
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A barragem em Junho de 2019 está parada, não foi feito nenhum tipo de avanço na construção desde a preparação do EIA. 

2.2.1.3.2. Projeto agrícola 

O projeto apresentado tem por objetivo o dimensionamento hidráulico de um sistema de rega localizada gota-a-gota para 

uma área total de 291 ha de amendoal, em que 182 ha são plantados em sebe e 109 ha em compasso intensivo na 

propriedade do Carvalhal. 

A rega será efetuada a partir do perímetro de rega da Cova da Beira, da barragem do Carvalhal e de uma eventual captação 

na Ribeira da Meimoa, de modo a satisfazer as necessidades hídricas do amendoal, através de: 

 Três hidrantes do perímetro de rega da Cova da Beira, com um caudal total de 380 m3/h, em que dois alimentam 

diretamente os sistemas de rega com um caudal total de 350 m3/h e outro abastecerá a albufeira com um caudal de 

30 m3/h; 

 Água da albufeira da nova barragem do Carvalhal, que poderá também ser reabastecida quer pelos hidrantes 

associados à exploração, quer por uma captação a partir da ribeira da Meimoa, que se encontra neste momento em 

fase de legalização por parte das entidades oficiais; 

A área beneficiada será regada por três sistemas de rega independentes: 

 Sistema de rega A: sistema de rega que beneficia áreas de plantação de amendoal em sebe e intensivo. Este 

sistema de rega é preferencialmente abastecido a partir dos hidrantes do perímetro de rega da Cova da Beira, 

contudo, numa situação excecional e pontualmente como é uma situação de falta de água no perímetro de rega, 

poderá ser abastecido a partir da albufeira da propriedade do Carvalhal. 

 Sistema de rega B: sistema de rega que beneficia áreas de plantação de amendoal de plantação exclusivamente 

em sebe. Este sistema é preferencialmente abastecido a partir dos hidrantes, contudo se não existir disponibilidade 

de tempo de rega a partir destes, efetuar-se-á a rega a partir da albufeira da propriedade do Carvalhal. 

 Sistema de rega C: sistema de rega que beneficia áreas de plantação de amendoal de plantação exclusivamente 

intensivo. Este sistema é preferencialmente abastecido a partir dos hidrantes, contudo se não existir disponibilidade 

de tempo de rega disponível a partir destes, pode-se efetuar a rega a partir da albufeira da Propriedade do Carvalhal. 

Em relação ao amendoal, serão instalados dois sistemas de plantação distintos, em sebe (SHD – super high density) e 

intensivo (HD – High density). A distribuição espacial de cada sistema de plantação foi definida pelo assessor agronómico 

com o compasso de plantação do amendoal SHD de 3,0 m x 1,25 m, com 2.667 árvores/ha, e de 6,0 m x 4,0 m no sistema 

HD, com 417 árvores/ha. 

A dotação máxima requerida, em qualquer dos sistemas de plantação, será de 5,0 mm/dia, ou seja de 50 m3/ha. 

As tubagens principais, que transportam a água desde o cabeçal de rega, localizado junto da barragem, serão todas 

enterradas. 

Os cabeçais de rega que serão compostos pelos sistemas de bombagem, filtragem, fertirrega, órgãos de controlo, de 

medição e de proteção, localizar-se-ão junto do descarregador de fundo da barragem, para que os sistemas de rega possam 

ser abastecidos quer da albufeira quer dos hidrantes do perímetro de rega. 

Qualquer dos sistemas será completamente automático, com controlo e programação à distância, controlados a partir de 

um único programador de rega. 
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O sistema de fertirrega, definido pelo acessor agronómico, será constituido por 9 depósitos: 7 com capacidade de 7.500 l, 

2 com capacidade de 1.200 l, este provido de um sistema de mistura mecânico. A injeção do adubo em cada sistema de 

rega será assegurada por bomba doseadora com capacidade de injeção de 550 l/h. 

Os gotejadores a instalar, em qualquer dos sistemas de plantação, serão autocompensantes integrados, de diâmetro nominal 

de 16 mm no sistema de rega C e diâmetro nominal de 20 mm nos restantes sistemas, e com espessura mínima de 1,0 mm 

com um débito de 1,6 l/h a 0,75 m. 

Serão utilizados os seguintes serviços e equipamentos: 

 Diversas sondas subterrâneas espalhadas por todo o terreno, as quais permitirão, por via GPRS, receber no 

computador e telemóvel o nível de humidade no solo nas profundidades: superfície, -30 cm, -50 cm e -80 cm, 

possibilitando em tempo real saber a necessidade de rega das zonas analisadas. 

 Uma estação meteorológica que dará indicações, entre outras, da humidade do ar, pluviometria, velocidade do 

vento e incidência de luz solar (também monitorizada por computador e telemóvel). 

 Dendómetros, equipamentos ligados diretamente ao tronco da árvore, que permitem determinar o nível de stress 

hídrico da planta nas diversas horas do dia. 

 Está em fase final de contratação o fornecimento de imagens NDVI, via satélite e drone, que permitirão identificar 

zonas de stress. 

 Caudalímetros e sensores que permitem a identificação de ruturas na tubagem (também monitorizada por 

computador e telemóvel). 

O Projeto terá tudo o que há de mais moderno no controle da rega e, consequentemente, do consumo de água. 

A plantação foi feita, maioritariamente de maneira que as linhas de plantação ficassem no sentido norte-sul. 

Para evitar erosão será feito o arrelvamento em todas as entrelinhas de plantação. O arrelvamento tem por finalidade, para 

além de evitar a erosão, de fixar os nutrientes no solo, evitando a lixiviação e perda dos mesmos ao longo do tempo. 

Estudos recentes feitos pelos especialistas do sistema SHD mostram que o tempo de vida produtivo das plantas chega a 

20 anos, mas pode estender-se para além disso. O presente projeto foi planeado com um tempo de vida de 20 anos, no 

entanto, como objetivo, a empresa tenciona que, após os 20 anos o projeto seja renovado. 

A extremidade sul-sudeste da propriedade do Carvalhal apresenta uma área de 36,8 ha plantação florestal de eucalipto que 

tem continuidade com a área adjacente no exterior da propriedade (Figura 2). Esta plantação é entrecortada por pequenas 

manchas de plantação de pinheiro-bravo e pontualmente identifica-se a presença de carvalho-negral. 

Existe ainda na área da propriedade uma área edificada antiga, que apresenta um aglomerado de casas, parte delas em 

ruínas, e que tem, atualmente, o parque de máquinas e de equipamentos (estaleiro de obra, Anexo B) nas suas imediações. 

2.2.1.3.3. Situação atual do projeto 

No final de junho de 2019, a situação em relação à futura Barragem do Carvalhal, que substituirá a antiga, era a seguinte: 

 A antiga barragem do Carvalhal estava inativada, por efeito de um corte que foi feito na parte direita do paredão, 

e a sua albufeira foi limpa dos sedimentos entretanto depositados na mesma. 

 A nova barragem ainda não foi ainda iniciada. 

Em relação ao projeto agrícola, a equipa do EIA constatou que, em finais de juno de 2019, a maior parte da plantação 

(230 ha) estava já instalada (ver Figura 3) e que a preparação para a plantação se tinha iniciado muito tempo antes, com 
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uma limpeza muito grande do terreno e um remeximento do solo até à profundidade de 1 m (havia horizontes inferiores 

de solo misturados com horizontes superiores). Faltava instalar 40 ha, entre a ribeira da Meimoa e a Estrada Nacional 

EN345. 

 

Figura 2. Área florestal a S-SE da propriedade do Carvalhal. 

Em investigação local, contactando a população em redor, surgiu a informação de que este terreno, nos últimos anos, teve 

um historial de instalação de vários projetos agrícolas, com espécies arbóreas ou arbustivas diversas e que todos 

fracassaram de algum modo. E, segundo parece, a revolução inicial do solo foi feita para a instalação de várias dessas 

culturas agrícolas. Logo, o historial deste mesmo terreno nos tempos mais atuais tem sido de uma alteração muito intensa 

das condições naturais. 

Outro aspeto importante nesta propriedade foi a ação dos proprietários na zona da ribeira, onde, numa ação de limpeza da 

mesma, cortaram a galeria ripícola, que ainda se pode ver no estado intacto na continuidade para outras propriedades. Para 

este caso, foi feito em 2018 um estudo para ajudar na recuperação mais rápida da mesma, com plantação de espécies 

autóctones (ver Anexo V). Ao mesmo tempo, durante a modelação de terreno que entretanto ocorreu por causa da 

plantação das amendoeiras também se limparam as valas artificiais que já existiam sobre o terreno. Embora se desconheça 

até que ponto esta modificação foi original ou resultado também dos anteriores projetos agrícolas, assume-se aqui que a 

atual rede de drenagem se encontra muito artificializada. Para evitar a erosão que pode resultar de um alinhamento das 

linhas de drenagem artificial, foi também feito anteriormente um relatório sobre este assunto, onde se tentou remediar um 

pouco a situação. 

Verificada esta situação já em finais de outubro de 2018, as ações na fase de construção, pelo menos do projeto agrícola e 

qualquer medida de minimização nessa fase, já não podem ser analisadas ou previstas, pelo que o presente EIA apenas 
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referirá basicamente a parte de construção da barragem, embora mesmo aí a situação já não seja nada natural, com tanta 

alteração em toda a propriedade e também na área da barragem, pela extração de sedimentos que se fez. 

O EIA será então muito mais concentrado na fase de exploração e em medidas minimizadoras que ainda possam vir a ser 

implementadas. 

 

Figura 3. Plantação do amendoal conforme se encontrava em outubro de 2018. 

2.2.2. OUTRAS CARATERÍSTICAS DO PROJETO 

A empresa tem como prioridade a contratação preferencial de pessoas e empresas da região. Apenas quando não for viável 

a contratação local é que o raio de procura se estenderá em termos regionais, nacionais ou internacionais. 

Em relação aos empregos, a Tabela 7 mostra o número de empregados na fase de construção e a Tabela 8 o número de 

empregados na fase de exploração. 

Como o projeto integral da empresa passa pela aquisição de várias propriedades e muitos dos trabalhadores serão comuns 

a todas as propriedades, ambas as tabelas apresentam o número de trabalhadores globais e o número desses trabalhadores 

que estarão envolvidos nos trabalhos na propriedade do Carvalhal. 

No período de implantação (construção) estiveram a laborar 8 trabalhadores contratados a tempo integral pela HVCZ, 

5 deles destinados ao Carvalhal a tempo integral e 3 que se dedicaram a tempo integral ao projeto global (2000 ha, mais a 
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fábrica). Como postos de trabalho indireto (por subcontratação), estiveram na propriedade por volta de 60 trabalhadores 

durante a fase de implantação do amendoal. 

Na fase de exploração haverá 6 trabalhadores a tempo inteiro e 2 a tempo parcial, mas todos funcionários da HVCZ 

Ventures Lda.. 

Na fase de construção do Carvalhal, entre equipamentos subcontratados e próprios, existiram 31 veículos, entre máquinas 

de terraplanagem, tratores agrícolas, veículos ligeiros e camiões (Tabela 7). 

Na fase de exploração, haverá 4 tratores agrícolas e 1 camião de transporte a tempo parcial (Tabela 8). 

Tabela 7. Número de equipamentos (próprios e subcontratados), empregados e investimentos na fase de construção. 

Equipamentos Número global Número Carvalhal 

Construção da barragem e redes de rega 

- Máquinas de terraplanagem 

- Camiões de transporte 

Componente agrícola 

- Tratores agrícolas 

- Camiões de transporte 

 

23 

3 

 

21 

1 

 

23 

3 

 

4 

1 (parcial) 

Tipologia de trabalhadores Número Número Carvalhal 

- Economista 

- Engenheiro civil 

- Engenheiro agrícola 

- Motorista de máquinas de construção 

- Trabalhadores indiferenciados 

1 

1 

3 

26 

21 

1 (parcial) 

1 (parcial) 

1 (parcial) 

26 (parcial) 

4 

Investimentos Euros Euros 

- Barragens 

- Equipamentos agrícolas 

- Redes de rega 

- Plantação de árvores 

700.000 

2.000.000 

5.000.000 

9.452.520 

350.000 

330.000 

1.000.000 

1.700.000 

 

Como se pode ver na Tabela 7, os investimentos na fase de construção são de 350.000 € para a construção da barragem, 

330.000 € para equipamentos agrícolas, 1.000.000 € para a construção da rede de rega, e 1.700.000 € para a plantação das 

árvores. 

Na fase de exploração (Tabela 8) estão previstos investimentos anuais de 13.230 € para equipamentos agrícolas, 33.210 € 

para a manutenção das redes de rega e 100.000 € para tratamentos fitossanitários. 

Durante a fase de plantação do amendoal, os equipamentos alugados ou contratados permaneceram na área de implantação 

pelo período necessário para o serviço, no caso, raramente inferior a 1 mês, ou seja, o tráfego rodoviário foi pouco 

modificado nas estradas nacionais mais próximas. 
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Tabela 8. Número de equipamentos, empregados e investimentos na fase de exploração. 

Equipamentos agrícolas Número global Número Carvalhal 

- Tratores agrícolas 

- Camiões de transporte 

21 

1 

4 

1 (parcial) 

Tipologia de trabalhadores Número Número Carvalhal 

- Economista 

- Engenheiro agrícola 

- Motorista de máquinas agrícolas 

- Trabalhadores indiferenciados 

1 

3 

21 

10 

1 (parcial) 

1 (parcial) 

4 

2 

Investimentos anuais Euros Euros 

- Equipamentos agrícolas 

- Manutenção das redes de rega 

- Tratamentos fitossanitários 

73.500 

184.500 

560.000 

13.230 

33.210 

100.000 

 

2.2.3. AÇÕES NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Durante a fase de construção estão previstas as seguintes ações: 

2.2.3.1. Barragem 

Atualmente a antiga barragem do Carvalhal está inativada, por efeito de um corte que foi feito na parte direita do paredão, 

a fim de se retirar a água e poder limpar os sedimentos entretanto depositados na albufeira. 

Porque se tornou necessário aumentar a capacidade da albufeira, foi tomada a decisão de construir uma nova barragem, 

um pouco a montante do paredão da primeira. No final de outubro de 2018 ocorria ainda a limpeza dos sedimentos e a 

parte do paredão que não foi destruído (a parte direita) ainda se encontrava no local, como se pode verificar na Figura 1. 

Sendo assim, e apesar de, por causa da limpeza da atual albufeira, muitos equipamentos já se encontrarem a trabalhar no 

local, as ações na fase de construção são: 

 Estaleiro e caminhos de acesso: o estaleiro encontra-se instalado junto às construções já existentes na propriedade 

(Anexo B) e existem vários caminhos já executados e que separam as zonas de rega e fazem o acesso à barragem 

e albufeira. 

 Terraplanagens e movimentações de terras (aterros e desaterros): as movimentações de terras serão efetuadas para 

obter terras para a construção da barragem. Serão extraídas terras da zona da futura abufeira e transportadas para 

a zona de construção da barragem, de modo a não se recorrer a terras de origem externa à área (ver mancha de 

empréstimo no Anexo B). 

 Movimentação de máquinas e equipamentos durante a construção da barragem: obrigatoriamente irão circular 

camiões e máquinas pesadas na área de implantação da barragem e zona da futura albufeira, necessários à 

realização das obras. A sua circulação será restrita aos acessos já existentes. 
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 Construção de infraestuturas: esta fase corresponderá à colocação dos órgãos da barragem e à instalação das 

tubagens de circulação de água para rega e à instalação das ligações elétricas, sendo que estas últimas já estavam 

instaladas em outubro de 2018 (tubagens e linhas elétricas). 

2.2.3.2. Projeto agrícola 

Nas áreas que já estão a ser utilizadas para o projeto agrícola de regadio, as ações na fase de construção já se encontram 

praticamente concluídas no final de Junho de 2019: 

 Desmatação e limpeza da área (concluída) 

 Abertura das valas para instalação das tubagens (concluída, com exceção de 40 ha)) 

 Instalação da rede de rega (concluída, com exceção de 40 ha)) 

 Plantação das amendoeiras (concluída, com exceção de 40 ha) 

2.2.4. AÇÕES NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Durante a fase de exploração estão previstas as seguintes ações: 

2.2.4.1. Barragem 

Em relação à barragem, as ações na fase de exploração são: 

 Manutenção da barragem e seus órgãos: envolve as atividades de manutenção necessárias à preservação da 

barragem e dos órgãos de descarga e ligação à rede de rega, incluindo a estação de bombagem. 

 Manutenção da albufeira: corresponde às atividades de gestão e conservação ativa das águas da albufeira, 

reduzindo as possibilidades de eutrofização, o que pode incluir a eventual extração de lamas acumuladas ao fim 

de alguns anos, no caso de grande afluência de sedimentos ou matéria orgânica à mesma. 

2.2.4.2. Projeto agrícola 

Na área que vai ser utilizada para agricultura de regadio, as ações na fase de exploração serão: 

 Manutenção das estruturas e infraestruturas da zona de rega: corresponde a todas as atividades de manutenção e 

reparação das estruturas construídas (tubagens, depósitos, etc.). 

 Gestão e tratamento de resíduos: os resíduos na fase de exploração serão fundamentalmente de origem agrícola e 

serão incorporados no solo. Os resíduos perigosos (embalagens de produtos fitofarmacêuticos, por exemplo) serão 

retirados do local e encaminhados para locais autorizados. Serão mantidas ações de vigilância sobre produtos que 

possam resultar de derrames acidentais de resíduos líquidos, como derrame de gasóleo ou óleos de tratores 

agrícolas. 
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2.2.5. FASE DE DESATIVAÇÃO 

No caso de desativação da área de rega, a zona afetada voltará a uma situação de sequeiro, caso não haja outro projeto que 

dê continuidade ao atual ou outro tipo de projeto de culturas agrícolas. Há ainda a possibilidade de instalação de algum 

projeto florestal na área, como já existe no extremo sul-sudeste da área (eucaliptal ou outro). 

No caso da barragem se tornar desnecessária no futuro para os fins a que atualmente se destina, poderá, desde que com 

manutenção, continuar a existir, por exemplo para abeberamento de gado ou fins lúdicos (turismo ou pesca, por exemplo). 

No caso de se entender que já não faz sentido, a abertura de um canal na barragem permitirá voltar ao regime atual, com 

lenta recuperação da vegetação na zona da albufeira. 

2.2.6. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

O empreendimento agrícola do Carvalhal está neste momento praticamente completo (ver Figura 3), incluindo a rede de 

rega, ficando provavelmente completo no início de 2019. 

Em relação à barragem, prevê-se necessitar de 4 meses para a sua construção. 

As obras da barragem terão início quando estiverem aprovados todos os instrumentos legais que permitam a sua 

construção, pelo que se desconhece o horizonte temporal concreto. Mas a execução da barragem deverá ser realizada antes 

do início do período chuvoso do final do ano de 2019. 

Em relação ao período de construção, serão respeitadas as épocas referidas na Tabela 94, para obviar consequências 

ambientais gravosas. 
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2.3. LOCAIS ALTERNATIVOS E ALTERNATIVAS PARA O PROJETO 

O promotor é proprietário desta Propriedade, pelo que não tem outro espaço alternativo para este Projeto. 

Em relação às possíveis alternativas ao Projeto aqui apresentado, o promotor considera não haver nenhuma mais favorável, 

tendo em vista que a propriedade já tem alguns condicionalismos que permitem que a solução agora apresentada seja a 

mais favorável a uma potenciação das atividades já existentes. 
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3.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo pretende-se identificar e caraterizar a atual situação na área de implantação do Projeto e também na sua 

envolvência, sempre que se justifique. 

Assim, foram abordadas três áreas temáticas, que serão apresentadas agrupadas, com cada uma a integrar vários 

descritores: 

– Ambiente 

 Clima 

 Geologia e Geomorfologia 

 Solo 

 Recursos Hídricos Superficiais 

 Recursos Hídricos Subterrâneos 

 Ar e Qualidade do Ar 

 Ambiente Sonoro 

– Ocupação do Território 

 Uso do Solo 

 Flora e Vegetação 

 Fauna 

 Património Cultural e Arqueológico 

 Resíduos 

– Planeamento 

 Paisagem 

 Planeamento e Ordenamento do Território 

 Fatores Socioeconómicos 

Para se conhecerem as principais caraterísticas da situação do ambiente nestes descritores, definiu-se como área de estudo 

a totalidade da área afeta à Propriedade do Carvalhal, por ser a zona mais diretamente afetada pelo Projeto, exceto nos 

descritores Clima, Recursos Hídrocos Superficiais, Qualidade do Ar e Socioeconomia, onde a área de estudo se estende 

ao nível do concelho envolvido ou mesmo da região. 
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3.2. AMBIENTE 

3.2.1. CLIMA 

3.2.1.1. Metodologia 

O clima de Portugal Continental é classificado como Mediterrâneo, sendo caraterizado em termos qualitativos por um 

clima temperado, com Verões quentes e secos, chuvas na estação fria e um Inverno moderado. 

O clima na região onde se localiza o projeto em estudo é influenciado pela sua posição entre as montanhas da Serra da 

Gardunha, Estrela e Malcata. Esta localização proporciona uma quantidade significativa de frio, uma primavera suave e 

proteção contra os ventos. Assim, existem duas situações distintas que influenciam o clima da zona. Nas áreas 

montanhosas, nomeadamente, a par das temperaturas mais baixas, ocorrem as mais elevadas quedas de precipitação que, 

no Inverno, se apresentam sob a forma de neve. Nas zonas mais baixas, como é exemplo a zona da Cova da Beira e áreas 

envolventes, caraterizam-se por verões moderados, e invernos frios a muito frios. 

Para se poder compreender melhor o clima da região foram usadas duas estações climatológicas/udométricas diferentes. 

Para se caraterizar a precipitação foram usados os dados da série de 18 anos do posto Udométrico de Capinha (1980/81-

2007/08). Para as restantes variáveis climáticas usaram-se os dados da estação climatológica de Fundão do Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o espaço temporal de 2010 a 2017. Estes dados permitiram observar as 

tendências dos parâmetros meteorológicos mais relevantes (temperatura do ar, precipitação, velocidade e rumo do vento) 

no âmbito deste projeto. Na Tabela 9 consta a localização das duas estações meteorológicas referidas. 

Tabela 9. Localização das estações meteorológicas. 

Estação meteorológica Latitude Longitude Altitude 

Fundão 40º 08' 7º 33' 493 

Capinha 40º 19' 7º 37' 491 

3.2.1.2. Identificação e caraterização 

O clima da região do Fundão, onde se insere o projeto em apreço, carateriza-se por elevadas temperaturas médias anuais, 

verões longos, quentes e secos, invernos moderados, com um total de precipitação média relativamente baixo, típico de 

uma região de transição entre o Mediterrâneo e o Atlântico. A aridez é uma caraterística dominante, atenuando-se quando 

se caminha de sul para norte ou de este para oeste. De acordo com a Classificação climática de Köppen-Geiger, esta é do 

tipo Csa. 

Geograficamente a temperatura tende a aumentar no sentido NW-SE, o que se traduz geograficamente numa incidência 

de valores de temperatura mais baixos na zona mais montanhosa, em oposição à restante zona envolvente, genericamente 

designada por Cova da Beira, com temperaturas médias mais elevadas e menores amplitudes térmicas. Verifica-se ainda 

uma tendência para o acréscimo dos valores de precipitação no sentido E-W, denotando-se a influência que a Serra da 

Estrela exerce sobre a queda pluviométrica. Em grande parte desta região verificam-se cerca de 30 a 50 dias de ocorrência 

de geada anuais, num período que varia sensivelmente de Outubro a Maio. 
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Para o período de 2010-17 conforme os dados da estação meteorológica do Fundão, a temperatura mínima média anual 

do concelho é de 15,2ºC, sendo as médias das temperaturas máximas e mínimas para igual período de 20,3ºC e 10,2ºC. A 

temperatura média máxima registou o seu valor mais elevado em Julho-Agosto com 31,0ºC, e a temperatura média mínima 

registou o seu valor mais baixo em Janeiro, com o valor de 3,0ºC. A Figura 4 mostra a projeção das médias das temperaturas 

ao longo do ano. 

 

Figura 4. Médias das temperaturas (ºC, período 2010-2017). 

De acordo com os dados da Figura 5, verifica-se que o número médio anual de dias com temperatura máxima do ar superior 

a 35ºC é de 12,8 dias, sendo o maior número registado no mês de Julho com 12,8 dias. O maior número de dias com 

temperatura mínima do ar inferior a 5ºC verificou-se em Dezembro e Janeiro, com 5,8 dias e 8,7 dias respetivamente, 

sendo 24,3 dias o número médio anual para o parâmetro referido.  

 

Figura 5. Temperatura máximas (ºC, período 2010-2017). 
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Relativamente à precipitação considerou-se a série de 18 anos do posto udométrico de Capinha [1980/1981 a 2007/2008]. 

Registou-se uma precipitação média anual (PMA) de 714,5 mm/ano. O valor mais baixo registou-se em 2004/05 com 

365,8 mm e o valor mais elevado ocorreu em 1989/90, com 1.240,8 mm. 

Verifica-se a existência de uma distribuição muito irregular da precipitação ao longo do ano (Figura 6). Os períodos de 

maior pluviosidade ocorrem durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro. O mês de Abril é habitualmente mais 

chuvoso que o mês de Março. A precipitação é praticamente nula nos meses de Julho e Agosto. Verifica-se ainda que 72% 

da precipitação ocorre durante o semestre húmido – Outubro a Março. 

 

Figura 6. Distribuição Precipitação Média Anual (PMA) em mm (período 1980/1981 a 2007/2008). 

Para o período de 1910-17, conforme os dados da estação meteorológica do Fundão, os ventos predominam nos quadrantes 

NW a NNE. Quanto à velocidade, podemos considerá-los fracos durante todo o ano, embora soprem com maior 

intensidade no quadrante NW a N, sendo a velocidade mais preponderante a que corresponde a 5 km/h (734 h por ano no 

quadrante N). A velocidade média anual do vento cifra-se nos 10 km/h (Figura 7). 
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Figura 7. Rosa dos ventos (direções predominantes, velocidade e horas de vento, período 2010-2017). 
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3.2.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

3.2.2.1. Metodologia 

A identificação e caraterização da topografia, geologia e geomorfologia da área objeto de estudo baseou-se quer no 

reconhecimento efetuado à superfície do terreno, quer na consulta de elementos bibliográficos considerados relevantes. 

Neste caso, não havendo cartografia geológica à escala 1:50.000, utilizou-se a cartografia geológica à escala 1:500.000, a 

folha 247 da Carta Militar de Portugal à escala 1:25.000 e o Atlas do Ambiente, entre outros. 

3.2.2.2. Identificação e caraterização 

Segundo Pereira et al. (2014) a área do projeto está integrada na unidade geomorfológica designada por Maciço Ibérico 

(1), Planaltos do SW Peninsular (1.3), Cova da Beira (1.3.01), como pode ser visto na Carta de Portugal Continental 

(redução do mapa original na escala 1/500.000, Figura 8). 

Focalizando para a área do projeto, a altitude dentro da propriedade vai dos 425 m na zona da Ribeira da Meimoa, a oeste, 

até perto dos 600 m na zona mais alta, a SW. Na parte este surgem relevos vigorosos e, na parte oeste, entre a Ribeira da 

Meimoa e a Estrada Nacional 345, existe uma várzea, planície de inundação da Ribeira da Meimoa. A rede hidrográfica 

tem formato dendrítico, como é caraterístico destas zonas com rochas principalmente de caráter xistento. 

A linha de água principal, a Ribeira da Meimoa, escoa de NNE para SSW na zona da propriedade, virnado imediatamente 

a jusante da propriedade para NW, direções que parecem corresponder claramente a alinhamentos tectónicos. A Ribeira 

da Meimoa é afluente do Rio Zêzere, dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo. 

Do ponto de vista geológico, a zona está integrada dentro do que se designa por Maciço Hespérico ou Maciço Ibérico 

(MI), que ocupa cerca da metade ocidental da Península Ibérica, no seu domínio hercínico. Nele afloram diversos materiais 

de idade Paleozóica e, em menor extensão, do Proterozóico superior. 

Lotze (1945) reconheceu a existência de zonação transversal à direção das estruturas no Maciço, baseando-se 

especialmente em critérios estratigráficos, estruturais, magmáticos, metamórficos, paleogeográficos e metalogenéticos, os 

quais revelaram inequivocamente diferenças de fácies, indicadoras de diferentes ambientes de deposição para cada uma 

destas zonas. Um dos traços mais evidentes é a virgação do Arco Ibero-Armoricano (Matte 1986; Burg et al. 1987). As 

estruturas orientam-se fundamentalmente na direção NE-SW (no interior do continente, principalmente nas proximidades 

da fronteira luso/espanhola), com encurvamento progressivo para N e NE próximo da costa Atlântica, correspondendo 

assim a um alargamento dos terrenos metamórficos e a uma maior expressão do magmatismo granítico. 

A área de estudo (Figura 9) engloba formações inseridas na Zona Centro Ibérica (ZCI). Este terreno tectono-estratigráfico 

constitui-se como uma unidade diferenciada dentro do Maciço Ibérico (MI) e, dentro deste, a área de estudo situa-se no 

designado Complexo Xisto-Grauváquico (Carrington da Costa 1950; Teixeira 1955) ou, mais recentemente, no Supergrupo 

Dúrico-Beirão (Oliveira et al. 1992). São materiais do Câmbrico inferior a Précâmbrico superior, do Ordovícico, onde o 

Ordovícico inferior está representado por um quartzito com uma espessura na ordem das centenas de metros, em que na 

base se identifica um conglomerado, representando a transgressão ordovícica, o Ordovícico Médio é reconhecido 

regionalmente com a formação de xistos a filitos negros e a zona superior do Ordovícico é composta por arenitos e argilitos, 

e no Ordovícico Superior identificam-se níveis com calcários. Durante este período registase a ocorrência de vulcanismo 

importante associado a uma plataforma carbonatada. 
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Figura 8. Localização da área da propriedade do Carvalhal nas unidades geomorfológicas de Portugal Continental 
(redução do mapa original na escala 1/500.000, Pereira et al. 2014). 

A deposição no Silúrico também é bastante uniforme, assentando sobre o Ordovícico com uma lacuna estratigráfica de 

extensão variável. De uma forma geral, as unidades são compostas por sedimentos finos, dando origem a argilitos negros, 
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liditos e calcários. Localmente, encontram-se evidências de vulcanismo deste período. Os materiais pós-Silúrico estão 

geralmente mal representados, com a preservação de Devónico apenas em núcleos de algumas dobras sinclinais. 

Longitudinalmente à estruturação da ZCI ocorrem sinformas e antiformas amplos, com uma orientação NW-SE, cuja 

vergência varia de Norte para Sul, em que a Norte a vergência dá-se para Norte, a Sul, é vergente para Sul e na zona axial 

têm planos axiais subverticais, evidenciando uma flower structure (Ribeiro 2013). O grau metamórfico que afeta estes 

terrenos é bastante variável, associado a metamorfismo de baixa temperatura e pressão intermédia (tipo Barroviano). O 

grau mais elevado está concentrado na zona Norte-Centro, sendo cada vez menor para Sul da ZCI (Dias et al. 2013). 

A zona do Projeto é constituída por xistos e grauvaques (P€Cb), e situa-se a sul de um afloramento ígneo no limite do qual 

se situa a povoação de Capinha (Figura 10). A Figura 11 mostra uma aproximação sobre um fragmento da Carta Geológica 

de Portugal à escala 1:500.000, onde se abserva que toda a área da propriedade se encontra sobre os xistos e grauvaques, 

a sul de um batólito granítico.Os estudos geotécnicos detectaram uma pequena espessura de terra vegetal com composição 

silto-argilosa e orgânica e algumas zonas muito finas de depósitos aluvionares sobre o Complaxo Xisto-Grauváquico. Os 

depósitos aluvionares têm menos de 2 m de espessura e situam-se apenas na parte inferior do vale onde está instalada a 

barragem e respetiva albufeira. Os materiais aluvionares caracterizam-se por composição litológica predominantemente 

silto-areno-argilosa, apresentando seixos dispersos. 

 

Figura 9. Zonamento paleogeográfico e tectónico do Maciço Ibérico com a localização da zona do Projeto, segundo 
Lotze (1945) e Julivert et al. (1972). CZ – Zona Cantábrica; WALZ – Zona Astúrico-Leonesa: CIZ – Zona Centro-

Ibérica; OMZ – Zona de Ossa-Morena; SPZ – Zona Sul Portuguesa. Representam-se ainda as zonas de cisalhamento 
Porto-Tomar (PTSZ) e Badajóz-Córdoba (BCSZ). Figura reproduzida de Beetsma (1995). O quadrado vermelho localiza 

a área em estudo. 
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O substrato xistoso apresenta, na sua parte mais superficial, um nível decomposto, resultante da meteorização intensa da 

rocha matriz (entre 0 e 1,5 m de profundidade), com alguns pontos onde atinge perto de 5 m de profundidade. 

A sua composição é essencialmente silto-argilosa, com fragmentos de rocha matriz por vezes muito abundantes. 

Em profundidade verificou-se uma gradual melhoria no que concerne aos estados de alteração e fracturação do maciço, 

caracterizando-se pela existência de rocha medianamente alterada e pouco fracturada. As fraturas apresentam-se, na 

generalidade, fechadas. 

3.2.2.3. Recursos minerais e rochas ornamentais 

A nível dos recursos minerais, nos trabalhos de campo não foram encontrados indícios mineralógicos com importância 

económica. Foram encontrados sinais da presença de ferro em fraturas (Figura 12), o que é normal nas formações xisto-

grauváquicas, mas não há mineralização importante associada. 

Figura 10. Posição da Propriedade do Carvalhal no esquema geológico simplificado do Batólito das Beiras, com a 
distribuição dos granitóides variscos dentro da ZCI (Azevedo e Valle Aguado 2006, modificado de Azevedo et al. 2005, 

in Dias 2014). 

Como recurso ornamental, há muito pouco aproveitamento deste tipo de pedra no país, e uma grande parte do território 

português ocorre sobre rochas deste tipo. Para além disso, a observação de campo mostra também que as rochas estão 

muito fraturadas (Figura 12), não tendo estrutura que permita o seu aproveitamento como rocha ornamental. 

3.2.2.1. Análise sísmica 

De acordo com a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (DGA 1996), segundo a escala internacional, o valor que 

corresponde à zona do projeto a implementar é a intensidade 7 (Figura 13). 
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Figura 11. Localização da Propriedade do Carvalhal sobre a Carta Geológica de Portugal à escala 1:500.000. Toda a 
mancha verde corresponde ao Complexo Xisto-Grauváquico da Zona Centro-Ibérica. 

Figura 12. Exemplo da presença de ferro nas formações xisto-grauváquicas da zona de estudo. 
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Nesta intensidade 7 (máxima na zona), segundo Dias (2015) é difícil permanecer de pé, é notado pelos condutores de 

automóveis, os objetos pendurados tremem, verificam-se danos nas alvenarias tipo D, incluindo fraturas. As chaminés 

fracas partem ao nível das coberturas, há queda de reboco, tijolos soltos, pedras, telhas, cornijas, parapeitos soltos e 

ornamentos arquitetónicos. Algumas fraturas nas alvenarias C. Ondas nos tanques. Água turva com lodo. Há pequenos 

desmoronamentos e abatimentos ao longo das margens de areia e de cascalho. Os grandes sinos tocam e os diques de betão 

armado para rega são danificados. 

Estes valores de intensidade, apesar de pouco representativos em termos de destruição, são fortemente sentidos e 

suscetíveis de induzir fenómenos que podem implicar risco devido à vibração sísmica, potenciando, por exemplo, a 

instabilidade de vertentes, ou de construções mais frágeis em zonas com caraterísticas geológicas desfavoráveis. 

De acordo com o estabelecido em relação ao tipo de terrenos na NP-EN 1998-1 (2010), a área do Projeto ocorre numa 

zona sísmica do tipo A (rocha ou outra formação de tipo rochoso que inclua, no máximo, 5 m de material mais fraco à 

superfície), com uma velocidade de ondas de corte nos 30 m superficiais 𝑣 , > 800𝑚 𝑠⁄ . Isto influencia os parâmetros 

do espetro de resposta elástico de cada tipo de ação sísmica a utilizar no projeto estrutural (parâmetros retirados do anexo 

nacional da mesma norma). 

 

Figura 13. Isossistas de Intensidades Máximas, escala de Mercalli modificada de 1956 (1755-1996). A Propriedade do 
Carvalhal situa-se sobre a zona de Intensidade Máxima 7 (Avaliação Nacional de Risco 2014). 
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3.2.3. SOLO 

3.2.3.1. Metodologia 

Para a caraterização edáfica da área em estudo, foi utilizada a folha 247 da Carta de Solos e da Carta de Capacidade de 

Uso do Solo, publicadas à escala 1:50.000 pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), antigo 

Serviço de Reconhecimento e de Ordenamento Agrário (SROA), bem como a análise teórica de Cardoso (1965). Estas 

peças permitem identificar as várias unidades pedológicas que ocorrem na área de estudo, concomitantemente 

possibilitando a identificação da sua capacidade agrícola. 

3.2.3.2. Identificação e caraterização: solos 

Na área de estudo verifica-se a presença de 2 ordens de solos: Solos Incipientes e Solos Argiluviados Pouco Insaturados 

englobando 10 famílias de solo (as quais admitem ainda diferentes fases pedológicas) (Tabela 10). Apresenta-se, 

seguidamente, a caraterização sumária de cada família identificada, de acordo com a legenda das unidades-solo que 

ocorrem na carta de solos da região, sendo indicada a correspondência com as unidades da classificação da FAO, das 

subordens ou dos grandes grupos (Fonseca e Marado 1991). A unidade de nível mais elevado, na classificação utilizada, é 

a Ordem, sendo a Família a de nível menos elevado (Cardoso 1974). 

 

Ordem dos Solos Incipientes 

Nesta ordem estão agrupados os solos não evoluídos, que não apresentam horizontes genéticos nitidamente diferenciados, 

a não ser um horizonte superficial A ou Ap muito delgado, caraterizado por uma pequena acumulação de matéria orgânica 

e, eventualmente, pelas alterações provocadas pelo seu uso. São solos não evoluídos, praticamente reduzidos à capa de 

alteração da rocha-mãe, sem horizontes pedológicos bem diferenciados. Esta ordem, constituída pelos solos mais jovens, 

comporta quatro sub-ordens com caraterísticas bastante distintas, das quais três se encontram presentes na área de estudo, 

Aluviossolos, Litossolos e Solos de Baixas (ou Coluviossolos). 

 

Sub-Ordem dos Aluviossolos 

Os Aluviossolos (em correspondência com os Fluvisols na legenda FAO-Unesco de 1988) são Solos Incipientes derivados 

de depósitos estratificados de origem aluvionar. Por este motivo, embora o seu perfil apresente apenas um horizonte 

geneticamente evoluído no local, o horizonte superficial A ou Ap, caraterizam-se por possuírem, geralmente, uma elevada 

espessura efetiva que as raízes das plantas exploram com maior ou menor facilidade, conferindo-lhes, por isso, uma 

elevada potencialidade para a produção de biomassa. Instalados sobre aluviões, não embebidos de água (não 

hidromórficos), podem separar-se em dois grupos: Aluviossolos Modernos e Aluviossolos Antigos. 

 

Grupo dos Aluviossolos Modernos 

O Grupo dos Aluviossolos Modernos (em correspondência com os Fluvisols na legenda FAO-Unesco de 1988) é 

constituído pelos solos de formação mais recente e que, muitas vezes, vão recebendo ainda, periodicamente, a deposição 

de sedimentos aluviais, caraterizando-se, também, por possuírem, em geral, um freático relativamente próximo da 
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superfície. Destes solos, foi assinalada a presença de um dos seus subgrupos, os Aluviossolos Modernos Não Calcários 

desprovidos de carbonatos, num total de três Famílias, as quais se distinguem, sobretudo, pela granulometria dos depósitos: 

Sub-Grupo dos Aluviossolos Modernos Não Calcários: 

A – Aluviossolos Modernos Não Calcários de textura mediana. 

 

Sub-Ordem dos Litossolos 

Litossolos (em correspondência com os Dystric Leptosols na legenda FAO-Unesco de 1988) são solos esqueléticos pouco 

evoluídos e com rocha consolidada, pouco ou nada meteorizada, menos de 15/20 cm de profundidade (reduzida espessura), 

frequentemente com material pedregoso incorporado, distinguindo-se um horizonte A1 mais ou menos expresso, mas não 

humífero. Os Litossolos associam-se frequentemente a afloramentos rochosos nas superfícies de feição desértica do 

Sudoeste a «terreno rochoso», correspondendo a grandes extensões de relevo geral aplanado onde o substrato rochoso 

dominado por materiais líticos de natureza xisto-quartzífera aflora com caráter de continuidade. Na área de estudo assinala-

se a presença de uma família dentro do seguinte grupo: 

Grupo dos Litossolos dos Climas Sub-húmidos e Semiáridos: 

 Ex – Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de xistos ou grauvaques. 

 

Sub-Ordem dos Coluviossolos ou Solos de Baixas 

Os Coluviossolos (em correspondência com os Fluvisols na legenda FAO-Unesco de 1988) são Solos Incipientes derivados 

de depósitos de origem coluvial e localizados, por isso, em vales e depressões, ou, simplesmente, na base de encostas. À 

semelhança do que acontece com os Aluviossolos, a sua considerável espessura efetiva, que as raízes das plantas exploram 

com maior ou menor facilidade, confere-lhes, também, uma elevada potencialidade de produção de biomassa. Os Solos 

desta subordem não estão divididos em grupos, sendo de registar a presença de um dos seus subgrupos, os Solos de Baixas 

Não Calcários onde se assinala a presença de duas famílias: 

Subgrupo dos Solos de Baixas Não Calcários: 

 Sb – Solos de Baixas Não Calcários, de textura mediana. 

 

Ordem dos Solos Argiluviados Pouco Insaturados 

Os Solos Argiluviados Pouco Insaturados são solos evoluídos, comuns nas regiões mediterrânicas, de perfil do tipo ABtC, 

apresentando, carateristicamente, um horizonte B árgico em que o grau de saturação com bases (superior a 35%) aumenta 

ou, pelo menos, não diminui com a profundidade e nos horizontes subjacentes. Esta ordem considera a existência de duas 

subordens, que se distinguem pela tonalidade predominante da sua cor, Solos Mediterrâneos Pardos (de cores 

pardacentas) e Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos (de cores avermelhadas ou amareladas). 

 

Sub-Ordem dos Solos Mediterrâneos Pardos 

Os Solos Mediterrâneos Pardos (em correspondência com os Haplic Luvisols na legenda FAO-Unesco de 1988) são Solos 

Argiluviados que se desenvolvem em climas de regime xérico (climas mediterrâneos) e que apresentam, nos seus 

horizontes A e B, cores pardacentas, isto é, com tonalidades menos vermelhas que 7,5YR mas cujo croma no estado 

húmido seja igual ou inferior a 4, segundo o Sistema de Munsell (Munsell 1971) de classificação de cores. Dada a natureza 
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não calcária das rochas a partir das quais estes solos se formaram, foi identificado na área de estudo a presença de um 

único grupo: 

Grupo dos Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não Calcários 

Os Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não Calcários repartem-se por três Subgrupos, consoante representam o 

conceito central do grupo ou estabelecem transições para os Barros ou para os Solos Hidromórficos. Na área de estudo 

identificou-se o seguinte subgrupo: 

Sub-Grupo dos Solos Mediterrâneos Pardos Normais: 

 Px – Solos Mediterrâneos Pardos Normais de xistos ou grauvaques. 

Tabela 10. Distribuição dos solos na área de estudo. 

Ordem Subordem Grupo Subgrupo Família Área m2 % 
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Materiais Não Calcários, Normais, de xistos ou 
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(d,p) 
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Materiais Não Calcários, Normais, de xistos ou 
grauvaques (fase pedregosa e fase mal drenada) 

282291,11 7,73 

 

Sub-Ordem dos Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos 

São Solos Argiluviados (em correspondência com os Haplic Luvisols na legenda FAO-Unesco de 1988) que se 

desenvolvem em climas de regime xérico e que apresentam, nos seus horizontes A ou B, cores avermelhadas ou 

amareladas, isto é, com tonalidades mais vermelhas que 7,5YR, ou iguais a 7,5YR mas cujo croma no estado húmido seja 
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superior a 4, segundo o Sistema de Munsell (Munsell 1971) de classificação de cores. Atendendo à natureza não calcária 

das rochas a partir das quais estes solos se formaram, foi identificado na área de estudo o seguinte grupo: 

Grupo dos Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não Calcários 

Reúne os que são formados a partir de outros tipos de rochas, não calcárias. Destes, os que se encontram na área de estudo 

pertencem ao Sub-Grupo dos SMVAMNC Normais representados pelas famílias a seguir descritas: 

Sub-Grupo dos Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não Calcários, Normais: 

 Sr – Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não Calcários, Normais de "rañas" ou 

depósitos afins, com materiais lateríticos; 

 Vx – Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não Calcários, Normais de xistos; 

A cada tipo de solo cartografado pode estar associada uma fase pedológica influindo a mesma nos riscos de erosão e na 

erodibilidade dos solos: (a) - fase agropédica; (d) - fase delgada; (e) - fase espessa; (h) - fase mal drenada; (i) - fase 

inundável; (p) - fase pedregosa). De forma genérica, na presença de um solo com fase delgada ou inundável, o seu 

comportamento em termos de erodibilidade é elevado, por outro lado, se a fase pedológica for espessa esse solo oferecerá 

maior resistência aos fatores erosivos. 

A análise da distribuição pedológica na área de estudo, de acordo com o Anexo C – Solos e capacidade de Uso do Solo, 

permite constatar que ao nível da ordem se verifica um ligeiro predomínio dos Solos Incipientes (aproximadamente 53%), 

com destaque para a família dos Litossolos dos Climas Sub-húmidos e Semiáridos de xistos ou grauvaques (cerca de 26%), 

relativamente aos Solos Argiluviados Pouco Insaturados (cerca de 44%). No contexto da Propriedade do Carvalhal refere-

se também a presença muito significativa dos Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não-Calcários 

Normais (cerca de 35%). 

3.2.3.3. Identificação e caraterização: Capacidade de uso do solo 

A avaliação da capacidade de uso do solo corresponde a uma interpretação da carta de solos, que, segundo as normas do 

SROA, efetua o agrupamento dos solos em classes e subclasses de aptidão. Em estreita consonância com o tipo de solos, 

em termos de capacidade de uso do solo, verifica-se a presença na área de estudo das cinco classes de capacidade de uso 

do solo: as classes A, B, C, D e E.  

Cada classe identificada subdivide-se, ainda, em subclasses, que são grupos de solos de uma mesma classe que apresentam 

a mesma espécie de limitação dominante ou de risco de deterioração tal como identificado na Tabela 11. 

Na área de estudo, como evidenciado pelo Anexo C – Solos e capacidade de Uso do Solo, verifica-se o predomínio dos 

solos de classe “D” e “E” (aproximadamente 54% da totalidade da área observada), que, de modo geral, apresentam 

limitações severas a muito severas, correspondentes às quatro subclasses identificadas. Os que apresentam erosão e 

escoamento superficial (“e”) são solos de uma mesma classe em que a suscetibilidade, riscos e efeitos da erosão constituem 

o fator preponderante de limitação. Os solos que apresentam um excesso de água ou drenagem suficiente (“h”) são solos 

em que a presença excessiva de água constitui o fator limitante. Os que apresentam limitações do solo na zona radicular 

(“s”) são solos de uma mesma classe com limitações ao nível radicular, como a espessura efetiva, secura associada à baixa 

capacidade de água utilizável, elementos grosseiros (pedregosidade, afloramentos rochosos, entre outros). Estas limitações 

são mais ou menos generalizadas a toda a área de estudo, dada a distribuição dos solos que nela se verifica, com uma 

maior incidência na área central do limite considerado. 
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Tabela 11. Classes de Capacidade de Uso do Solo. 

Classe Caraterísticas Principais 

A 
- Poucas ou nenhumas limitações; 
- Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros; 
- Suscetível de utilização agrícola intensiva. 

B 
- Limitações moderadas; 
- Riscos de erosão no máximo moderados; 
- Suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva. 

C 
- Limitações acentuadas; 
- Riscos de erosão no máximo elevados; 
- Suscetível de utilização agrícola pouco intensiva. 

D 
- Limitações severas; 
- Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados; 
- Não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais; 
- Poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e exploração florestal. 

E 

- Limitações muito severas; 
- Riscos de erosão muito elevados; 
- Não suscetível de utilização agrícola; 
- Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal; 
- Ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de recuperação; 
- Ou não suscetível de qualquer utilização. 

Subclasse  

e Limitações resultantes de erosão e escoamento superficial 

h Limitações resultantes de um excesso de água 

s Limitações do solo na zona radicular 

Classes de Capacidade de Uso do Solo Área m2 % 

A 548318,02 15,01 15,01 15,01 

Bs 552612,66 552612,66 15,13 15,13 

Ce 29537,34 

479854 

0,81 

225 Ch 54461,71 1,49 

Cs 395728,23 10,84 

De 383368,47 653913 10,50 108 
Ds 270472,26 7,41 

Ee 1302866,35 1313125 35,67 130 
Es 10206,18 0,28 

3.2.3.4. Solos em Reserva Agrícola Nacional 

De acordo com a delimitação extraída da Planta de Condicionantes do PDM do Fundão, a área de solos com classificação 

RAN é de 795372,16 m2, correspondentes a aproximadamente 21,8% da área total de estudo. A classificação da COS2015 

permite identificar as seguintes classes de uso do solo associadas às áreas RAN: Culturas temporárias de sequeiro e 

regadio; Florestas de eucalipto; Florestas de outras folhosas; Pastagens permanentes; Sistemas agroflorestais de outros 

carvalhos; Sistemas culturais e parcelares complexos; Vegetação herbácea natural (Tabela 12). 
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Tabela 12. Afetação de solos RAN/Classes da COS. 

Ordem 
Sub-

ordem 
Grupo 

Sub-
grupo 

Família 
Área 
m2 

% 
Uso do Solo  
COS2015 

Área m2 % 

So
lo

s 
In

ci
pi

en
te

s 

A
lu

vi
os

so
lo

s 

A
lu

vi
os

so
lo

s 
M

od
er

no
s 

N
ão

-C
al

cá
ri

os
 

A
 

A
lu

vi
os

so
lo

s 
M

od
er

no
s,

 
N

ão
 C

al
cá

ri
os

, 
de

 te
xt

ur
a 

m
ed

ia
na

 

46
88

58
,8

4 

12
,8

4 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 48889,48 1,34 

Florestas de outras folhosas 44606,17 1,22 

Pastagens permanentes 365235,17 10,00 

Vegetação herbácea natural 10128,02 0,28 

L
it

os
so

lo
s 

L
it

os
so

lo
s 

do
s 

C
lim

as
 

Su
b-

H
úm

id
os

 e
 

Se
m

i-
Á

ri
do

s 

- E
x 

L
it

os
so

lo
s 

do
s 

C
lim

as
 

Su
b-

hú
m

id
os

 
e 

Se
m

iá
ri

do
s 

de
 x

is
to

s 
ou

 
gr

au
va

qu
es

 

21
07

7,
69

 

0,
58

 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 1391,59 0,04 

Pastagens permanentes 2288,34 0,06 

Vegetação herbácea natural 17397,76 0,48 

C
ol

uv
io

ss
ol

os
 

- 

N
ão

-C
al

cá
ri

os
 

Sb
 

S
ol

os
 d

e 
B

ai
xa

s 
(C

ol
uv

io
ss

ol
os

),
 N

ão
 

C
al

cá
ri

os
, d

e 
te

xt
ur

a 
m

ed
ia

na
 

18
48

87
,9

8 

5,
06

 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 35640,43 0,98 

Florestas de outras folhosas 176,01 0,004 

Pastagens permanentes 22280,47 0,61 

Planos de água 163,19 0,004 

Sistemas agroflorestais de outros carvalhos 4765,99 0,13 

Vegetação herbácea natural 121861,9 3,34 

S
ol

os
 A

rg
ilu

vi
ad

os
 P

ou
co

 I
ns

at
ur

ad
os

 

So
lo

s 
M

ed
it

er
râ

ne
os

 
Pa

rd
os

 

So
lo

s 
M

ed
it

er
râ

ne
os

 
Pa

rd
os

 d
e 

M
at

er
ia

is
 

N
ão

-C
al

cá
ri

os
 

N
or

m
ai

s 

P
x 

So
lo

s 
M

ed
it

er
râ

ne
os

, 
Pa

rd
os

, d
e 

M
at

er
ia

is
 

N
ão

 C
al

cá
ri

os
, 

N
or

m
ai

s,
 d

e 
xi

st
os

 o
u 

gr
au

va
qu

es
 fa

se
 

no
rm

al
 

20
28

8,
2

7 
21

44
9,

36
 0,

56
 

0,
59

 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 19206,76 0,53 

Pastagens permanentes 1081,51 0,03 

P
x 

(d
) 

fa
se

 
de

lg
ad

a 

11
61

,0
9 

0,
03

 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 195,38 0,01 

Pastagens permanentes 965,71 0,03 

So
lo

s 
M

ed
it

er
râ

ne
os

 V
er

m
el

ho
s 

ou
 A

m
ar

el
os

 

So
lo

s 
M

ed
it

er
râ

ne
os

 V
er

m
el

ho
s 

ou
 A

m
ar

el
os

 d
e 

M
at

er
ia

is
 N

ão
-C

al
cá

ri
os

 

N
or

m
ai

s 

Sr
 

S
ol

os
 

M
ed

it
er

râ
ne

os
, 

V
er

m
el

ho
s 

ou
 

A
m

ar
el

os
, d

e 
M

at
er

ia
is

 N
ão

 
C

al
cá

ri
os

, 
N

or
m

ai
s,

 d
e 

"r
añ

as
" 

ou
 

de
pó

si
to

s 
af

in
s 

33
55

,0
1 

97
96

6,
57

 

0,
09

 

2,
68

 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 1930,57 0,05 

Florestas de outras folhosas 1424,44 0,04 

V
x 

(d
,p

) 

So
lo

s 
M

ed
it

er
râ

ne
os

, V
er

m
el

ho
s 

ou
 A

m
ar

el
os

, d
e 

M
at

er
ia

is
 N

ão
 C

al
cá

ri
os

, N
or

m
ai

s,
 d

e 
xi

st
os

 o
u 

gr
au

va
qu

es
 (

fa
se

 p
ed

re
go

sa
 e

 f
as

e 
m

al
 d

re
na

da
) 

fa
se

 
no

rm
al

 

51
85

,3
3 

0,
14

 Culturas temporárias de sequeiro e regadio 4222,34 0,12 

Pastagens permanentes 962,93 0,03 

fa
se

 
de

lg
ad

a 

17
29

7,
51

 

0,
47

 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 5115,16 0,14 

Pastagens permanentes 2105,37 0,06 

Vegetação herbácea natural 10076,99 0,28 

fa
se

 p
ed

re
go

sa
 e

  
fa

se
 m

al
 d

re
na

da
 

72
12

8,
71

 

1,
98

 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 2287,75 0,06 

Florestas de eucalipto 298,63 0,01 

Pastagens permanentes 1008,97 0,03 

Vegetação herbácea natural 68533,36 1,88 

Área Social 
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 Planos de água 1084,41 0,03 

Vegetação herbácea natural 47,29 0,001 
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A mesma delimitação da RAN, utilizada para a análise anterior, permite identificar a capacidade de uso do solo associada 

às classes de solo descritas (Tabela 13). 

Tabela 13. Afetação de solos RAN / Capacidade de uso do solo. 

Classes de Capacidade de Uso do Solo Área m2 % 

A 502823,09 13,77 

Bs 174567,01 4,78 

Ce 5185,33 17095,82 0,14 0,47 
Cs 11910,49 0,33 

De 5809,56 75803,58 0,16 2,08 
Ds 69994,02 1,92 

Ee 22554,99 23950,94 0,62 0,66 
Es 1395,96 0,04 

Área Social 1131,69 0,03 
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3.2.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

3.2.4.1. Metodologia 

A água é um recurso transversal a todos os domínios, uma vez que interage com a maior parte das atividades ecológicas e 

humanas. Tendo este facto em consideração, é fácil perceber que todas as ações que se implementem irão ter reflexos nos 

recursos hídricos, repercutindo-se nas atividades que com eles interagem direta ou indiretamente. 

A água é indispensável ao bem-estar e desenvolvimento de qualquer região, pode também revelar-se como um fator 

condicionante do desenvolvimento e implantação de projetos que dependam deste recurso. 

Um conhecimento tão rigoroso quanto possível dos recursos hídricos disponíveis em qualquer local, quer em termos 

médios quer em termos da variabilidade inter ou intra-anual, é indispensável para um planeamento criterioso que 

possibilite um desenvolvimento sustentado e harmonioso de qualquer projeto. 

Para a identificação e a caraterização dos Recursos Hídricos Superficiais, quer no que diz respeito à quantidade, quer à 

qualidade da água, recorreu-se ao reconhecimento de campo, à pesquisa bibliográfica da especialidade, à medição de 

parâmetros campo, à informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA-SNIRH), às informações 

constantes do Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica da Região Hidrográfica 5-Tejo e ribeiras do Oeste (PGBH-RH5-Tejo 

e ribeiras do Oeste 2016). 

3.2.4.2. Identificação e caraterização 

A área objeto de estudo desenvolve-se na Bacia Hidrográfica (BH) do Tejo, a qual está integrada na Região Hidrográfica 

5 (RH 5) – Tejo e ribeiras do Oeste (Figura 14). 

De acordo com com o Plano de Gestão Hidrográfica do Tejo e ribeiras do Oeste (PGHTRO) a Região Hidrográfica do 

Tejo e Ribeiras do Oeste – RH5 é uma região hidrográfica internacional com uma área total em território português de 

30.502 km2 e integra a bacia hidrográfica do rio Tejo e ribeiras adjacentes, as bacias hidrográficas das Ribeiras do Oeste, 

as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes, conforme Decreto-Lei n.º 47/2007, de 19 de outubro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 117/2015, de 23 de Junho. 

A linha de água a ser represada é afluente da ribeira da Meimoa, pela margem esquerda, sendo esta afluente do rio Zêzere, 

também pela margem esquerda, sendo este último afluente do rio Tejo, pela margem direita (Figura 15). A ribeira da 

Meimoa que atravessa a propriedade, a norte, aproximadamente no sentido nordeste-sudoeste, constitui-se como o 

principal curso de água na área de estudo. 

De acordo com o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRHT), o rio Zêzere constitui-se como uma sub-

bacia do Tejo, drenando uma área de 5.029 km2, sendo a segunda sub-bacia com maior dimensão na região hidrográfica 

do Tejo, onde mais de metade da sua área é ocupada por manchas florestais e meios semi-naturais. O uso responsável 

pelos maiores consumos de água, nesta sub-bacia, é a agricultura. 

A ribeira da Meimoa é represada, a cerca de 20 km a nordeste da área da propriedade, pela denominada barragem da 

Meimoa, a qual faz parte do aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira, gerido pela Associação de Beneficiários da 

Cova da Beira, que, de acordo com o PGRHT, se destina à rega de 14.400 ha, ao abastecimento público e à produção de 

energia elétrica. Este aproveitamento hidroagrícola integra ainda a barragem do Sabugal, no rio Côa, na região hidrográfica 

do Douro, na região hidrográfica 3. Estas barragens estão interligadas através do circuito hidráulico Sabugal-Meimoa. O 

volume total de água máximo a transferir da albufeira do Sabugal para a albufeira de Meimoa é cerca de 82 hm3/ano. 
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Figura 14. Enquadramento geográfico relativamente às Regiões Hidrográficas (adaptado de Atlas do Ambiente Digital – 
IA). 

No que respeita à classificação do sistema de drenagem, as linhas de água dentro dos limites da propriedade, afluentes da 

ribeira da Meimoa, quanto à constância do escoamento, classificam-se como intermitentes, uma vez que o escoamento 

superficial é temporário e irregular, de tipo torrencial durante certos períodos do Inverno e muito reduzido a nulo durante 

a maior parte do ano, o que mostra a sua forte dependência da distribuição irregular da pluviosidade ao longo do ano. O 

tipo de drenagem classifica-se como sendo exorreico, com um padrão dendrítico (Figura 16). 

Foi possível verificar que as linhas de água de menor dimensão, onde se inclui a linha de água a represar onde será 

implantada a barragem do Carvalhal (Figura 16) não apresentam caudal permanente durante grande parte do ano, fato que 

evidencia o caráter temporário do regime dos cursos de água de menor dimensão na área em estudo. 

A rede hidrográfica da Barragem do Carvalhal situa-se quase toda dentro da área da propriedade (ver Figura 16 e Anexo B). 

A linha de água a represar desenvolve-se num vale pouco encaixado com vertentes suaves, estando o seu perfil longitudinal 

ligado aos aspetos gerais do relevo envolvente, caraterizado por ondulações suaves. Não existe qualquer estrutura 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 59 

hidráulica a montante do local a represar, nem qualquer modificação efetuada pelo homem, ocorrendo o escoamento em 

canal natural (Figura 17). 

 

Figura 15. Localização da área de estudo em relação à Bacia Hidrográfica do Tejo. 

Numa visita posterior verificou-se que: 

 O descarregador de cheia da antiga barragem foi destruído, ocorrendo o escoamento sem quaisquer barreiras e na 

rede de drenagem natural, encontrando-se a albufeira, obviamente, vazia (Figura 18). 

 O corpo da antiga barragem ainda se encontra no local e que a decapagem do terreno a ser inundado pela futura 

albufeira já foi efetuada (Figura 18). 

 As lamas que constituíam o volume morto da antiga albufeira foram retiradas e utilizadas na fertilização dos 

terrenos a cultivar, uma vez que são resultantes da deposição de camadas de solo erodidas e ricas em nutrientes. 
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 A área definida para mancha de empréstimo se encontra pronta a ser utilizada e dentro da área a inundar pela futura 

albufeira do Carvalhal. 

 

A modelação do terreno, com a abertura de valas de drenagem, abertura de valas para instalação da rede de rega e posterior 

aterro, a construção dos camalhões para plantação das árvores e a plantação das árvores (Figura 19) já foi também 

realizada. 

 

Figura 16. Rede hidrográfica da Barragem do Carvalhal, dentro dos limites da área de estudo, com a definição da Bacia 
Hidrográfica da Barragem, quase toda dentro da área da propriedade. 

Na área localizada entre a margem esquerda da ribeira da Meimoa e a EN 345 foram escavadas valas de drenagem 

artificiais, as quais pretendem minimizar os efeitos de eventuais inundações nas áreas a cultivar, resultantes de 

escoamentos derivados de precipitações intensas, canalizando os mesmos diretamente para a ribeira da Meimoa. 

A bacia hidrográfica (Figura 16 e Anexo B), correspondente à secção da futura barragem do Carvalhal, tem uma área de 

1,376 km2 e um perímetro de 5,04 km, apresentando uma forma grosseiramente arredondada. 
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Figura 17. Aspeto do vale onde será implantada a futura barragem do Caravalhal e terreno circundante visto de sul. 

  

Figura 18. Aspeto do corpo da antiga barragem do Carvalhal e terreno a ser inundado pela albufeira. 

  

Figura 19. Aspeto dos camalhões, rede de rega e plantação de árvores. 
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O relevo da bacia hidrográfica controla a velocidade do escoamento superficial e, por conseguinte, o tempo que leva a 

água a concentrar-se na rede de drenagem, influenciando, por inerência, o caudal de ponta de cheia, a maior ou menor 

oportunidade de infiltração e a suscetibilidade à erosão dos solos na bacia. 

O comprimento da linha de água principal é de aproximadamente 1,470 km, apresenta um coeficiente de Compacidade, 

kc, de 1,212 e possui um fator de forma, kf, de 0,64. 

A BH apresenta uma altitude máxima de 585 m e mínima de 441 m na secção de referência. A altura média da bacia é de 

32,91 m (Figura 20). Na Tabela 14 apresenta-se um resumo dos parâmetros fisiográficos da bacia hidrográfica da futura 

Barragem do Carvalhal. 

 

Figura 20. Representação do modelo digital do terreno, onde é possível visualizar as cotas mais elevadas e os vales mais 
encaixados a sul. 

3.2.4.2.1. Caraterização da precipitação total anual 

Para caraterização da precipitação foram utilizados os registos de precipitação do posto udográfico de Capinha, já que, 

pela observação da Figura 21, se verifica que o mesmo influencia em 100% a área da BH da barragem do Carvalhal. A 

localização do referido posto apresenta-se na Tabela 15. 
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As séries de precipitação utilizadas correspondem a 18 anos de observação, 1980/1981 a 2007/2008, disponíveis no sítio 

da APA, em http://snirh.pt/1. A precipitação média anual ponderada sobre área de estudo é de 714,5 mm (Tabela 16). O 

valor mais baixo registou-se em 2004/05 (365,8 mm) e o valor mais elevado em 1989/90 (1.240,8 mm). 

Tabela 14. Resumo dos parâmetros fisiográficos da bacia hidrográfica da futura Barragem. 

Parâmetro BH do Carvalhal 

Área (km2) 1,376 

Perímetro (km) 5,04 

Altitude máxima (m) 585,00 

Altitude mínima (m) 441,00 

Altura média da Bacia Hidrográfica 32,91 

Comprimento da linha de água principal (km) 1,470 

Coeficiente de compacidade (Kc) 1,212 

Fator de forma (kf) 0,64 

 

 

Figura 21. Polígonos de Thiesen. 

 

                                                 

1 Consultado em 19 de outubro de 2018, pelas 19:38. 
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Tabela 15. Localização do posto udográfico de Capinha (12M/02UG). 

Posto udográfico Latitude (ºN) Longitude (ºW) Altitude (m) 

Capinha 40,19850300 -7,37055600 491 

 

Da análise da Figura 22 ressalta a distribuição irregular da precipitação ao longo do ano. Os períodos de maior pluviosidade 

ocorrem durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro. O mês de Abril tende a ser mais chuvoso que o mês de 

Março. A precipitação é praticamente nula nos meses de Julho e Agosto. Verifica-se ainda que 72% da precipitação ocorre 

durante o semestre húmido – Outubro a Março. 

Relativamente à distribuição inter-anual da precipitação (figura 23), em virtude de a amostra ser de apenas 18 anos, não é 

possível indicar, com algum grau de exatidão, a tendência de aumento ou diminuição da ocorrência da precipitação. No 

entanto pode-se inferir que existe uma tendência para a ocorrência de anos consecutivos com precipitação inferior à média, 

com maior prevalência na primeira década do século XXI, em harmonia com o que se verificou na década de 1990 e 

comparativamente com a década de 1980. 

Tabela 16. Séries de precipitação registadas no posto udográfico de influência. 

Ano Hidr. OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET Anual 

1980/81 30,7 72,7 2,0 0,0 51,1 51,0 90,7 52,8 21,7 15,7 7,0 15,5 410,9 

1981/82 74,2 0,5 244,1 68,7 77,6 25,3 18,5 118,9 26,0 4,2 29,0 89,4 776,4 

1982/83 11,7 95,6 32,9 4,0 86,6 0,0 125,0 48,1 6,8 2,6 8,2 0,0 421,5 

1983/84 39,3 363,2 109,9 32,9 10,2 77,8 46,0 46,9 56,0 6,8 3,5 20,3 812,8 

1984/85 85,4 211,3 109,3 148,8 201,3 15,0 82,5 60,9 20,5 1,6 0,0 2,9 939,5 

1985/86 0,0 134,5 123,5 75,9 137,8 6,3 51,5 9,1 6,5 5,7 1,4 95,4 647,6 

1986/87 47,9 72,0 55,4 206,6 114,8 62,5 121,0 8,5 20,8 10,9 36,1 95,7 852,2 

1987/88 152,1 23,4 193,5 156,7 40,4 0,0 84,2 78,5 210,7 49,2 0,0 7,7 996,4 

1988/89 156,9 116,0 3,3 17,2 63,9 27,5 63,9 73,0 47,5 0,0 7,1 8,5 584,8 

1989/90 124,3 378,2 422,7 79,3 28,9 24,9 90,6 13,7 0,0 0,4 46,0 31,8 1.240,8 

1990/91 238,2 130,1 25,5 69,6 117,8 188,5 11,4 0,0 16,1 0,0 1,4 47,1 845,7 

1991/92 70,4 46,1 53,3 46,1 36,3 31,0 85,7 25,5 25,9 0,0 7,5 26,2 454,0 

1992/93 88,7 0,2 96,3 44,8 37,5 33,7 43,9 109,5 0,0 0,0 0,0 92,7 547,3 

1993/94 228,6 135,7 0,0 83,8 106,1 0,0 44,5 189,2 0,0 0,0 0,0 0,0 787,9 

1994/95 138,6 99,5 40,8 107,1 77,2 20,2 27,1 1,7 20,9 4,0 0,0 31,4 568,5 

1995/96 42,4 160,6 184,0 422,6 45,4 57,0 19,3 186,0 0,0 0,0 0,0 28,3 1.145,6 

2004/05 142,3 21,9 33,7 3,4 20,3 63,0 51,5 17,9 0,5 3,7 0,0 7,6 365,8 

2005/06 183,4 99,0 43,3 19,0 54,7 93,7 36,3 3,9 18,7 8,4 26,8 85,2 672,4 

2007/08 49,8 69,4 35,9 60,5 75,8 12,5 103,2 52,1 9,8 0,0 1,5 34,1 504,6 

Média 100,3 117,4 95,2 86,7 72,8 41,6 63,0 57,7 26,8 6,0 9,2 37,9 714,5 
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Figura 22. Variação da precipitação anual, no posto udográfico de influência. 

Figura 23. Variação da precipitação anual de acordo com as séries de precipitação registadas no posto udográfico de 
referência. 
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Tabela 17. Precipitação, na área em estudo, para diferentes probabilidades. 

Período Probabilidade Precipitação (mm) 

Ano médio P(x<X) = 50% 714,5 

Ano seco P(x<X) = 20 % 503,3 

Ano húmido P(x<X) = 80 % 926,2 

Ano muito seco P(x<X) = 5 % 302,0 

3.2.4.2.2. Caraterização do escoamento anual 

Na bacia da linha de água em estudo não existem quaisquer registos hidrométricos que permitam desenvolver modelos 

estatísticos das afluências mensais ou modelos de regressão que relacionem precipitações e escoamentos. Contudo, é 

absolutamente necessário dispor de valores de afluências mensais para fazer o estudo criterioso da garantia de 

abastecimento. Por outro lado, o eventual recurso a registos de escoamento em bacias próximas é impraticável pela 

exiguidade dos dados disponíveis e por diferenças de escala, não sendo, em todo o caso, indispensável para obras desta 

dimensão. Para tentar solucionar este problema, recorreu-se à análise de regressão escoamento/precipitação proposta por 

Quintela (1998), em função da temperatura média anual e do grupo de solos existentes, que permitem obter os valores do 

escoamento útil afluente à secção de referência em estudo, em termos anuais (Figura 24). 

 

Figura 24. Regressão precipitação vs escoamento de acordo com o método de Quintela. 

De acordo com o SNIRH, na área de estudo os solos são do tipo D – elevado potencial de escoamento superficial – que 

são solos com intensidades de infiltração muito baixas quando completamente humedecidos. São solos que contêm argilas 

Regressão Precipitação vs Escoamento (Método de Quintela)

40

270

400

480

190

115

325

0

100

200

300

400

500

600

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Precipitação anual (mm)

E
s
c
o

a
m

e
n

to
 a

n
u

a
l 

(m
m

)



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 67 

expansivas e alguns solos pouco profundos com sub-horizontes quase impermeáveis que originam elevados escoamentos 

diretos. Incluem, principalmente, solos expansíveis, solos com o nível freático permanentemente próximo da superfície e 

solos com substratos impermeáveis a pouca profundidade. Nesta conformidade, o grupo de solos a considerar, segundo 

Quintela (1998), será o grupo 1 – grupo de solos dando origem a escoamento anual de médio a elevado. Na Tabela 18 

apresentam-se os valores anuais de escoamento, considerando os valores de precipitação para diferentes probabilidades. 

Tabela 18. Precipitações e escoamentos anuais, na área em estudo, para diferentes probabilidades, de acordo com o 
método de Quintela. 

Probabilidade 
Precipitação Escoamento Escoamento 

mm mm m3 

Ano Máximo 1.240,8 642,5 883.824,0 

Probab 90% 437,1 74,2 102.049,3 

Probab 80% 474,2 100,4 138.166,8 

Probab 70% 549,4 153,6 211.296,8 

Probab 60% 581,5 176,3 242.540,9 

Probab 50% 712,0 268,6 369.443,5 

Probab 40% 792,9 325,8 448.118,0 

Probab 30% 842,4 360,8 496.297,4 

Probab 20% 904,6 404,7 556.772,2 

Probab 10% 1 041,2 501,3 689.627,9 

Ano mínimo 410,9 55,6 76.554,0 

Ano médio 721,1 275,0 378.322,4 

 

Para efeitos comparativos apresentam-se os valores do escoamento anual obtidos através da equação de regressão 

escoamento/precipitação adaptável a uma caraterística fisiográfica, proposta para as bacias hidrográficas do Alentejo e 

Algarve (Lencastre e Franco 2006): 

 

𝑅 = 41 − 233𝐾 + 0,5𝐾 𝑃 

 

Em que, 

 

 Kc é o coeficiente de compacidade ou índice de Gravelius; 

 P é a precipitação anual em mm; 

 R é o escoamento anual em mm. 

 

Obtendo-se os escoamentos constantes da Tabela 19. 
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Tabela 19. Precipitações e escoamentos anuais, na área em estudo, para diferentes probabilidades, de acordo com 
(Lencastre e Franco 2006). 

Probabilidade 
Precipitação Escoamento Volume 

mm mm m3 

Ano Máximo 1.240,8 510,6 702.406,4 

Probab 90% 437,1 23,5 32.313,4 

Probab 80% 474,2 46,0 63.271,3 

Probab 70% 549,4 91,6 125.954,1 

Probab 60% 581,5 111,0 152.734,8 

Probab 50% 712,0 190,1 261.508,5 

Probab 40% 792,9 239,1 328.943,9 

Probab 30% 842,4 269,1 370.240,6 

Probab 20% 904,6 306,8 422.076,1 

Probab 10% 1.041,2 389,6 535.952,5 

Ano mínimo 410,9 7,6 10.460,2 

Ano médio 721,1 195,6 269.119,0 

 

A determinação do escoamento mensal afigura-se bastante mais complexa, uma vez que o coeficiente de escoamento é 

muito dependente da intensidade e frequência das precipitações de curta duração, dos escoamentos nos períodos anteriores, 

do tipo de solo e sua cobertura vegetal. Desta forma, adoptou-se a equação de regressão escoamento/precipitação mensal 

da DGRAH/LNEC, estabelecida através da análise dos caudais medidos em várias secções de vários rios ao Sul do Tejo: 

 

𝑄 = 6 − 11 ∗ 𝐾 + 0,4 ∗ 𝐾 ∗ 𝑃 

 

Em que, 

 Kc é o coeficiente de compacidade ou índice de Gravelius; 

 P é a precipitação mensal em mm; 

 Q é o escoamento mensal em mm. 

 

Obtendo-se para ano médio e seco os valores de escoamento constantes das Tabela 20 e Tabela 21, respetivamente. 

3.2.4.2.1. Qualidade da água superficial 

A qualidade da água na bacia hidrográfica do Tejo encontra-se fortemente condicionada pelo caráter sazonal do caudal e 

pelas caraterísticas climáticas da região. A maioria dos cursos de água da bacia apresenta um período sem escoamento 

natural, de duração variável, que em algumas ribeiras pode ser superior a quatro meses. 
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Tabela 20. Precipitações e escoamentos mensais, em ano médio, na área em estudo. 

 
Precipitação mensal média 
(mm) 

Escoamento mensal 
médio (mm) 

Escoamento (m3) 

Outubro 90,3 36,4 50.135,0 

 
Novembro 118,6 50,2 69.007,9 

Dezembro 99,8 41,1 56.505,0 

Janeiro 97,2 39,8 54.752,3 

Fevereiro 76,9 29,9 41.171,1 

Março 35,5 9,9 13.571,4 

Abril 63,0 23,2 31.925,5 

Maio 61,3 22,4 30.776,7 

Junho 29,8 7,1 9.776,8 

Julho 5,6 0,0 0,0 

Agosto 8,3 0,0 0,0 

Setembro 34,9 9,6 13.219,4 

Total 721,1 269,6 370.841,1 

 

A linha de água ora em estudo não possui nenhuma estação de monitorização da qualidade da água. Dada a sua reduzida 

dimensão, na época estival apresenta um caudal nulo. Por outro lado verificou-se que não existem fontes poluidoras diretas 

a montante do local de implantação da barragem, considerando a sua bacia hidrográfica. Porém a utilização agrícola dos 

solos (e consequente aplicação de adubos, corretivos orgânicos ou fitofármacos) poderá ser encarada como uma fonte 

difusa, de muito difícil quantificação. 

Tanto mais que, como é referido no PGRHT, no que concerne à sub-bacia do Zêzere, se verificam sinais de enriquecimento 

dos recursos hídricos superficiais por nutrientes, assim como problemas de poluição orgânica e microbiológica, 

associando-se esta poluição essencialmente à ineficiência de sistemas de tratamento de águas residuais urbanas, às 

escorrências de zonas agrícolas e florestais e às áreas mineiras ativas e inativas existentes. Ainda de acordo com o PGRHT, 

é também de destacar a contribuição da atividade agro-pecuária e agroindustrial, pelo facto de não dispor de sistemas de 

tratamento de efluentes ou apresentar níveis de tratamento insuficientes. 

3.2.4.2.1. Caraterização de Secas 

Secas são situações de escassez de água com longa duração que abrangem áreas extensas e com repercussões negativas 

significativas nas atividades socioeconómicas e nos ecossistemas, podendo definir-se como situações excecionais em que 

as disponibilidades hídricas são insuficientes para satisfazer as necessidades de água de determinada região (Santos 1998). 

De entre as várias metodologias de análise de secas, refere-se a do Instituto de Meteorologia (Reis 1992, Espírito Santo 

1993), que utiliza para a definição de seca os decis da distribuição empírica: um ano é considerado extremamente seco 

numa região quando a precipitação ocorrida é ultrapassada em 90% dos anos; muito seco quando é ultrapassada em 80% 
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dos anos; seco em 70% dos anos, sendo comum a associação de probabilidades da distribuição normal de 5%, 20% e 50% 

de não serem excedidas a, respetivamente, anos muito secos, secos e médios. Estas definições de seca podem ser 

consideradas arbitrárias, no entanto as análises resultam simples e de fácil utilização, permitindo a classificação da área 

afetada pela seca com a associação de áreas de influência aos postos udográficos utilizados para medição da precipitação. 

Tendo em consideração as séries de precipitação constantes da Tabela 16, e de acordo com a metodologia atrás referida, 

os anos de 1980/81, 1982/83, 1991/92, e 2004/2005 foram anos secos, a que correspondem eventos de seca. 

Tabela 21. Precipitações e escoamentos mensais, em ano seco, na área em estudo. 

 
Precipitação mensal média 
(mm) 

Escoamento mensal 
médio (mm) 

Escoamento (m3) 

Outubro 70,4 26,8 36.873,9 

Novembro 46,1 15,0 20.663,8 

Dezembro 53,3 18,5 25.466,8 

Janeiro 46,1 15,0 20.663,8 

Fevereiro 36,3 10,3 14.126,3 

Março 31,0 7,7 10.590,8 

Abril 85,7 34,2 4.7080,3 

Maio 25,5 5,0 6.921,8 

Junho 25,9 5,2 7.188,7 

Julho 0,0 0,0 0,0 

Agosto 7,5 0,0 0,0 

Setembro 26,2 5,4 7.388,8 

Total 454,0 143,1 

 
196.965,0 

 

3.2.4.2.2. O contexto das Alterações Climáticas 

As Alterações Climáticas (AC) têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças ambientais, sociais e 

económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade, sendo consensualmente aceite como um dos desafios 

mais importantes do século XXI. 

De acordo com a APA, estudos efetuados, relativos às AC, indicam que Portugal se encontra entre os países europeus com 

maior vulnerabilidade aos impactes das alterações climáticas. 

A nível governamental vários diplomas têm sido gerados para que se possa atuar nas vertentes de mitigação e adaptação 

em alterações climáticas, destacando-se como os principais instrumentos de política nacional, o Programa Nacional para 

as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 

(ENAAC 2020).  
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O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões nacionais de gases com efeito de 

estufa, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões de -18% a -23%, em 2020, e de -30% a -40%, em 2030, em 

relação a 2005, garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com 

os objetivos europeus nesta matéria. Estabelece linhas de orientação para políticas e medidas setoriais, define metas 

setoriais de redução de emissões e identifica um conjunto de opções de políticas e medidas setoriais, a desenvolver 

futuramente em conjunto com os setores de política relevantes como transportes, energia, agricultura e floresta. É assim 

promovida a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais e preconizada uma abordagem dinâmica de 

planeamento, conferindo aos setores uma maior responsabilidade na identificação de políticas e medidas. 

A ENAAC 2020 estabelece os objetivos, as atividades e o modelo de organização e funcionamento da estratégia até 2020, 

tendo em vista um país adaptado aos efeitos das alterações climáticas, através da contínua implementação de soluções 

baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas. Para este efeito, propõe-se melhorar o nível de 

conhecimento sobre as alterações climáticas, promover a integração da adaptação às alterações climáticas nas diversas 

políticas públicas e instrumentos de operacionalização, colocando um maior ênfase na implementação de medidas de 

adaptação. 

O Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) define adaptação como um ajustamento nos sistemas 

naturais ou humanos como resposta a estímulos climáticos verificados ou esperados, que moderam danos ou exploram 

oportunidades benéficas. 

O IPCC distingue ainda vários tipos de adaptação: 

 Adaptação Antecipatória – Medidas tomadas antes dos impactes das alterações climáticas serem observados. 

 Também referida como adaptação proactiva. Adaptação Autonóma. Medidas tomadas, não como resposta 

consciente a estímulos climáticos, mas que são desencadeadas por alterações ecológicas em sistemas naturais e 

por alterações de mercado e de bem-estar em sistemas humanos. 

 Também referida como Adaptação Espontânea 

 Adaptação Planeada. Medidas que resultam de decisão política deliberada, baseadas na consciência de que as 

condições se alteraram ou estarão prestes a alterar-se, e que são necessárias para regressar a, ou manter, um estado 

desejado. 

É neste contexto que surge o projeto ClimAdaPT – Estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas. 

Este projeto teve por objetivo iniciar em Portugal um processo de elaboração de Estratégias Municipais de Adaptação às 

Alterações Climáticas (EMAAC) e a sua integração nas ferramentas de planeamento municipal. 

Situando-se a área de implantação no Distrito de Castelo Branco, importa abordar a EMAAC, elaborada para este Distrito. 

Neste documento são projetadas as principais AC para o Município de Castelo Branco (Figura 25). 

As alterações climáticas atrás descritas poderão vir a traduzir-se num diversificado conjunto de impactes, vulnerabilidades 

e riscos para o Município de Castelo Branco, identificados no referido documento como se descreve na Tabela 22. 

Identificadas as AC e as vulnerabilidades, importa agora analisar os riscos, para a área de implementação do projeto, em 

conformidade com o preconizado no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, que considera a necessidade de se 

identificar, descrever e avaliar os potenciais impactes ambientais do projeto e das alternativas apresentadas, ponderando 

os seus efeitos, sobre as alterações climáticas e os efeitos decorrentes da vulnerabilidade do projeto perante os riscos de 

acidentes graves ou catástrofes. 
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Figura 25. Resumo das principais alterações climáticas projetadas para o Município de Castelo Branco até ao final do 
século. Adaptado de Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Castelo Branco. ClimAdaPT.Local 

Assim, no documento disponibilizado pela APA – Avaliação Nacional de Risco, a qual foi elaborada de acordo com as 

“Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management” emitidas pela Comissão Europeia (documento 

SEC(2010) 1626 final, de 21.12.2010), é realizada a identificação e caracterização dos perigos de génese natural, 

tecnológica ou mista, suscetíveis de afetar o território nacional, designadamente: nevões, onda de calor, vagas de frio, 

secas, cheias, galgamentos costeiros, sismos, tsunamis, movimentos de massa, erosão costeira em arribas e praias, 

acidentes no transporte rodoviário, acidentes no transporte ferroviário, acidentes fluviais/marítimos, acidentes aéreos, 

acidentes no transporte de matérias perigosas, acidentes no transporte em infraestruturas fixas de matérias perigosas, 

incêndios urbanos, incêndios nos centros históricos, colapso de túneis e pontes, rotura de barragens, acidentes com 

substâncias perigosas, concentrações humanas, emergências radiológicas e incêndios florestais. Esta Avaliação Nacional 
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de Risco tem em consideração, para os riscos aplicáveis, o impacte das alterações climáticas e os cenários daí decorrentes, 

com indicação das tendências para agravamento ou atenuação dos riscos. 

Tabela 22. Tabela resumo dos principais impactes associados a eventos climáticos com consequências observadas para o 
Município de Castelo Branco. Adaptado de Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Castelo 

Branco. ClimAdaPT.Local. 

 

Neste documento é referido o impacte das AC em Portugal, onde destacamos o cenário climático sugerido para o período 

2080-2100: 

3. Aumento significativo da temperatura média em todas as regiões de Portugal. Esta tendência já se verifica 

desde a década de 80 com variações entre +0,29ºC por década (região Centro) e +0,57ºC por década (Norte);  

4. Aumentos da temperatura máxima no Verão entre 3°C na zona costeira e 7°C no interior (em particular na 

região Norte e Centro);  

5. Grande incremento da frequência e intensidade de ondas de calor e aumento no número de dias quentes 

(máxima superior a 35°C) e de noites tropicais (mínimas superiores a 20°C); 

6. Reduções em índices relacionados com tempo frio (por exemplo, dias de geada ou dias com temperaturas 

mínimas inferiores a 0°C);  

7. Em todo o território nacional são previstos efeitos decorrentes da alteração do clima térmico, designadamente 

os relacionados com o incremento da frequência e intensidade das ondas de calor, com o aumento do risco 

de incêndio, com a alteração das capacidades de uso e ocupação do solo e com implicações sobre os recursos 

hídricos;  
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8. No que se refere à precipitação, a incerteza do clima futuro é substancialmente maior. No entanto, quase 

todos os modelos analisados preveem redução da precipitação em Portugal continental durante a primavera, 

verão e outono; um dos modelos de clima prevê reduções da quantidade de precipitação no continente que 

podem atingir valores correspondentes a 20% a 40% da precipitação anual (devido a uma redução da duração 

da estação chuvosa), com as maiores perdas a ocorrerem nas regiões do Sul. Estes cenários encontram-se em 

sintonia com as observações retiradas das comparações entre as normais climatológicas de 1971-2000 e 

1941-70, as quais detetam:  

a. Redução sistemática da precipitação na primavera e março estatisticamente significativa para todas as 

regiões;  

b. Redução da precipitação nos meses de janeiro e fevereiro em todas as regiões exceto Algarve (na região 

Lisboa e Vale do Tejo a redução ocorre apenas em janeiro, sendo também mais chuvosa em outubro e 

dezembro);  

c. Redução da precipitação anual em todas as regiões (em particular no Norte e Centro). 

9. O modelo regional, com maior desagregação regional, aponta para um aumento na precipitação durante o 

inverno, devido a aumentos no número de dias de precipitação forte (acima de 10 mm/dia). 

De referir que estas projeções são efetuadas para as últimas duas décadas do século XXI, existindo ainda muitas dúvidas 

relativas ao modo como a precipitação irá evoluir. 

Na área do projeto identificam-se os seguintes riscos: 

3.2.4.2.2.1. Seca 

As secas são acontecimentos climáticos normais e recorrentes, ocorrendo praticamente em qualquer ponto do globo, 

embora as suas características possam variar de região para região. Uma situação de seca encontra-se geralmente associada 

a longos períodos em que não ocorre precipitação, ou em que esta apresenta valores abaixo do normal. 

O distrito de Castelo Branco tem uma suscetibilidade elevada à ocorrência deste tipo de risco com um grau de 

probabilidade médio-alto, o que corresponde a um período de retorno entre 5 e 20 anos. 

Os impactes esperados, entre outros, com um grau de gravidade acentuado, ao nível da socioeconomia – Prejuízos 

acentuados na atividade agrícola e industrial. 

Perante os cenários conhecidos, as alterações climáticas terão provavelmente impactos significativos na distribuição 

temporal e espacial da disponibilidade dos recursos hídricos com consequências no risco de ocorrência de cheias e secas. 

Apesar da incerteza associada à evolução dos padrões de precipitação, é expectável que haja uma redução da precipitação 

durante a primavera, verão e outono, particularmente nas regiões do Sul. Este comportamento tem influência no número 

de dias de seca consecutivos, que apresentam, em geral, uma tendência de crescimento.  

O índice de seca PDSI, que combina os efeitos da temperatura e precipitação, apresenta alterações significativas no séc. 

XX. Destacam-se as ocorrências no Alentejo em que as séries mensais do índice indicam que os episódios de seca foram 

mais frequentes e mais severos desde a década de 1980. 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 75 

3.2.4.2.2.2. Incêndios florestais 

Os incêndios florestais ocorrem ciclicamente todos os anos no território de Portugal Continental, com particular incidência 

durante o período de verão. Os incêndios florestais de 2003 destacam-se como os mais críticos desde que há registos, 

tendo afetado 425 mil hectares do território nacional 

O distrito de Castelo Branco está inserido nas principais regiões com maior nível de risco conjuntural à ocorrência de 

incêndios florestais. Tendo em consideração os registos históricos existentes, foi atribuído um grau de probabilidade 

médio-alto, o que corresponde a um período de retorno entre 5 e 20 anos. 

Os impactos esperados, entre outros, com um grau de gravidade acentuado, ao nível do ambiente – Perda de coberto 

florestal; Libertação de carbono. 

No que concerne às AC e perante os cenários climáticos do IPCC e as conclusões dos projetos SIAM prevê-se que haja 

um aumento do risco de incêndio. Para isso contribuem as alterações ao clima térmico e a disponibilidade hídrica. Por um 

lado, a subida da temperatura dará origem a um maior número de dias quentes e ondas calor. Por outro, a tendência 

crescente dos períodos de seca tornarão os espaços florestais mais vulneráveis aos incêndios. 

Ambos os fatores apresentam uma manifestação mais acentuada no verão, agravando o risco de incêndio exatamente no 

período de maior incidência de risco. Estas tendências são já observadas no clima atual, com agravamento das situações 

de seca, com verões mais quentes e aumentos de temperaturas máximas em todas as regiões. 
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3.2.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

3.2.5.1. Metodologia 

A caraterização dos recursos hídricos subterrâneos foi efetuada com base no conhecimento dos aquíferos em reochas 

fissuradas do tipo existente na área da propriedade e em trabalho de campo. 

A avaliação hidrogeológica é feita, numa primeira fase, à escala regional e, posteriormente, à escala local (área do Projeto 

em consideração), tanto quantitativa como qualitativamente. 

3.2.5.2. Identificação e caraterização 

Como se viu na descrição geológica, a área da propriedade fica situada no Complexo Xisto-Grauváquico, dentro da Zona 

Centro-Ibérica (ZCI), o que significa que se trata de uma zona em geral de pouca produtividade hidrogeológica. A ZCI é 

constituída por rochas metamórficas e ígneas de idade paleozoica, por vezes cobertas por camadas geológicas muito mais 

recentes e de pouca espessura e corresponde ao que se designa hidrogeologicamente por zonas de rochas fraturadas, onde 

a água subterrânea circula e existe basicamente nas fraturas da rocha. No trabalho de Almeida et al. (2000), é referida 

como uma área de produtividade baixa, não lhe sendo conferida a designação de “aquífero”, situando-se no que é referido 

genericamente como “Zona Pouco Produtiva em rochas fraturadas”. 

No tipo de rochas metamórficas onde se situa a propriedade (ver Figura 11, no Capítulo 3.2.2), do tipo xistos e grauvaques 

com pequenas intercalações de quartzitos, a presença de água subterrânea está, na maioria das vezes, associada à presença 

de filões de quartzo fraturados. 

Verificado o estado dos xistos e grauvaques na zona de trabalho, observa-se que apresentam alguns sinais da presença de 

filões de quartzo, nem todos fraturados, mas não há claramente uma alta representatividade de quartzo na área. Não se 

trata portanto de um xisto muito produtivo. 

Da análise geológica e hidrogeológica da área da propriedade pode então inferir-se que as formações de xistos e 

grauvaques terão uma produtividade limitada, porque não são observados filões de quartzo com a abundância e fraturação 

necessária a um aumento significativo da produtividade. Por este facto, estas zonas não são consideradas como aquíferos, 

sendo designadas por “zonas de baixa produtividade”, com produtividades médias próximas de 1 a 3 L/s, só 

excecionalmente mais e sempre com uma taxa de insucesso elevada, que pode atingir os 50%. 

Para caraterizar a infiltração na área da propriedade foram analisados os valores de precipitação, através da área de 

influência de cada um dos postos udográficos operados pela Agência Portuguesa do Ambiente – SNIRH, que monitorizam 

a precipitação na referida área, através do método dos polígonos de Thiessen (Figura 21, já descrito no ponto 3.2.4 – 

Recursos Hídricos Superficiais). 

A área onde se encontra a Propriedade do Carvalhal é influenciada em 100% pelo posto udográfico da Capinha, com 

coeficiente de Thiessen igual à unidade. Os registos de precipitações utilizados foram fornecidos pelo SNIRH, através dos 

dados disponibilizados no sítio da Internet da APA (ver dados completos na Tabela 16, capítulo 3.2.4 – Recursos Hídricos 

Superficiais) e correspondem a séries de precipitação de 18 anos de observação, 1980/1981 a 2007/2008, disponíveis no 

sítio da APA. Na Tabela 23 registam-se os valores médios de precipitação mensal e anual para esses 18 anos. 

De acordo com os estudos anteriores sobre as rochas cristalinas e cristalofilinas portuguesas (Oliveira 2006), os valores 

de infiltração neste tipo de rochas metamórficas andam pelos 5% dos valores de precipitação (entre 3 e 12%, com uma 

prevalência nos valores mais baixos, pelo que 5% é considerado um valor mais fidedigno). 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 77 

Deste modo, com uma média de precipitação próxima dos 715 mm, a infiltração deverá rondar os 36 mm, ou seja, 36 l/m2 

na área da propriedade. Sabendo que a propriedade tem 330 ha, o valor anual médio calculado para a infiltração será 

próximo dos 118.000 m3 dentro da área da propriedade, existindo ainda a considerar um valor adicional que pode afluir à 

propriedade a partir de duas pequenas zonas de afluxo a este e a oeste da mesma, mas principalmente a partir de uma 

recarga muito próxima, a da Ribeira da Meimoa, de que se desconhece o valor, mas que deverá ser também mínima, pois 

a Ribeira da Meimoa comporta-se aqui como a zona de descarga principal para os aquíferos e zonas pouco produtivas 

regionais. 

Tabela 23. Séries de precipitação registadas no posto udográfico de influência (Capinha). 

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ANUAL 

100,3 117,4 95,2 86,7 72,8 41,6 63,0 57,7 26,8 6,0 9,2 37,9 714,5 

 

Chama-se no entanto a atenção para o facto de, apesar dos recursos hídricos subterrâneos renováveis serem em média 

nessa ordem de valores, a sua extração integral é de todo impossível, pois a água subterrânea na zona desloca-se através 

de fraturas e fissuras da rocha, e, caso as sondagens não cortem essas fraturas, a água não acorrerá à captação. Mas não há 

qualquer intenção neste momento por parte do promotor em recorrer a águas subterrâneas na propriedade, devido à 

produtividade relativamente reduzida destas formações aquíferas. 

As também chamadas rochas duras correspondem a sistemas hidrogeológicos extremamente heterogéneos, anisotrópicos 

e de grande complexidade estrutural. Hidraulicamente, são sistemas mais superficiais do que os restantes tipos de 

aquíferos. Deste modo, dependem fundamentalmente da recarga direta do meio a partir da precipitação, que é função das 

condições climáticas médias anuais. Ao mesmo tempo também são também os sistemas que resistem menos à seca. 

Em termos de modelo conceptual de escoamento, para o local em apreço, verifica-se que ocorrem aquíferos livres, cujos 

escoamentos subterrâneos nesta zona são determinados com base nas diferenças de cota da água subterrânea nos diversos 

pontos, o que, neste tipo de rochas, coincide com a topografia e com as grandes direções de escoamento superficial da 

área. 

Na Figura 26 mostram-se as direções de escoamento na área da propriedade. Na generalidade constata-se que, na margem 

esquerda da Ribeira da Meimoa, os escoamentos mais locais se fazem principalmente de S-SE para N-NW, embora 

localmente haja direções locais muito variadas. Na margem direita da Ribeira da Meimoa os escoamentos são na direção 

SE. Depois, como direções regionais preferenciais, e como é típico deste tipo de rochas, as águas subterrâneas movem-se 

na direção das principais linhas de água, acompanhando a topografia, e tendo como principal linha de água superficial de 

descarga das águas subterrâneas a Ribeira da Meimoa, com escoamento final para SW. 

Dentro da área de intervenção do Projeto existem apenas 5 pontos de água subterrânea (Figura 27 e Tabela 24). Trata-se 

de captações de pequena profundidade. Dois são poços tradicionais, um deles (P1) garantindo o abastecimento ao núcleo 

de casas da propriedade e o outro, junto à Ribeira da Meimoa (P2) um poço que foi estruturalmente afetado pela ripagem 

de terras para plantação do amendoal, encontrando-se em mau estado de conservação e com uma quantidade de água no 

fundo muito reduzida (30 cm no máximo), parecendo entulhado, com muito lixo dentro e acesso muito dificultado. 

As designadas charcas (C1 e C2) são escavações feitas com retroescavadora que no futuro podem ser transformadas em 

poços, mas que, na altura do levantamento de campo (outubro de 2018), eram apenas escavações interceptando o nível 

freático, onde nem sequer se conseguiu medir a sua profundidade, por dificuldade de acesso ao seu bordo. 
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Em relação ao ponto designado por R1, havia indicação de que se trataria de um poço, mas na realidade não se tem 

qualquer acesso (existe um enorme balseiro por cima) e parece haver uma ligação por vala ou dreno à ribeira da Meimoa, 

pelo que se suspeita de uma antiga captação de água da ribeira, que era desviada para uma escavação na sua margem, de 

forma a colocar aí um motor de extração. No entanto, toda a estrutura está de tal modo degradada que já não é possível 

dizer com segurança de que se tratava. 

As caraterísticas desses pontos de água estão representadas na Tabela 24, onde se pode identificar a tipologia das captações, 

as coordenadas dos mesmos, as cotas, os valores de Condutividade Elétrica (CE), da Temperatura (T), do nível hidrostático 

(NHE), da profundidade das captações e o seu diâmetro, sempre que foi possível recolher esses dados, isto nos dias do 

inventário (maio e outubro de 2018). 

Verifica-se que, em outubro de 2018, os níveis freáticos se situavam entre os 1,6 e os 3,5 m de produndidade, ou seja, 

trata-se de níveis muito próximos da superfície do solo, como é de esperar nestas formações aquíferas. 

 

Figura 26. Sentido de fluxo das águas subterrâneas dentro da área da propriedade. 
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Os valores de Condutividade Elétrica (CE) medidos (Tabela 24) mostram que as águas são pouco mineralizadas, portanto 

de boa qualidade para a agricultura. A observação local permite dizer que se esperam águas com algum ferro, pelos sinais 

de ferruginização que se observam nas fraturas das rochas e nas próprias rochas. 

 

Figura 27. Pontos de água inventariados dentro da propriedade do Carvalhal. 

Tabela 24. Dados dos pontos de água subterrânea inventariados dentro da área da propriedade do Carvalhal. 

Ponto de 
água 

Tipo M (m) P (m) 
Cota 
(m) 

CE 
(S/cm) 

T 
(ºC) 

NHE 
(m) 

Profundidade 
(m) 

Diâmetro 
(m) 

P1 Poço 265264 357503 449 102 15,0 2,5 7,35  

C1 Charca 265075 357377 443 328 17,1 2,0 Irregular Irregular 

C2 Charca 265217 357332 445 174 18,3 1,6 Irregular Irregular 

P2 Poço 264624 357471 435   3,5 3,8 5,0 

R1 
Captação 
Ribeira 

264634 357550 431 
Tipo poço, mas não tem acesso ao interior. Poderá 
ser uma captação de água da ribeira. 

NHE – Nível Hidrostático; CE – Condutividade Elétrica; T – Temperatura. 
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As temperaturas da água refletem a temperatura ambiente, por se tratar de poços ou charcas, em que a água se encontra 

em contacto muito direto com a atmosfera. 

3.2.5.2.1. Vulnerabilidade do aquífero à contaminação 

A fim de avaliar a vulnerabilidade do aquífero à contaminação na área do Projeto, foi usado o índice de vulnerabilidae 

DRASTIC, o qual entra em linha de conta com 7 parâmetros (Aller et al. 1987): 

 

 D – Profundidade do Topo do Aquífero 

 R – Recarga do Aquífero 

 A – Material do Aquífero 

 S – Tipo de Solo 

 T – Topografia 

 I – Impacte da Zona Vadosa 

 C – Condutividade Hidráulica do Aquífero 

Este método atribui, para cada parâmetro, um índice que varia de 1 a 10, definido em tabelas, nos quais os valores mais 

elevados correspondem a vulnerabilidade mais elevada. O método DRASTIC foi desenvolvido a partir dos seguintes 

pressupostos (Aller et al. 1987): 

 O contaminante é introduzido à superfície. 

 O contaminante é transportado verticalmente até ao aquífero pela água de infiltração. 

 O contaminante tem a mobilidade da água. 

 A área mínima avaliada pelo DRASTIC é de 0,4 km2. 

 

Neste sentido, e para o cálculo da vulnerabilidade à contaminação com produtos derivados da fertilização, como os 

nitratos, ou com o controlo de pestes, como os pesticidas, com mobilidade idêntica à da água, este método, apesar de 

criticável, do ponto de vista científico, nalguns pontos específicos (nomeadamente ao não levar suficientemente em linha 

de conta a diluição e de alguma discussão em termos da utilização do parâmetro Topografia), tem sido largamente usado 

nestas situações. 

O cálculo final da vulnerabilidade é feito utilizando a seguinte fórmula: 

 

DRASTIC = Dp x Di + Rp x Ri + Ap x Ai + Sp x Si + Tp x Ti + Ip x Ii + Cp x Ci 

 

que utiliza pesos diferentes para os diversos parâmetros (com os pesos a variar entre 1 e 5), conforme indicado na Tabela 

25. 

No caso da vulnerabilidade aos pesticidas a fórmula a usar é a mesma, mas com pesos distintos (Tabela 26). 

A Tabela 27 evidencia as variações das pontuações atribuídas a cada parâmetro ponderador DRASTIC-Padrão na zona do 

Projeto em função do conhecimento hidrogeológico conseguido. Em caso de proximidade das pontuações atribuídas, para 

um determinado parâmetro, escolheu-se sempre o valor mais amigável para a conservação da água. 
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Tabela 25. Pesos a utilizar na fórmula para o cálculo da vulnerabilidade definida para o índice DRASTIC. 

Parâmetro D R A S T I C 

Peso 5 4 3 2 1 5 3 

Tabela 26. Pesos a utilizar na fórmula para o cálculo da vulnerabilidade definida para o índice DRASTIC, no caso dos 
poluentes serem pesticidas. 

Parâmetro D R A S T I C 

Peso 5 4 3 2 1 5 3 

Tabela 27. Caraterísticas da Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão para a área do Projeto. Valores finais: 82 (mínimo), 111 
(máximo). 

PARÂMETRO PESO 
CLASSES UTILIZADAS 

(MÍNIMO) 
ÍNDICE 

DRASTIC 
CLASSES UTILIZADAS 

(MÁXIMO) 
ÍNDICE 

DRASTIC 

D – Profundidade do nível freático 5 (1,5 - 4,6 m) 9 (<1,5 m) 10 

R – Recarga do aquífero 4 Maciço Antigo (< 51 mm/ano) 1 Maciço Antigo (< 51 mm/ano) 1 

A – Material do aquífero 3 Xistos 2 Xistos 2 

S – Tipo de solo 2 Argila margosa 3 Fino ou ausente 10 

T – Topografia 1 12-18% 3 0-1% 10 

I – Impacte da zona vadosa 5 Xisto argiloso, argilito 3 Xisto 3 

C – Condutividade hidráulica 3 Maciço Antigo (0-4,1 m/d) 1 Maciço Antigo (4,1-12,2 m/d) 2 

 

Na definição da Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão os índices obtidos foram entre 82 e 111, o que representa uma 

Vulnerabilidade Média (Melo Junior 2008). A Tabela 28 mostra as variações das pontuações consideradas a cada 

parâmetro ponderador DRASTIC-Pesticidas para a mesma zona. O valor da Vulnerabilidade DRASTIC-Pesticidas da área 

do Projeto cifrou-se entre os 93 e os 156, o que corresponde a uma Vulnerabilidade Média a Alta. 

Tabela 28. Caraterísticas da Vulnerabilidade DRASTIC-Pesticidas para a área do Projeto. Valores finais: 93 (mínimo), 
156 (máximo). 

PARÂMETRO PESO 
CLASSES UTILIZADAS 

(MÍNIMO) 
ÍNDICE 

DRASTIC 
CLASSES UTILIZADAS 

(MÁXIMO) 
ÍNDICE 

DRASTIC 

D – Profundidade do nível freático 5 (1,5 - 4,6 m) 9 (<1,5 m) 10 

R – Recarga do aquífero 4 Maciço Antigo (<51 mm/ano) 1 Maciço Antigo (<51 mm/ano) 1 

A – Material do aquífero 3 Xistos 2 Xistos 2 

S – Tipo de solo 5 Argila margosa 3 Fino ou ausente 10 

T – Topografia 3 12-18% 3 0-1% 10 

I – Impacte da zona vadosa 4 Xisto argiloso, argilito 3 Xisto 3 

C – Condutividade hidráulica 2 Maciço Antigo (0-4,1 m/d) 1 Maciço Antigo (4,1-12,2 m/d) 2 

  



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 82 

3.2.6. AR E QUALIDADE DO AR 

3.2.6.1. Metodologia 

A qualidade do ar de uma determinada região está fortemente relacionada com as atividades económicas potencialmente 

geradoras de emissões gasosas, mais concretamente com indústrias que envolvam, por exemplo, processos de combustão, 

e com o tráfego associado às diversas vias de comunicação existentes, bem como com as características do uso do solo 

presentes. 

Em Portugal têm vindo a ser desenvolvidos esforços, na última década, para equipar o território nacional com uma rede 

de monitorização da qualidade do ar que permita uma cobertura razoável do mesmo, complementada com campanhas de 

medição pontuais. 

Assim, no âmbito da descrição da situação atual para o presente descritor, recorreu-se aos dados da estação da qualidade 

do ar pertencente à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro. Esta estação localiza-se 

em Salgueiro/Fundão (Figura 28) e encontra-se a 8,3 km a NE da propriedade do Carvalhal. São ainda identificados os 

receptores sensíveis e as fontes de emissão de poluentes para a atmosfera que influenciam a área em avaliação. 

 

 

Figura 28. Localização da Estação do Fundão/Salgueiros (Fonte: Google Earth). 

3.2.6.1.1. Enquadramento legislativo 

O Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio procede à segunda alteração do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro e 

estabelece as regras relativas aos métodos de referência, à validação dos dados e à localização dos pontos de amostragem 

para a avaliação da qualidade do ar ambiente. Fixa os objectivos para a qualidade do ar ambiente tendo em conta as normas, 

as orientações e os programas da Organização Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de 
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poluentes atmosféricos. São assim definidos Valores Limite (nível de poluentes na atmosfera), fixado com base em 

conhecimentos científicos, cujo valor não pode ser excedido, durante períodos previamente determinados, com o objectivo 

de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos na saúde humana e ou no meio ambiente), Valores Alvo (nível fixado com 

o objectivo de evitar a longo prazo efeitos nocivos para a saúde humana e ou meio ambiente, a ser alcançado, na medida 

do possível, num período determinado) e Valores Limiar de Alerta (nível de poluentes na atmosfera acima do qual uma 

exposição de curta duração apresenta riscos para a saúde humana e a partir do qual devem ser adoptadas medidas imediatas, 

segundo as condições fixadas no presente diploma) para os diversos poluentes. 

3.2.6.2. Identificação e caraterização 

3.2.6.2.1. Emissões atmosféricas 

Ao nível da identificação das principais fontes de poluição atmosférica, na área de estudo (Propriedade) não se 

identificaram fontes pontuais que possam contribuir para a deterioração da qualidade do ar. A área de estudo é caracterizada 

pela ocorrência de sistemas seminaturais, maioritariamente ocupadas por áreas agrícolas, com uma pequena área de 

floresta de eucalipto. 

3.2.6.2.2. Qualidade do ar 

A qualidade do ar de uma determinada região está fortemente relacionada com as atividades económicas que aí se praticam, 

bem como com as características de uso do solo presentes. 

A estação da qualidade do ar de fundo do Fundão/Salgueiros, avalia a concentração dos poluentes atmosféricos, do dióxido 

de enxofre, óxidos de azoto, ozono e partículas (PM10 e PM2,5) no ar ambiente, constituindo uma das estações da rede 

pública de monitorização, previstas no Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de Maio, que transpõe para o direito interno a 

Diretiva n.º 2008/50/CE, de 21 de Maio, relativo à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa. 

Na consulta do site eletrónico da Agência Portuguesa do Ambiente 

(https://qualar.apambiente.pt/qualar/index.php?page=4&subpage=4) referente aos dados monitorizados da qualidade do 

ar medidos na Estação do Fundão/Salgueiros no ano 2017 e a sua comparação com os valores legislados verifica-se o 

seguinte: 

 

 SO2 são cumpridos os valores limite quer para a base de médias horárias (350 µg/m3 e 24 excedências permitidas), 

quer para a base de médias diárias (125 µg/m3 e 3 excedências permitidas) (Tabela 29). Também o valor limite 

definido para a proteção da vegetação foi cumprido. 

 NO2 são cumpridos os valores limite no que se refere à Proteção da Saúde Humana para a base horária (200 g/m3 

e 18 horas de excedências permitidas) e para a base anual (40 g/m3) (Tabela 30). Quanto aos Níveis Críticos para 

a Proteção da Vegetação, observa-se que não foi ultrapassado o Valor Limite de 30 µg/m3 e não foram registadas 

excedências ao Limiar de Alerta do dióxido de azoto. 

 O3 relativamente ao Ozono observa-se que não ocorreram, no ano 2017, ultrapassagens do Valor Limiar de 

Informação ao Público (180 g/m3 e 0 excedências), do Valor Limiar de Alerta (240 g/m3 e 0 excedências) e do 

Valor Alvo da Proteção da Saúde Humana (120 g/m3 e 25 excedências) (Tabela 31).  
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Tabela 29. Valores limite para o SO2. 

2017_SO2 
Valor Anual (base 

horária) 
Valor Anual (base 

diária) 

Eficiência (%) 74,3 74,2 

Média (g/m3) 0,4 0,4 

Máximo (g/m3) 7 3 

Número de excedências (horas) para VL de 350 g/m3 0 - 

Número de excedências (dias) para VL de 125 g/m3 - 0 

Tabela 30. Valores limite para o NO2. 

2017_NO2 
Valor Anual (base 

horária) 
Valor Anual (base 

diária) 

Eficiência (%) 99,1 99,2 

Média (g/m3) 6,8 6,8 

Máximo (g/m3) 39 15,7 

Número de excedências (horas) para VL de 200 g/m3 0 - 

Tabela 31. Valores limite para o O3. 

2017_O3 
Valor Anual (base 

horária) 
Valor Anual (base 

octo horária) 

Eficiência (%) 99,4 99,3 

Média (g/m3) 62,3 62,2 

Máximo (g/m3) 177 147 

Número de excedências (octo-horárias) para VL de 120 g/m3 - 10 

 

 PM10 não foram ultrapassados os Valores Limite, quer para a média diária – 50 µg/m3 (excedências admissíveis 

35 casos por ano), quer para a média anual – 40 µg/m3 (Tabela 32). 

Tabela 32. Valores limite para o PM10. 

2017_ PM10 Valor anual (base diária) 

Eficiência (%) 95,6 

Média (g/m3) 15,9 

Máximo (g/m3) 76,6 

Número de excedências (dias) 11 
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 PM2,5 a taxa de eficiência de recolha de dados para este poluente foi inferior a 85%. Ainda assim, não foram 

ultrapassados o valor alvo anual (25 g/m3) e o valor limite anual a atingir em 2020 (20 g/m3) (Tabela 33). 

Tabela 33. Valores limite para o PM2,5. 

2017_PM2,5 Valor anual (base diária) 

Eficiência (%) 77 

Média (g/m3) 5,4 

Máximo (g/m3) 31,5 

Valor Alvo Anual para 25 g/m3 5,4 

Valor Limite Anual para 20 g/m3 em 2020 5,4  

 

Observa-se ainda, por consulta no site da Agência Portuguesa do Ambiente, que o Índice de Qualidade do Ar (IQuar), para 

o último ano de dados publicados – 2017, para a Região Centro Interior é Bom, tendo-se verificado 9 dias de classificação 

de Muito bom, 316 dias de Bom, 25 dias de classificação médio, 6 dias de fraco e 0 dias de classificação Mau.  

3.2.6.2.3. Receptores sensíveis e fontes de emissão de poluentes para a atmosfera 

A área em estudo possui habitação muito dispersa e não existem, na envolvente próxima da propriedade do Carvalhal, 

infraestruturas de tráfego, instalações industriais, ou outro tipo de fontes de emissão de poluentes para a atmosfera que 

altere a qualidade do ar da região. 
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3.2.7. AMBIENTE SONORO 

3.2.7.1. Metodologia 

Procura-se no presente capítulo caracterizar o ambiente sonoro da área de implantação do projeto (situação de referência) 

e da zona envolvente à propriedade denominada Carvalhal, concelho do Fundão. 

Em termos de procedimento, foi seguida a metodologia prevista no Anexo I do RGR e no Guia Prático para Medições de 

Ruído Ambiente, de outubro 2011 – [NP ISO 1966 (Parte 1 e Parte 2)].  

Os ensaios acústicos para caracterização do ambiente sonoro da área envolvente ao projeto decorreram nos dias 11 e 12 

de dezembro nos três periodos de referência (diurno, entardecer e nocturno), a duração de cada ensaio foi de 15 minutos, 

tendo o sonómetro sido devidamente calibrado antes e depois de cada ensaio. 

Foi utilizado nos ensaios para caraterização da situação de referência o seguinte equipamento: 

 - Sonómetro de classe de precisão 1, marca Brüel & Kjaer, modelo 2260 

- Calibrador acústico marca Brüel & Kjaer, modelo 4231 

3.2.7.1.1. Disposições Legais 

As disposições legais relativas a Ruído Ambiente, encontram-se previstas no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 

que publica o Regulamento Geral do Ruído (RGR) e estabelece, entre outras coisas, os limites de ruído a observar 

relativamente à instalação e ao exercício de atividades ruidosas permanentes em zonas mistas, na envolvente de zonas 

sensíveis ou mistas ou na proximidade de recetores sensíveis isolados – Critério de Exposição máxima e Critério de 

Incomodidade. 

3.2.7.2. Identificação e caraterização 

O ruído ambiente característico do local caracteriza-se pela ausência de fontes sonoras de carácter permanente, trata-se de 

facto de um ambiente rural, com ocupação humana ou animal muito escassa, as vias de tráfego existentes possuem tráfego 

muto reduzido e distam mais do que 300 m dos locais de medição – vizinhança da Barragem a reconstruir. 

Na Tabela 34 descrevem-se as condições atmosféricas observadas em cada medição. As medições foram efetuadas nas 

seguintes condições: 

 O sonómetro foi colocado num tripé, foi garantida a altura de 1,5 m, entre o microfone equipado com 

para-vento e o solo; 

 Os pontos de medição situaram-se no exterior, afastados mais de 3,5 m de qualquer superfície refletora, à 

exceção do solo; 

 As medições foram efetuadas com filtro de ponderação em frequência “A” e tempo de resposta fast; 

 Dada a ausência de fontes sonoras no local, o ruído observado depende quase unicamente das condições 

atmosféricas registadas. 

Foram ainda analisados alguns fatores que podem influenciar a propagação das ondas sonoras e mascarar os valores da 

intensidade sonora, tais como: características do solo, temperatura, vento, nebulosidade e precipitação e a presença de 

obstáculos. 
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O efeito do solo na propagação sonora está intimamente relacionado com as suas características. O solo pode ser 

caracterizado como sendo refletor acústico (asfalto ou água) ou como absorvente. Normalmente o solo apresenta uma 

porosidade bastante acentuada, podendo, deste modo, a sua impedância característica diferir marcadamente do produto da 

densidade média pela velocidade de propagação das ondas de compressão, e pode, em muitas circunstâncias, ser da ordem 

de grandeza da impedância característica do ar (Martins da Silva 1995). As ondas sonoras propagando-se no ar e, ao 

atingirem um solo absorvente, só parcialmente são refletidas, uma porção apreciável da energia acústica é absorvida pela 

vegetação e/ou penetra nos poros do solo, sofrendo uma atenuação. 

Tabela 34. Condições atmosféricas observadas em cada medição. 

Hora início 
/dia 

Temp 
Cº 

Humi. 
% 

Direc. 
vento 

Vel.vento 
m/seg 

Rajadas 
(m/seg) 

Pressão 
atm (hPa) 

Percipitação 
(mm) 

Condições 

8.00 h/11 8 100 Calmo 0 0 977,7 0,0 Nublado 

13.00 h/11 12 81 N 0,12 0 976,0 0,0 Muito nublado 

21.15 h/11 11 100 S 0,23 0,3 972,3 0,0 Nublado 

22.10 h/11 11 100 SSW 0,18 0,3 972,2 0,1 Nublado 

23.00 h/11 11 100 SSW 0,23 0,41 971,0 0,4 Nublado 

01.00 h/12 8 100 N 0,1 0 978,2 0,0 Nublado 

01.30 h/12 7 100 Calmo 0 0 977,7 0,0 Nublado 

8.10 h/12 8 100 Calmo 0 0 977,7 0,0 Nublado 

9.15 h/12 8 100 Calmo 0 0 978,0 0,0 Nevoeiro 

13.20 h/12 12 81 N 0,12 0 976,0 0,0 Muito nublado 

21.00 h/12 11 100 S 0,23 0,3 972,3 0,0 Nublado 

21.40 h/12 11 100 SSW 0,18 0,3 972,3 0,1 Nublado 

 

3.2.7.2.1. Recetores sensíveis e fontes de ruído – ocupação e usos na envolvente da área de intervenção 

O Projeto encontra-se numa área com ocupação humana muito dispersa, sem eixos rodoviários ou ferroviários próximos 

que influenciem a paisagem sonora característica; importa ainda referir que o projeto em análise não envolverá quaisquer 

atividades de natureza ruidosa de carácter permanente ou fontes de ruído passiveis de alterar a classificação acústica do 

local e sua envolvente. 

Atualmente, na propriedade, as fontes de ruído existentes são alfaias agrícolas e tratores (com funcionamento ocasional). 

Os pontos de medição (P1 e P2) podem ser identificados na Figura 29, e encontram-se caracterizados na Tabela 35. 

De acordo com a avaliação in situ (Tabela 36) é possível constatar que o ambiente sonoro que caracteriza a área em estudo 

se apresenta muito pouco perturbada. Em ambos os pontos de medição e respetivos períodos de referência avaliados 

(diurno, entardecer e noturno), registaram-se níveis sonoros muito inferiores a 45 dB(A) para o parâmetro LAeq, expresso 

em dB (A). 
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Em face dos resultados apurados verifica-se, em ambos os pontos de avaliação, que os níveis sonoros da área do projeto 

são muito reduzidos, não só em consequência da ausência de fontes sonoras, como também das condições atmosféricas 

observadas aquando das medições. 

Observa-se ainda, em todos os registos de medição realizados, a ausência de componentes tonais (K2=0). 

Em conclusão, observa-se que a área em avaliação se caracteriza por um ambiente sonoro característico de zona sensível, 

e que não existem fontes de ruído de carácter permanente que façam parte da área em projeto. 

 

Figura 29. Localização dos pontos de medição (Fonte Google Earth). 

Tabela 35. Caraterização dos pontos de amostragem. 

Ponto Descrição/fontes  Vista 

P 1 
Local situado na vizinhança da barragem da 

propriedade do Carvalhal. 
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P2 
Local situado na vizinhança da barragem da 

propriedade do Carvalhal. 

 

Tabela 36. Resultados obtidos durante as medições de ruído efetuadas. 

Data 11 de dezembro de 2018 12 de dezembro de 2018 

Ruído 
dB(A) 

P 1 P 2 P 1 P 2 

Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln Ld Le Ln 

F
re

qu
ên

ci
a 

(H
z)

 

50 11,7 10,6 13,6 13,1 10,2 10,6 12,3 11,9 9,6 10,2 9,7 10,0 
63 13,3 11,7 12,5 11,8 11,2 11,8 14,9 14,1 14,8 17,5 15,5 13,4 
80 18,2 14,9 16,5 13,1 19,6 18,0 19,1 20,6 21,0 19,0 18,2 18,2 
100 21,8 21,1 18,9 13,4 20,5 21.3 22,1 22,0 20,9 19,9 21,4 22,2 
125 26,0 25,2 18,7 15,1 21,6 22,8 24,2 25,0 24,9 20,5 22,9 22,7 
160 27,5 26.3 19,9 16,3 22,6 23,4 26,7 28,0 28,1 26,6 27,4 27,8 
200 29,7 30,0 21,3 16,3 22,0 24,3 28,8 26,4 27,0 26,5 27,2 28,2 
250 28,4 29,3 25,8 17,2 23,0 27,0 23,5 25,8 26,3 26,4 26,7 27,4 
315 26,3 28,9 26,4 17,7 23,2 25,6 25,9 24,8 24,6 26,3 24,7 23,5 
400 28,8 30,2 28,4 19,2 24,9 27,2 23,7 23,2 24,5 26,1 25,1 23,8 
500 26,9 28,1 25,6 23,4 26,7 26,6 26,3 25,6 27,2 26,0 27,0 25,2 
630 26,5 29,8 25,7 25,6 26,7 25,5 28,0 26,4 25,5 28,4 28,4 25,8 
800 29,9 30.0 23,3 24,1 29,6 24,6 30,0 28,8 28,1 26,1 27,4 27,3 

1000 28,5 28,1 23,7 27,1 28,0 21,5 31,6 31,3 31,5 31,0 29,9 29,1 
1250 27,8 26,8 24,3 27,9 27,8 23,8 30,7 27,9 29,7 29,4 28,0 30,1 
1600 27,4 28.1 25,6 25,6 29,0 27,2 29,5 28,4 27,5 26,6 29,0 30,2 
2000 26,4 26,2 27,0 23,7 28,1 26,7 28,2 26,3 26,5 28,4 26,4 26,5 
2500 28,6 28,4 26,3 20,1 28,2 22,3 27,8 28,5 27,1 26,1 23,3 23,9 
3150 26,1 25,8 23,8 23,4 24,9 22,1 24,4 24,0 22,4 26,4 28,0 22,7 
4000 25,3 27,0 23,6 20,0 23,2 21,5 23,0 23,1 20,5 20,5 19,3 19,3 
5000 23,2 23,7 22,2 21,1 22,7 17,8 20,1 21,8 20,7 21,3 22,9 21,7 
6300 21,5 21,0 23,0 21,0 22,1 15,9 21,7 20,8 22,4 21,7 23,0 20,3 
8000 18,6 20,2 22,7 22,4 20,4 13,2 18,5 19,2 18,2 19,1 19,6 19,6 

LAeq 34,9 33,1 28,6 29,3 32,9 31,1 33,3 31,4 32,2 32,5 33,8 30,9 
Lden 37,6 dB (A) 

Ln 30,8 dB (A) 
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3.3. OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

3.3.1. USO DO SOLO 

3.3.1.1. Metodologia 

Neste descritor carateriza-se a situação atual no que respeita à de ocupação e usos do solo, de modo a permitir uma análise 

de impactes ambientais que relacionados com a proposta em causa. 

A identificação dos usos do solo foi efetuada com base na informação recolhida in situ e em imagens de satélite do Google 

Maps. Considera-se a informação cartográfica presente na Carta de Uso do Solo (COS 2007), apesar de terem ocorrido 

profundas alterações no passado recente na sequência da implementação do projeto agrícola de exploração de amendoeira. 

3.3.1.2. Identificação e caraterização 

Na Figura 30 apresenta-se uma carta do uso atual do solo, em conformidade com o atual projeto agrícola em execução, e 

que resulta da sobreposição da carta de uso do solo adaptada de COS (2007), com a informação de uso atualizada nas 

prospeções de campo. A extensa área de amendoal está implementada ou em fase de implementação. Apresenta-se ainda 

uma quantificação, em m2 e em percentagem, das superfícies ocupadas pelos elementos do projeto e a sua relação com a 

tipologia de uso anterior (Tabela 37). 

Na Propriedade do Carvalhal identificam-se in situ as seguintes tipologias de uso do solo, seguidas da designação utilizada 

no COS 2007: 

Figura 30. Sobreposição da carta de uso do solo adaptada de COS (2007) com a informação de uso atualizada nas 
prospeções de campo. 
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 Pastagens herbáceas com vegetação nitrófila onde se observam áreas extensas com a espécie exótica invasora 

Datura stramonium (figueira-do-diabo). Estas ocorrem na planície aluvial na zona NW da propriedade. Esta 

unidade está designada como “Culturas permanentes – Zona húmida”. 

 Barragem existente a ampliar – reservatório de água de apoio à exploração agrícola. Nas suas margens observa-se 

vegetação herbácea dominada por helófitos, nomeadamente juncais de Juncus effusus, Cyperus longus e 

Scirpoides holoschoenus. Observam-se alguns salgueiros (Salix atrocinerea) dispersos. Esta unidade está 

designada como “Águas interiores”. 

 Pastagens herbáceas anuais e vivazes que colonizam áreas abertas sujeitas a pastoreio. Esta unidade está designada 

como “Pastagem permanente”. 

 Galeria ripícola da ribeira de Meimoa que atravessa a propriedade próximo do limite noroeste, dominada por 

salgueiros (Salix atrocinerea), freixos (Fraxinus angustifolia) e amieiros (Alnus glutinosa), para qual existe 

atualmente um projeto de recuperação (Anexo V) onde está prevista um adensamento com plantação das espécies 

ripícolas referidas (Ribeiro et al. 2018). Esta unidade está designada como “Florestas – Galeria ripícola”. 

 Área urbana – Estas áreas integram as construções de apoio às atividades da propriedade. Incluem as casas de 

habitação, armazéns, parque de máquinas e equipamentos, assim como os principais acessos a estas construções. 

 Eucaliptal – Esta unidade está na zona limite sudeste da propriedade, e está designada como “Floresta”. 

 Pequenos povoamentos de carvalho-negral (Quercus pyrenaica) que já foram cortados para a instalação do 

amendoal, o qual ocupará a maior área da propriedade, encontrando-se já parcialmente instalado e com algumas 

áreas em fase de implementação, observando-se alguma vegetação ruderal nas faixas entre as linhas de plantação. 

Esta unidade está classificada como “Áreas agrícolas heterogéneas – Carvalhal disperso”. 

Tabela 37. Correspondência das tipologias de uso do solo consideradas, com base no COS (2007) e nos usos 
identificados no local, com os elementos do projeto e respetivas quantificações. 

Projeto Tipologia Área (m2) Percentagem (%) 

Blocos de rega Áreas agrícolas heterogéneas – Carvalhal 41.900 1,15 

Blocos de rega Culturas temporárias 277.364 7,59 

Blocos de rega Culturas permanentes 2.034.307 55,7 

Blocos de rega Culturas permanentes – Zona húmida 336.354 9,23 

Blocos de rega Florestas – Eucaliptal 14.700 0,40 

Blocos de rega Florestas – Galeria ripícola 4.800 0,13 

Blocos de rega Pastagens permanentes 49.633 1,34 

Barragem (NPA)  Culturas temporárias 1.476 0,04 

Barragem (NPA) Áreas agrícolas heterogéneas – Carvalhal 4.233 1,15 

Barragem (NPA) Culturas permanentes 123.464 3,38 

Barragem (NPA) Águas interiores 75.509 2,07 
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3.3.2. FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

3.3.2.1. Metodologia 

Foi efetuada uma amostragem de campo, em Maio de 2018, procedendo-se à realização de percursos nos quais foram 

registados os táxones identificados em campo e recolhidos outros com vista à sua posterior identificação através da 

bibliografia adequada. A nomenclatura dos táxones seguiu as publicações de Franco 71-1984), Franco & Rocha Afonso 

94-2003), Castroviejo et al. 86-2008), Valdés et al. 87a,b,c). 

Na prospeção de campo foram identificadas unidades com individualidade ecológica. Esta identificação foi feita com base 

na ocupação atual do solo, nas espécies e comunidades vegetais, bem como na ocorrência de habitats naturais ou semi-

naturais da Rede Natura 2000. 

Em cada unidade ecológica distinta foram efetuados inventários fitossociológicos segundo a metodologia estabelecida por 

Braun-Blanquet 79). A cada espécie foi atribuído um valor segundo o índice de abundância-dominância (Géhu e Rivas-

Martínez 1981; Capelo 2003). Este valor conjuga uma estimativa do número de indivíduos dessa espécie na área de um 

inventário (abundância) e a superfície que essa mesma espécie ocupa (dominância). A escala utilizada foi a seguinte: 

 r – indivíduo raro ou isolado 

 + – poucos indivíduos raros ou isolados 

 1 – indivíduos abundantes mas de fraca cobertura 

 2 – indivíduos que cobrem de 5% a 25% da área 

 3 – indivíduos cobrindo 26% a 50% da área 

 4 – indivíduos cobrindo 51% a 75% da área 

 5 – indivíduos cobrindo mais de 76% da área 

 

A metodologia utilizada na caraterização da Flora e Vegetação permite uma análise global das comunidades vegetais da 

área de estudo, procurando estabelecer as relações com os sistemas ecológicos envolventes e analisar a evolução da 

vegetação atual comparativamente com a vegetação natural potencial desta região. Esta abordagem procura determinar 

quais as formações vegetais representadas em termos de diversidade florística e/ou relevância ecológica, tentando 

identificar e caraterizar as fitocenoses de maior interesse para conservação através de uma correspondência aos tipos de 

habitats naturais que figuram no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (ICN 2005). 

Para integração de espécies e unidades ecológicas identificadas procedeu-se à consulta da legislação aplicável, programas 

em vigor e convenções internacionais, nomeadamente a Diretiva Comunitária Habitats (92/43/CEE), transposta para 

Portugal pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, recentemente ajustada no Decreto-Lei n.º n.º49/05, de 24 de 

Fevereiro. 

Em visitas de campo anteriores foi identificado que a galeria ripícola da Ribeira da Meimoa tinha sido cortada, pelo que 

foi feito, a pedido do promotor, um plano de recuperação da mesma, de que resultou o relatório que se apresenta no 

Anexo V, e cujo processo de recuperação se encontra em curso nesta altura. 
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3.3.2.2. Identificação e caraterização 

3.3.2.2.1. Síntese Bioclimática e Biogeográfica 

A bioclimatologia é uma ciência que explica as diferenças na distribuição das espécies vegetais no Globo. Segundo 

Rivas-Martínez (1983), esta ciência estuda a relação entre os fatores climáticos e o mundo biológico e, com base na sua 

caraterização, é possível descrever as comunidades vegetais e determinar as respetivas áreas de distribuição. 

Segue-se a tipologia bioclimárica de Rivas-Martínez e Arriegas (1999), encontrado-se a área de estudo em macrobioclima 

mediterrânico pluviestacional oceânico, em que ocorrem pelo menos dois meses secos em que P<2T. Segundo os mapas 

bioclimátcos de Monteiro-Henriques (2012) a propriedade do Carvalhal (Capinha) encontra-se no andar bioclimático 

mesomediterrânico superior de ombrotipo sub-húmido superior. 

A Biogeografia é um ramo da Geografia que estuda a distribuição dos seres vivos na Terra (Rivas-Martínez 1987) e, para 

a caraterização das áreas biogeográficas, utiliza-se um modelo tipológico hierárquico do território. É uma ciência que 

relaciona o meio físico com o biológico, servindo-se de informação gerada por ciências afins como a Corologia vegetal, a 

Geologia, a Bioclimatologia e a Fitossociologia (Costa et al. 1998). 

Na delimitação de áreas biogeográficas recorre-se à existência de táxones que estão confinados a áreas restritas de uma 

determinada região. Dentro deles, incluem-se famílias, géneros, espécies e subespécies endémicas, com áreas de 

distribuição muito restritas. 

Segundo a carta biogeográfica de Portugal continental (Costa et al. 1998) e à mais recente atualização à escala ibérica 

efetuada por Rivas-Martínez et al. (2014) o enquadramento biogeográfico da área de estudo é a seguinte: 

 

REINO HOLOÁRTICO 

REGIÃO MEDITERRÂNICA 

SUB-REGIÃO MEDITERRÂNICA OCIDENTAL 

       PROVÍNCIA MEDITERRÂNICA IBÉRICA OCIDENTAL 

SUBPROVÍNCIA LUSO-ESTREMADURENSE 

SECTOR TOLEDANO-TAGANO 

DISTRITO BEIRENSE MERIDIONAL 

 

Do ponto de vista da vegetação, neste território biogeográfico, em locais mais húmidos pode ocorrer a série do carvalho-

negral, Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae (Costa et al. 2008), tendo-se verificado no local que na propriedade do 

Carvalhal a vegetação climatófila corresponde à série de vegetação citada. 

3.3.2.2.2. Flora 

Nos meses de maio e de outubro de 2018 foram realizadas duas saídas de campo com vista à prospeção e identificação de 

espécies vegetais. 

Desta forma, foram identificados 110 táxones, repartidos por 37 famílias botânicas, em que as predominantes são as 

gramíneas (20 taxa), compostas (19 taxa) e leguminosas (7 taxa). 
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Devido às movimentações de terra necessárias para a preparação do terreno para o amendoal, em grande parte da área, do 

ponto de vista da flora foram observadas espécies herbáceas de ciclo de vida anual, na maioria ruderais. A vegetação 

arbustiva e arbórea têm especial representatividade no curso principal que atravessa a propriedade, sendo residual nas 

linhas de água secundárias. 

No que concerne às espécies florísticas com interesse para conservação não foi registada nenhuma espécie com estatuto, 

sendo de assinalar apenas um endemismo europeu, Pulicaria paludosa. 

Na área de estudo foram inventariadas 4 espécies exóticas de caráter invasor (correspondendo a cerca de 4% da flora total 

inventariada), incluídas no Anexo I do Decreto-Lei nº 565/99 de 21 de dezembro (espécies introduzidas em Portugal 

Continental – Invasoras) (Marchante et al. 2005): 

 Ailanthus altissima (espanta-lobos) planta originária da Ásia (China). Trata-se de uma espécie listada como exótica 

e invasora, que em Portugal se encontra disseminada por todo o território continental e ilhas. Ocorre de forma 

pontual na propriedade do Carvalhal, nomeadamente na berma da estrada EN 346. 

 Arundo donax (cana) é uma espécie oriunda da parte oriental da Europa, Ásia temperada e tropical. Trata-se de 

uma planta listada como exótica, mas não considerada invasora, no entanto, observada com comportamento 

invasor em frequentes localizações em Portugal. Na área ocorre muito pontualmente. 

 Datura stramonium L. (figueira-do-inferno) é uma planta originária do sul da América Tropical. Trata-se de uma 

espécie listada como exótica e invasora, que em Portugal se encontra disseminada por todo o território continental 

e que na área de estudo possui elevada representatividade na baixa aluvionar. 

 Phytolacca americana (tintureira) é uma planta originária da América do Norte. Espécie listada como exótica, que 

assume frequentemente um caráter invasor em áreas agrícolas sujeitas a intervenções periódicas. Esta espécie 

encontra-se disseminada por todo o território continental. Na propriedade do Carvalhal ocorre de forma 

esporádica, não possuindo cobertura relevante. 

Na Tabela 38 apresenta-se o elenco florístico com as espécies referenciadas para a propriedade do Carvalhal. Para cada 

espécie é referido primeiro qual o nome científico, seguido da informação relativa ao tipo de estatuto que o táxon possui, 

nomeadamente se é endémico ou  está abrangido por algum decreto-lei, bem como da sua presença na Diretiva 92/43/CEE. 

Tabela 38. Elenco florístico. 

Família Táxones Estatuto 

Amaranthaceae Amaranthus sp.  

Araceae Arum italicum Miller  

Boraginaceae Echium plantagineum L.  

Betulaceae Alnus glutinosa Gaertner.  

Caryophyllaceae Corrigiola litoralis L.  

 Illecebrum verticillatum L.  

 Sergula arvensis L.  

 Spergularia purpurea (Pers.) G. Don  

Chenopodiaceae Chenopodium sp.  

Cistaceae Cistus crispus L.  
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Família Táxones Estatuto 

 Cistus psilosepalus Sweet  

 Cistus ladanifer L.  

Compositae Dittrichia viscosa (L.) Greuter  

 Andryala integrifolia L.  

 Carlina racemosa L.  

 Chamaemelum fuscatum  (Brot.)Vasc.  

 Chamaemelum mixtum (L.) All.  

 Cichorium endivia (Schousb.) P.D.Sell  

 Coleostephus myconis (L.) Rchb.  

 Conyza albida Sprengel  

 Crepis capillaris (L.)Wallr.  

 Filago sp.  

 Hypochaeris glabra L.  

 Hypochaeris radicata L.  

 
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. 
longirostris 

 

 Picris sp.  

 
Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard & 
B.L. Burt 

 

 Pulicaria paludosa Link Endemismo europeu 

 Senecio jacobaea L.  

 Tolpis barbata (L.) Gaertn.   

 Xanthium spinosum L.  

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L.  

 Cuscuta sp.  

Cruciferae Rorippa nasturtium-aquatica (L.) Hayek  

 Hirchefeldia incana (L.) Lagr.-Foss.   

 Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum  

Cyperaceae Cyperus eragrostis Lam.  

 Cyperus longus L.  

 Fimbristylis bisumbellata Forssk Bubani  

 Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak  

Fagaceae Quercus pyrenaica Willd.  

 Quercus suber L. Dec.-Lei 169/2001 
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Família Táxones Estatuto 

Gramineae Aira caryophyllea L.  

 Agrostis castellana Boiss & Reut.  

 Agrostis pourreti Willd.  

 Agrostis stolonifera L.  

 Arundo donax L. Potencial invasora 

 Avena sativa L.  

 Briza maxima L.  

 Bromus diandrus Roth  

 Bromus madritensis L.  

 Bromus rigidus Roth.  

 Cynodon dactylon (L.) Pers.  

 Dactylis glomerata L.  

 Digitaria sanguinalis (L.) Scop.  

 Echinocloa cristata L.  

 Holcus annuus C.A. May  

 Holcus lanatus L.  

 Paspalum sp.  

 Poa annua L.  

 Thanietherum caput medusae (L.) Nevski  

 Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray  

Guttiferae Hypericum perforatum L.  

 Hypericum linarifolium Vahl.  

 Hypericum undulatum Schousb.  

Juncaceae Juncus bufonius L.  

 Juncus effusus L.  

Labiatae Lavandula pedunculata (Mill.) Cav.  

 Mentha suaveolens Ehrh.  

 Mentha pulegium L.  

Leguminosae Cytisus striatus (Hill.) Roth.  

 Genista triacanthos Brot.  

 Lotus castellanus   Boiss & Reuter    

 Ornithopus compressus L.  

 Trifolium sp.  

 Trifolium angustifolium L.  
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Família Táxones Estatuto 

 Trifolium repens L.  

Lythraceae Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.  

Malvaceae Lavatera cretica L.  

Oleaceae Fraxinus angustifolia Vahl.  

Phytolaccaceae Phytolacca americana L. Potencial invasora  

Pinaceae Pinus pinaster Aiton  

Plantaginaceae Plantago lanceolata L.  

 Plantago lagopus L.  

 Plantago coronopus L.  

Polygonaceae Polygonum aviculare L.  

 Polygonum persicaria L.  

 Rumex acetosella Murb. subsp. angiocarpus   

 Rumex bucephalophorus L.  

 Rumex conglomeratus Murray  

Portulacaceae Portulaca oleracea L.  

Primulaceae Anagallis arvensis L.  

Ranunculaceae Ranunculus peltatus Schrank  

Resedaceae Sesamoides purpuracens (L.) G.P.López  

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq.  

 Rosa sp.  

 Rubus ulmifolius Scott  

Rubiaceae Galium debile Desv.  

Salicaceae Populus nigra L.  

 Populs alba L.  

 Salix atrocinerea Brot.  

 Salix salviifolia Brot. subsp. salviifolia   

Scrophulariaceae Parentucelia viscosa (L.) Caruel  

 Verbascum sp.  

Simaroubaceae Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Invasora (Dec.-Lei 565/99) 

Solanaceae Solanum nigrum L.  

 Datura stramonium L. Invasora (Dec.-Lei 565/99) 

Thymelaelaceae Dapnhe gnidium L.  

Umbelliferae Daucus carota L.  

Verbenaceae Verbena officinalis L.  
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3.3.2.2.3. Vegetação e habitats 

Do ponto de vista das unidades de vegetação autóctone, destaca-se a vegetação ripícola, higrófila, aquática e as pastagens 

herbáceas, tendo sido possível a identificação de três habitats listados no Anexo I da Diretiva 92/43/CEE. A vegetação 

ripícola do troço da ribeira da Meimoa (e que atravessa a propriedade) encontra-se em grande parte alterada, por corte da 

sua vegetação e componente arbórea, no entanto a sua recuperação e evolução culminará com amiais e freixiais plenamente 

desenvolvidos, com integração em habitats incluídos na Diretiva 92/43/CEE, à semelhança dos bosques ripícolas 

contíguos, conforme plano de recuperação específico estabelecido para a zona (ver Anexo V). 

De seguida é apresentada a descrição das unidades de vegetação autóctone identificadas com referência à sua 

correspondência ou não com habitats listados no Anexo I da Diretiva 92/43/CEE. 

Na carta de unidades de vegetação e habitats (Figura 36) estão delimitadas ou assinaladas as principais unidades de 

vegetação identificadas in situ:  

 Pequeno núcleo de carvalhos-negrais (Quercus pyrenaica) e de pinheiro-bravo (Pinus pinaster):  

 É observado um pequeno núcleo de carvalhos-negrais (Quercus pyrenaica) e pinheiro-bravo (Pinus pinaster) 

que serão afetados pela nova cota do NPA da barragem (Figura 31). Não tem qualquer correspondência com 

habitats da Diretiva 92/43/CEE. 

 

 Pastagem herbácea anual semi-nitrófila e nitrófila (em baixa aluvionar): 

 A baixa aluvionar adjacente à ribeira da Meimoa, que atravessa a propriedade no limite norte/noroeste da 

Propriedade do Carvalhal, está sujeita a pastoreio por gado bovino, encontrando-se com elevada densidade de 

espécies nitrófilas anuais, destancando-se núcleos com elevadas densidades de Datura stramonium (Figura 32) 

que chegam a colonizar a margem da ribeira de Meimoa. Não tem qualquer correspondência com habitats da 

Diretiva 92/43/CEE. 

 

 Vegetação herbácea anual ruderal: 

 Observa-se vegetação ruderal anual especialmente nas bermas dos caminhos e nos colmos e linhas das 

plantações de amendoeira. Não tem qualquer correspondência com habitats da Diretiva 92/43/CEE. 

 

 Vegetação herbácea vivaz: 

 Foram identificadas algumas áreas remanescentes com vegetação herbácea vivaz, confinada principalmente 

ao paredão da barragem atualmente existente, onde se observam espécies vivazes como Dactylis glomerata 

subsp. lusitanica e Agrostis castellana, tendo sido realizado um inventário numa área aproximada de 3 m2. De 

seguida apresenta-se o inventário, no qual se destaca a Agrostis castellana como espécie dominante e o Holcus 

lanatus como espécie co-dominante. If 1 (3 m2) comunidade de Agrostis castellana (Grau de cobertura 80%): 

Agrostis castellana 3; Holcus lanatus 2; Crepis capillaris 2; Dactylis glomerata subsp. lusitanica 1; Cynodon 

dactylon 1; Carlina racemosa 1; Senecio jacobea 1; Leontodon taraxacoides subsp. longirostris 1; Plantago 

lanceolata 1; Tolpis barbata 1; Amaranthus sp. +; Aira caryophyllea +; Agrostis pourretii +; Brisa maxima +; 

Bromus madritensis +; Galium debile +; Gnaphaleum luteo-album +; Chamaemelum mixtum +; Daucus carota 

+; Ditrichia viscosa +; Holcus annuus subsp. annuus +. 
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 Esta comunidade de Agrostis castellana é indicadora do arrelvado vivaz que potencialmente se poderia 

desenvolver, caso os campos ficassem em pousio e as comunidades anuais evoluíssem para comunidades 

vivazes. Apesar desse arrelvado vivaz ter correspondência com um subtipo de habitat listado na Diretiva 

92/43/CEE, a comunidade identificada e inventariada não tem qualquer integração com habitats da referida 

Diretiva. 

 

Figura 31. Pequeno núcleo de carvalhos-negrais (Quercus pyrenaica) e pinheiros (Pinus pinaster). 
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Figura 32. Datura stramonium na baixa adjacente à ribeira de Meimoa. 
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 Vegetação arbustiva baixa: 

 No paredão da barragem ocorrem pequenas áreas com arbustos heliófilos caraterísticos de matos baixos como 

sargaçais e estevais (Figura 33), ocorrendo pequenos arbustos como o sargaço (Cistus crispus), o sanganho 

(Cistus psilosepalus), a esteva (Cistus ladanifer) e o rosmaninho (Lavandula pedunculata). Neste talude 

ocorrem ainda silvas (Rubus ulmifolius), carvalho-negral em regeneração (Quercus pyrenaica) e alguns 

exemplares de salgueiro (Salix atrocinerea). Esta unidade de vegetação não tem expressão cartográfica e por 

isso não se apresenta na carta de unidades de vegetação e habitats, embora não tendo qualquer correspondência 

com habitats da Diretiva 92/43/CEE. 

 

 Vegetação ripícola (amiais e freixiais): 

 Na ribeira da Meimoa, que atravessa a propriedade, desenvolvem-se amiais de Scrophulario-Alnetum 

glutinosae, em que o amieiro (Alnus glutinosa) é a árvore dominante, e também freixiais de Ranunculo ficario-

Fraxinetum angustifoliae, dominados pelo freixo (Fraxinus angustifolia). No entanto, devido a alterações 

ocorridas, grande parte desta vegetação ripícola está em fase de regeneração e recuperação (Figura 34), tendo 

sido alvo de um projeto de recuperação (Ribeiro et al. 2018, Anexo V). Após a sua recuperação, integrarão a 

composição florística e densidades semelhantes às dos bosques ripícolas adjacentes, os quais se classificam 

como habitats da Diretiva 92/43/CEE, cujos códigos e designação são: 91E0 * Florestas aluviais de Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtipo 1 – amiais ripícolas, 

habitat prioritário para conservação em contexto europeu); 91F0 Florestas mistas de Quercus robur, Ulmus 

laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia das margens de grandes rios (Ulmenion 

minoris), segundo as fichas de caraterização dos respetivos habitats (ICN 2006). 

 

 Vegetação herbácea dominada por helófitos e de zonas húmidas: 

 Na ribeira de Meimoa ocorrem comunidades aquáticas de Ranunculus peltatus que integram o habitat 3260 – 

Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-

Batrachion. Ocorrem também pequenas áreas com agrião (Rorippa nasturtium-aquatica), na linha de água 

secundária a montante da cota do nível pleno de armazenamento previsto no âmbito da ampliação da barragem. 

 Observam-se ainda juncais residuais dominados por Juncus effusus, integrando no seu elenco Cyperus longus 

e Cyperus eragrostis. Estes juncais observam-se principalmente junto à barragem existente. Por vezes ocorrem 

pequenos núcleos de Scirpoides holoschoenus e pequenas comunidades de Cyperus eragrostis. Estas últimas 

ocorrem principalmente na linha de água secundária a montante da cota de regolfo proposta, no âmbito da 

ampliação da barragem existente, e nas margens da ribeira da Meimoa. Os juncais de Juncus effusus foram 

inventariados, apresentando-se abaixo um inventário realizado na na linha de água secundária a montante da 

cota do nível pleno de armazenamento previsto no âmbito da ampliação da barragem (Figura 35). De seguida 

apresenta-se o inventário, no qual se destaca a dominância de Juncus effusus e a presença de Cyperus 

eragrostis, indicador de nitrofolização destes juncais. If 2 (2 m2) juncal (grau de cobertura 80%): Juncus 

effusus 3; Cyperus longus 2; Cyperus eragrostis 1; Gnaphalium luteo-album 1; Rorippa nasturtium-aquatica 

1; Lythrum borysthenicum +. 
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Figura 33. Paredão da barragem existente. 
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Figura 34. Ribeira de Meimoa (21/10/2018). 

 Estes juncais apresentam uma composição florística empobrecida em espécies caraterísticas, não se 

considerando, por isso e pelo seu caráter residual, a correspondência com habitats listados na 

Diretiva 92/43/CEE. 

 

 Vegetação arbustiva ripícola dispersa nas linhas de água secundárias: 

 A propriedade é atravessada por várias linhas de água secundárias (Figura 36), as quais desaguam na ribeira 

da Meimoa. Uma destas linhas de água consttitui a vala de drenagem que liga o descarregador da barragem à 

riberia da Meimoa. Os seus taludes apresentam-se fortemente erosionados, frequentemente com a rocha-mãe 

à superfície devido a mobilizações de terra efetuadas na propriedade, no âmbito da instalação do amendoal. 

Pontualmente, nestas linhas de água secundárias e torrenciais, observa-se vegetação ripícola arbustiva dispersa, 

desde salgueiros com porte arbustivo (Salix atrocinerea), pilriteiros (Crataegus monogyna) e, por vezes, 

densos silvados (dominados por Rubus ulmifolius). 

 

 Os silvados ocorrem um pouco por toda a propriedade, destacando-se nas margens das linhas de água 

secundárias e no talude da barragem existente, no qual foi realizado um inventário, um numa área aproximada 

de 6 m2. Estes silvados são frequentemente monoespecíficos, dominando a silva (Rubus ulmifolius). 

Geralmente observam-se na orla algumas espécies anuais de reduzido grau de cobertura, como se pode 
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constatar no inventário abaixo apresentado, no qual se destaca a dominância de pilriteiro (Crataegus 

monogyna) e silva (R. ulmifolius).) If 3 (6 m2) silvado (grau de cobertura 80%): Crataegus monogyna 3; Rubus 

ulmifolius 2; Chamaemelum mixtum +; Daucus carota +; Filago sp. +; Holcus lanatus +; Tolpis barbata +; 

Trifolium angustifolium +; Verbascum sp. +. 

 Os silvados não têm qualquer correspondência com habitats da Diretiva 92/43/CEE. 

 

A B 

C D 

Figura 35. Linha de água a montante da cota de regolfo proposta no âmbito da ampliação da barragem existente. A e B – 
vistas gerais. B e C – Rorippa nasturtium-aquatica  e Cyperus eragrostis. 
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Figura 36. Carta de unidades de vegetação natural e habitats. 

Na Figura 37 é apresentada a distribuição dos pontos amostrados durante as prospeções de campo e respetivas formações 

vegetais identificadas. De seguida apresenta-se o esquema sintaxonómico dos sintáxones referidos ao longo deste 

documento, segundo Costa et al. (2012). 

 

ISOETO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946 

Isoetetalia Br.-Bl. 1936 

      Cicendion (Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961) Br.-Bl. 196 

             Comunidades de Illecebrum verticillatum 

 

Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 

         Secalino-Stellarienea mediae Rivas Goday 1964 

               Thero-Brometalia (Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Esteves 1973) O. Bolòs 1975 

                                Comunidades de Bromus sp.pl. 

 

STIPO GIGANTEAE-AGROSTIETEA CASTELLANAE Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999 

         Agrostietalia castellanae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980 

                 Agrostion castellanae Rivas Goday 1957 corr. Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 

                          Comunidades residuais de Agrostis castellana 
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Figura 37. Pontos de amostragem. 

MOLINIO CAERULEAE-ARRHENATHERETEA ELATIORIS TÜXEN 1937 

        Molinietalia caeruleae Koch 1926 

              Juncion acutiflori Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952 

                       Juncais de Juncus effusus  

 

SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, 

Fernández-González & Loidi) Rivas-Martínez & Cantó 2002 

        Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 

                  Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 

                              Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975 

                                             Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, 

Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 

                Osmundo-Alnion (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Dierschke & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1975 

                         Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 

Salicetalia purpureae Moor 1958 

            Salicion salviifoliae Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984 

                                Salgueirais de Salix salviifolia subsp. salviifolia 

 

QUERCO-FAGETEA SYLVATICAE Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 

         Quercetalia roboris Tüxen 1931 
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                Quercion pyrenaicae Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975 

                         Quercenion pyrenaicae 

                                      Carvalhais potenciais de Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae (Rivas Goday in Rivas Goday, 

Esteve, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1960) Rivas-Martínez 1987  
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3.3.3. FAUNA 

3.3.3.1. Metodologia 

A caraterização das comunidades faunísticas presentes na área de projeto é efetuada através da caraterização da área de 

estudo, identificação dos biótopos presentes e do seu potencial faunístico, por observação no terreno, análise de requisitos 

ecológicos e consideração de informação especializada disponível. 

O trabalho de campo realizou-se no mês outubro de 2018, durante o qual foi reconhecida e prospetada a totalidade da área 

de projeto. Foram registadas todas as observações diretas de espécimes, os indícios de presença e escutas identificativas. 

Como apoio cartográfico utilizou-se a delimitação das propriedades e a marcação das áreas a intervencionar sobre 

ortofotomapas disponíveis em Google Earth (http://www.google.com/earth/). Foi também utilizada como referência a 

carta militar do IGeoE à escala 1:25000 (carta n.º 247). 

 A definição de biótopos foi preparada previamente, por análise de fotografia aérea, e ajustada no terreno, por 

reconhecimento direto. Os biótopos são definidos enquanto unidades estruturais e funcionais relativamente à fauna. Foram 

analisados os grupos de vertebrados potencialmente presentes – Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos. 

A análise da presença potencial das espécies teve em conta a existência de informação especializada para a área de inserção 

de projeto, nomeadamente para a quadrícula Universal Transverse Mercator (UTM) decaquilométrica PE34, em que a 

área de projeto se insere. 

A caraterização adequada das comunidades existentes, da sua sensibilidade e relevância ecológica, assim como a previsão 

da evolução da situação atual na ausência de projeto constituem as bases de informação para a posterior identificação, 

caraterização e avaliação de impactes decorrentes da implementação do projeto. 

3.3.3.1.1. Anfíbios 

A amostragem de espécies de anfíbios centrou-se em linhas de água e pontos de acumulação de água ocorrentes na área 

de projeto, por observação direta, por prospeção de margens e por escutas. A inventariação de anfíbios foi colmatada pela 

integração de informação disponível para a área de enquadramento de projeto, em particular para quadrícula UTM PE34, 

assim como a presença potencial de espécies com base no cruzamento das áreas de distribuição conhecidas das espécies 

com a análise das suas exigências ecológicas para inferir sobre a potencialidade de ocorrência (Loureiro et al. 2008 e 

Cabral et al. 2005). 

3.3.3.1.2. Répteis 

Para deteção de répteis, as amostragens corresponderam a prospeção diurna, por varrimento visual de locais de 

amostragem e observação de elementos que pudessem constituir abrigo para as espécies, tais como troncos ou pedras. Foi 

também incluída a informação disponível para a área de enquadramento de projeto, e para a Quadrícula UTM PE34, em 

particular, de acordo com as caraterísticas dos habitats presentes e com os requisitos ecológicos das espécies (Loureiro et 

al. 2008, Cabral et al. 2005). 
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3.3.3.1.3. Aves 

A inventariação de aves foi feita por observação direta no terreno. Foi acrescida, mediante análise de áreas de distribuição 

e de utilização de habitats, informação disponível no Atlas de Aves Nidificantes de Portugal (Equipa Atlas 2008) e no 

recente Atlas de Aves Invernantes e Migradoras 2012-2013 (Equipa Atlas 2018). A complexidade do ciclo anual da 

avifauna faz variar fortemente a composição das suas comunidades ao longo do ano. Por este motivo, para este grupo 

indica-se também, e numa escala regional, a sua fenologia, isto é, as variações sazonais dos hábitos das espécies. 

Utilizaram-se os seguintes critérios para a definição da fenologia de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Cabral et al. 2005): 

 Espécie residente reprodutora (Res) – espécie que ocorre durante todo o ano e que se reproduz na área; 

 Espécie migradora reprodutora (MigRep) – espécie que chega no início da Primavera e se encontra presente até 

meados do Verão, reproduzindo-se na área; 

 Espécie visitante (Vis) – espécie que ocorre durante a passagem migratória, sobretudo no início da Primavera 

(Março e Abril) e do Outono (Setembro e Outubro) ou apenas num destes períodos; 

 Espécie ocasional (Oc) – espécie de ocorrência acidental ou esporádica no território português. 

3.3.3.1.4. Mamíferos 

A inventariação da mamofauna baseia-se na observação de espécimes e de indícios de presença como pegadas, dejetos ou 

latrinas, presença de tocas, entre outros, uma vez que estas espécies são, na generalidade, de atividade noturna e de difícil 

observação. 

Tal como para os restantes grupos foram consideradas as caraterísticas ecológicas das espécies e áreas de distribuição 

conhecidas, de forma a inferir sobre o potencial de ocorrência na área em estudo (Loureiro et al. 2012, ICN-CBA 1999, 

Palmeirim & Rodrigues 1992). 

3.3.3.1.5. Instrumentos de Valorização das Espécies 

Como instrumentos legais de valorização das espécies e dos habitats destacam-se as diretivas comunitárias e convenções 

internacionais que Portugal subscreveu: Diretivas Aves e Habitats (reunidas no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 

atualizadas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro), Convenções de Berna, relativa à Conservação da Vida 

Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de setembro), de Bona, sobre 

a Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de 

outubro) e CITES, Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de 

Extinção (aprovada para ratificação pelo Decreto-Lei nº 50/80, de 23 de julho). 

A Diretiva Habitats (DH) tem como principais objetivos contribuir para assegurar a conservação dos habitats naturais 

(Anexo I) e de espécies da flora e da fauna selvagens considerados ameaçados no território da União Europeia (Anexo II), 

com exceção das aves (protegidas pela Diretiva Aves). Estabelece ainda um regime de proteção estrito das espécies 

selvagens constantes do seu Anexo IV, que identifica as espécies da fauna e flora selvagens que requerem uma proteção 

rigorosa mesmo fora das áreas que integram a Rede Natura 2000. No Anexo V figuram as espécies de interesse 

comunitário cuja captura na natureza e exploração pode ser objeto de medidas de gestão. 
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A Diretiva Aves (DA) diz respeito à conservação de todas as espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem 

no território europeu dos Estados Membros ao qual é aplicável o Tratado. Tem por objeto a proteção, a gestão e o controlo 

dessas espécies e regula a sua exploração. Inclui uma lista com espécies de aves que, conjuntamente com as espécies 

migradoras de ocorrência regular, requerem a designação de Zonas de Proteção Especial (ZPE), isto é, as espécies para as 

quais cada Estado-Membro da União Europeia deverá classificar as extensões e os habitats do seu território que se revelem 

de maior importância para a sua conservação (Anexo I). 

Relativamente à fauna recorreu-se ao Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005). As categorias de 

ameaça em Portugal adotam as categorias de ameaça estabelecidas pela UICN (International Union for Conservation of 

Nature): 

 Extinto (EX) – Extinct – Quando não restam dúvidas que o último indivíduo morreu. 

 Extinto na Natureza (EW) Extinct in the Wild – Quando a espécie é dada como apenas sobrevivente como cultivo, 

cativeiro ou como populações naturalizadas fora da sua anterior área de distribuição. 

 Criticamente em Perigo (CR) – Critically Endangered – Uma espécie que enfrenta um risco de extinção na 

natureza extremamente elevado. 

 Em Perigo (EN) – Endangered – Uma espécie que enfrenta um risco de extinção na natureza muito elevado. 

 Vulnerável (VU) – Vulnerable – Uma espécie que enfrenta um risco de extinção na natureza elevado. 

 Quase Ameaçado (NT) – Near Threatened – Uma espécie que não se qualifica atualmente como nenhuma das 

categorias Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo no entanto provável que lhe venha a ser 

atribuída uma categoria de ameaça num futuro próximo. 

 Pouco Preocupante (LC) – Least Concerned – Não se qualifica atualmente em nenhuma das categorias de ameaça 

mencionadas. Taxa de distribuição ampla e abundante são incluídos nesta categoria. 

 Informação Insuficiente (DD) – Data Deficient – Quando não há informação adequada para fazer uma avaliação 

direta ou indireta do seu risco de extinção com base na sua distribuição e/ou estatuto da população. 

 Não Avaliado (NE) – Not Evaluated – Quando não foi avaliado pelos presentes critérios. 

 

De importância internacional reconhecida foram também consideradas espécies com uma distribuição geográfica 

localizada ou restrita na Europa (endemismos nacionais, ibéricos ou para-endemismos) e as classificações SPEC (Species 

of European Conservation Concern) e IBA (Important Bird Areas), realizadas pela Birdlife International, que refletem 

espécies de aves e áreas importantes para aves de interesse conservacionista a nível europeu (BirdLife Internacional 2004, 

Costa et al. 2003). 

 SPEC 1 – Espécies que ocorrem na Europa e que à escala mundial são consideradas como “Globalmente 

ameaçadas”, “Quase ameaçadas” ou “com Insuficiência de Dados”. 

 SPEC 2 – Espécies que ocorrem principalmente na Europa e que aí possuem um estatuto de conservação 

desfavorável. 

 SPEC 3 – Espécies cujas populações não estão concentradas na Europa, mas que aí possuem um estatuto de 

conservação desfavorável. 

 Não-SPECE – Espécies que ocorrem principalmente na Europa e que aí possuem um estatuto de conservação 

favorável. 
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 Não-SPEC – Espécies cujas populações não estão concentradas na Europa e que possuem um estatuto de 

conservação favorável. 

 W – indica que o estatuto em causa se refere à população invernante. 

 

As espécies inventariadas para a Propriedade do Carvalhal são apresentadas nos Anexos D – Elenco Faunístico, através 

de quadros que sistematizam a informação referida por grupo de vertebrados. Nestas tabelas são identificadas as espécies 

consideradas de ocorrência potencial ou confirmadas no campo, por especialistas ou por informação fidedigna obtida no 

terreno. São indicados os biótopos preferenciais de ocorrência, assim como o facto de se tratarem de endemismos (espécies 

com áreas de distribuição restrita) ou apresentarem estatutos de conservação ou proteção legal (Cabral et al. 2005). 

3.3.3.2. Identificação e caraterização 

3.3.3.2.1. Enquadramento 

A Propriedade do Carvalhal localiza-se na proximidade de Capinha, Fundão. É uma propriedade que apresenta cerca de 

330 ha, com um historial de produção intensiva e substituição de pomares, tendo a anterior utilização correspondido a 

produção de kiwi. Na altura do trabalho de campo a propriedade encontrava-se ripada na quase totalidade da sua área, 

preparando-se para a produção intensiva de amêndoa (Figura 38). Encontra-se também em fase de construção uma 

barragem sensivelmente no centro da área, para substituir outra barragem anterior de menor dimensão. 

 

Figura 38. Aspeto geral da área de projeto. 

A área de projeto localiza-se na proximidade da Paisagem Protegida Regional e do Sítio de Interesse para a Conservação 

(SIC) da Serra da Gardunha. Localiza-se ainda na proximidade (entre 15 a 20 km) do Parque Natural e SIC da Serra da 

Estrela e da Reserva Natural, SIC, ZPE e Reserva Biogenética pelo Conselho da Europa da Serra da Malcata (Figura 39). 
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3.3.3.2.1. Biótopos 

O projeto da Propriedade do Carvalhal carateriza-se por uma grande extensão de área dedicada à agricultura em modo 

intensivo ou super-intensivo, apresentando um aspeto muito homogéneo e já bastante artificializado (Figura 40). 

A barragem presente no interior da propriedade estava a ser intervencionada (Figura 41), à data de execução dos trabalhos 

de campo, pelo que nesta altura apresentava pouca diferenciação do terreno envolvente. 

A albufeira praticamente não apresentava água, sendo a presente na Figura 41 consequente de precipitação nos dias 

anteriores, nem vegetação marginal. 

 

Figura 39. Localização da área de projeto relativamente a áreas classificadas. 

A extremidade sudeste da propriedade do Carvalhal apresenta uma área de plantação florestal de eucalipto que tem 

continuidade com a área adjacente no exterior da propriedade (Figura 42). Esta plantação é entrecortada por pequenas 

manchas de plantação de pinheiro-bravo e pontualmente identifica-se a presença de carvalho-negral. 

Destaca-se o atravessamento da propriedade, na extremidade noroeste, pela ribeira da Meimoa, sendo este o elemento de 

maior naturalidade presente. Esta ribeira nasce na Serra da Malcata, apresenta a montante da área de projeto uma barragem 

importante – a barragem da Meimoa – e é afluente do rio Zêzere, pertencendo à Bacia Hidrográfica do Tejo. 

A ribeira da Meimoa é detentora de uma galeria ripícola que se destaca no terreno com densa cobertura arbórea. Na área 

de projeto foi indevidamente afetada (Figura 43 e Figura 44), estando atualmente a ser alvo de um projeto de recuperação 

biofísica, com o objetivo de repor o contínuo vegetal (Anexo V). Neste projeto incluem-se também linhas de água 

secundárias que atravessam a propriedade e que atualmente não apresentam vegetação de suporte. 
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Figura 40. Terreno preparado para a cultura de amêndoa de regadio. 

 

 

Figura 41. Duas perspetivas da barragem e respetiva albufeira existente no centro da propriedade, atualmente a serem 
ampliadas. 
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Figura 42. Extremidade sudeste da propriedade com plantação de eucalipto. 

 

Figura 43. Ribeira da Meimoa no troço que atravessa a propriedade do Carvalhal. 

Figura 44. Ribeira da Meimoa no troço que atravessa a propriedade do Carvalhal, sendo possível observar a galeria 
ripícola na continuidade da linha de água. 
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É ainda de referência uma área edificada antiga, que apresenta um aglomerado de casas, parte delas em ruínas, e que 

atualmente está a ser utilizado como parque de máquinas e de equipamentos (Figura 45). 

3.3.3.1. Elenco faunístico 

3.3.3.1.1. Peixes 

As espécies consideradas de ocorrência potencial na propriedade do Carvalhal são identificadas no Anexo D1 – Elenco 

Faunístico, no Quadro 1. À data do Estudo de Impacte Ambiental, como já foi anteriormente mencionado, a barragem 

existente na propriedade já não apresentava água, sendo as espécies inventariadas consideradas referentes à ribeira da 

Meimoa que atravessa a propriedade na sua extremidade noroeste. 

 

Figura 45. Área edificada da propriedade do Carvalhal. 

A ribeira da Meimoa é uma ribeira com interesse piscícola, sendo, nesta área, concedida licença de pesca desportiva para 

a boga Achondrostoma occidentale, o barbo Luciobarbus bocagei, o escalo Squalius carolitertii, a truta Salmo truta, 

espécies residentes nativas, e para a carpa Cyprinus carpio e o pimpão Carassius auratus, residentes introduzidas. 

A ictiofauna depende do estado de conservação das linhas de água e do bom estado de fixação das suas margens e presença 

de galeria ripícola. A recuperação rápida da ribeira da Meimoa é fundamental para minimizar os impactes das intervenções 

na mesma nas comunidades piscícolas. Será expetável a colonização da barragem depois de construída. Em geral as 

espécies introduzidas são as que mais beneficiam com a criação destes ambientes lênticos. 

3.3.3.1.2. Anfíbios 

O elenco de anfíbios inventariados para a Propriedade do Carvalhal é apresentado no Anexo D2 – Elenco Faunístico para 

a Propriedade do Carvalhal, Quadro II – Lista das espécies de anfíbios inventariadas. Neste quadro são indicadas as 

espécies confirmadas ou consideradas prováveis na área de projeto, os seus biótopos de ocorrência, assim como se destaca 

a presença de endemismos e estatutos de ameaça ou proteção que lhes estejam atribuídos. 
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A área de projeto encontra-se na distribuição potencial de 14 espécies de anfíbios, 9 das quais confirmadas na proximidade 

(em Loureiro et al. 2008). No entanto, a presença de anfíbios encontra-se estreitamente dependente da disponibilidade de 

zonas húmidas com vegetação associada – ripícola, palustre ou caraterísticas de prados ou lameiros. A ausência atual deste 

tipo de vegetação na área de projeto, o mau estado atual das linhas de água e albufeira, assim como a intensiva área agrícola 

envolvente fazem decrescer a probabilidade de as espécies aqui ocorrerem. O grupo dos anfíbios apresenta atualmente 

uma situação de declínio nacional e mundial, decorrente da alteração de habitats. Das espécies referenciadas, quatro 

constituem endemismos ibéricos: tritão-de-ventre-laranja Lissotriton boscai, sapo-parteiro-ibérico Alytes cisternasii, 

discoglosso Discoglossus galganoi e rã-ibérica Rana iberica. 

O discoglosso é a espécie que apresenta uma situação mais preocupante, com estatuto de Quase ameaçado, e inclui-se nos 

Anexos II e IV da DH. Acrescem ainda espécies incluídas no Anexo IV da Diretiva Habitats, que se destacam por deverem 

ser alvo de medidas de proteção, o tritão-marmorado Triturus marmoratus, os sapos-parteiros Alytes cisternasii e A. 

obstetricans, o sapo-de-unha-negra Pelobates cultripes, o sapo-corredor Epidalea calamita, as relas Hyla arborea e 

H. meridionalis e a rã-ibérica Rana ibérica. 

A Propriedade do Carvalhal apresenta atualmente caraterísticas muito pouco favoráveis à ocorrência de anfíbios, devido 

à degradação dos habitats presentes, contudo a presença de uma albufeira, da ribeira da Meimoa e de diversas linhas de 

água secundárias, potencia fortemente a presença deste grupo na área de projeto. 

3.3.3.1.3. Répteis 

Na Propriedade do Carvalhal considera-se a ocorrência potencial de 16 espécies de répteis (Quadro III – Lista das espécies 

de répteis inventariadas para a Propriedade do Carvalhal do Anexo D2 – Elenco Faunístico), 10 das quais confirmadas na 

envolvente da propriedade (Loureiro et al. 2008). 

A maior parte dos répteis beneficia com a presença de ambientes secos, incluindo áreas agrícolas. Contudo, a ausência de 

refúgios na Propriedade do Carvalhal, devido à escassez de vegetação natural, pelo forte revolvimento de solos, dificulta 

a ocorrência das espécies. São prováveis as espécies que utilizam áreas edificadas, como a osga Tarentola mauritanica, 

ou as lagartixas Psammodromus algirus e Podarcis guadarramae ou espécies que possam atravessar a área de passagem, 

como a cobra-de-escada Hemorrhois hippocrepis e a cobra-rateira Malpolon monspessulanus. Nas linhas de água e 

albufeira serão prováveis as cobras-de-água Natrix sp. 

Contudo, espécies mais exigentes, como o lagarto-de-água Lacerta schreiberi, estão mais dependentes do bom estado de 

conservação de habitats, neste caso a conservação de galeria ripícola na ribeira da Meimoa. 

O crescimento das amendoeiras plantadas tende a disponibilizar um maior leque de abrigos e de alternância de situações 

de insolação e ensombramento importantes para este grupo. 

3.3.3.1.4. Aves 

As espécies de aves consideradas para a área de projeto são descritas no Quadro IV – Lista das espécies de Aves 

confirmadas ou consideradas potenciais do Anexo D3 – Elenco Faunístico. 

A homogeneidade do terreno apresentada na propriedade do Carvalhal tende a condicionar significativamente as espécies 

com ocorrência potencial. Nesta fase são apenas expetáveis as espécies que utilizam grandes áreas abertas, praticamente 

sem vegetação disponível e que tolerem perturbação decorrente da fase de obra. 
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O crescimento das amendoeiras, a consolidação da nova barragem e o menor nível de intervenção no terreno contribuirão 

para voltar a potenciar habitat a uma maior diversidade específica. Atualmente o interesse da área para este grupo é 

reduzido, não sendo expetáveis espécies de maior relevo de conservação. 

3.3.3.1.5. Mamíferos 

Tal como para os restantes grupos faunísticos as espécies consideradas de ocorrência potencial na propriedade são 

inventariadas e sucintamente caraterizadas no Quadro V do Anexo D4 – Elenco Faunístico. 

A área de ocorrência preferencial para este grupo prende-se com a ribeira da Meimoa, que desempenha um importante 

papel de corredor ecológico e disponibiliza abrigo, por oposição a um território circundante extremamente exposto. 

Espécies como a lontra Lutra lutra, o toirão Mustela putorius, a gineta Genetta genetta, e a maior parte dos morcegos 

considerados, dos insetíveros e dos roedores estarão estritamente associados a este habitat dentro da propriedade. 

A área de projeto agrícola é atualmente bastante inóspita, ocorrendo apenas espécies mais tolerantes a meios humanizados 

e artificializados, sendo expetável que com o crescimento das plantas ocorra um maior leque de recursos alimentares e de 

habitat.  
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3.3.4. PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

3.3.4.1. Metodologia 

Os trabalhos deste descritor tiveram como proponentes as arqueólogas Paula Barreira Abranches e Heloisa Valente dos 

Santos, da empresa Archeo'Estudos, Investigação Arqueológica, Lda e realizaram-se ao abrigo Lei 107/01 de 8 de 

setembro (Lei do Património Cultural), do decreto-lei n.º 164/2014 de 4 de Novembro (Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos) e de acordo com a circular de 10 de Setembro de 2004 – “Termos de referência para o descritor património 

arqueológico em estudos de impacte ambiental”, tendo sido devidamente autorizados pela tutela. 

Em termos de metodologia de trabalho observou um plano de recolha de informação, de trabalho de campo, de registo e 

inventário dos dados coligidos nas duas fases anteriores que, finalmente, levou à execução de um relatório. 

A recolha de informação que esteve na base deste trabalho foi feita nas bases de dados online da Direção Geral do 

Património Cultural (DGPC), do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Esta recolha contemplou a área 

de estudo, considerando-se toda a freguesia de Capinha do concelho de Fundão para efeitos de inventário patrimonial, mas 

circunscrevendo-se a cartografia das ocorrências patrimoniais até cerca de 2 km do limite do projeto. 

Quanto aos trabalhos de campo, os mesmos iniciaram-se por um reconhecimento prévio do local, ao que se seguiram os 

trabalhos de prospeção arqueológica sistemática, segundo o método de fieldwalking, tendo por base a Carta Militar de 

Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala de 1:25000, fl. 247. Prospetaram-se as áreas afetadas diretamente 

pelo projeto e áreas adjacentes num raio de 50 m em redor. 

No que se refere aos trabalhos de registo e de inventário, foi efetuado um levantamento fotográfico, assim como elementos 

considerados pertinentes para a caraterização da área em estudo, nomeadamente graus de visibilidade dos solos e 

fisiografia. 

Finalmente, procedeu-se à execução do relatório enviado à DGPC (ver Anexo R), depois da autorização de prospeção 

concedida por essa mesma entidade (Anexo R1), e no qual é compilada, analisada e interpretada toda a informação obtida 

mediante a execução das diferentes fases de trabalho. 

3.3.4.2. Identificação e caraterização 

A área correspondente à freguesia da Capinha tem revelado a presença de diversos vestígios arqueológicos. 

Com cronologias que vão desde o Neo-Calcolítico, no povoado de Chãos da Barroca, até à Idade Média, a maioria dos 

sítios identificados para esta área reportam-se à época romana ou a cronologias do Calcolítico, Bronze Final e Ferro, com 

posterior ocupação durante o período romano. 

Assim, em termos de tipologias e de cronologia romana, para a freguesia da Capinha estão assinalados abrigos, casais 

rústicos, quintas, vias, vicus, villa, vestígios de superfície, manchas de ocupação, estruturas e inscrições. Nesta altura, o 

território desta freguesia era atravessado pela via que, partindo de Mérida (Emerita Augusta), ia até Braga (Bracara 

Augusta) passando por Idanha-a-Velha (Igaeditania) (Figura 46). 

As Memórias Paroquiais de 1758 fazem referência a um monte identificado como Vila Velha onde existiria um povoado 

castrejo, que corresponde ao sítio arqueológico que sobreviveu até aos nossos dias com o mesmo topónimo. 
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Com o foral de 1186 atribuído à Covilhã, Capinha figura como território pertencente ao mesmo. Mais tarde, nas Inquirições 

de D. Dinis de 1314, aparece designada por aldeya de Campia. Desde o século XIV que existem referências a uma igreja 

nesta povoação, designada por Santa Maria da Capinha da Rapoila. 

 

Figura 46. Traçado provável de vias romanas (a amarelo) na área de implantação do projeto (viasromanas.pt). 

O património arquitetónico da freguesia da Capinha, está relacionado com a ocupação do seu território ao longo dos 

tempos, referenciando-se elementos como via, casas, palacetes, capelas, fontes e pontes, abarcando cronologias que vão 

desde a época romana ao século 20. Deste património, há a salientar o sítio geológico da Pedra Aguda e a Capela de São 

Pedro, classificada como Imóvel de Interesse Municipal em 2004. 

Em termos de património arquitetónico e arqueológico, estão assim assinalados os locais referidos nas Tabela 39 e  

De referir que, das listagens aqui apresentadas dos sítios inventariados, com proteção legal e assinalados nas diversas 

bibliografias consultadas, três localizam-se na área em questão. Os restantes encontram-se fora da propriedade, na 

envolvente da área de projeto. 

Saliente-se que na carta de condicionantes e ordenamento do PDM do Fundão não há qualquer registo de património, 

classificado ou não, na zona de projeto. 
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Seguidamente, elencam-se destes elementos patrimoniais, aqueles que estão situados no interior da área de projecto: 

Tabela 40 para a freguesia de Capinha 2. 

Tabela 39. Locais onde existem vestígios de património arquitetónico e arqueológico na freguesia de Capinha (Código 
Nacional de Sítio). 

Designação CNS Período Cronológico Tipo de Sítio 

Abrigo das Rasas  26177 Romano Abrigo 

Barragem da Capinha  22558 Romano Vestígios de Superfície 

Barroca I  24895 Romano Abrigo 

Barroca III 26038 Romano Abrigo 

Barroca IV 24896 Romano Casal Rústico 

Calçada do Sítio das Lajens 15983 Romano Via 

Capela de São Pedro da Capinha  22995 Alta Idade Média Capela 

Capinha  2990 Idade do Ferro e Romano Vicus 

Carvalhal  16720 Romano Abrigo 

Casal das Rasas  15978 Romano Casal Rústico 

Casal de José Leal Feiteiro I  26105 Romano Casal Rústico 

Casal de José Leal Feiteiro II 26107 Romano Abrigo 

Casal de José Seguro  26112 Romano Abrigo 

Cavalinho / Bico  15986 Romano Casal Rústico 

Caverna  25539 Romano Abrigo 

Chãos da Barroca 30096 Neo-Calcolítico Povoado 

Currais I  24894 Romano Casal Rústico 

Currais II  26123 Romano Casal Rústico 

Freixa  16721 Romano Quinta 

Fundo do Cabeço da Vinha 26124 Romano Casal Rústico 

Pontão  24893 Romano Abrigo 

Porcaria I 26126 Romano Abrigo 

Porcaria II 26128 Romano Abrigo 

Prado Vasco II 16739 Romano Abrigo 

Quinta da Barroca I 15984 Romano Casal Rústico 

Quinta da Barroca II 15985 Romano Mancha de Ocupação 

Quinta da Caverna I 15987 Romano e Idade Média Quinta 

                                                 

2 De acordo com as bases de dados da DGPC (Portal do Arqueólogo) e SIPA 
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Designação CNS Período Cronológico Tipo de Sítio 

Quinta da Caverna II 26133 Romano Abrigo 

Quinta da Caverna III 26135 Romano Abrigo 

Quinta da Caverna IV  26137 Romano Abrigo 

Quinta da Malta I 16729 Romano Abrigo 

Quinta da Malta II 16731 Romano Quinta 

Quinta da Malta IV  16733 Romano Abrigo 

Quinta da Malta V 16734 Romano Abrigo 

Quinta da Malta VI  16735 Romano Abrigo 

Quinta da Malta VIII 26230 Romano Abrigo 

Quinta de Malta III  26229 Romano Abrigo 

Santana  26180 Romano Abrigo 

Santo António I 26181 Romano Quinta 

Santo António II 26182 Romano Abrigo 

Santo António III 26183 Romano Abrigo 

Sítio da Bica 2557 Romano Inscrição 

Tapada de São Pedro 15969 Romano e Idade Média Villa 

Tijelais I  15980 Romano Casal Rústico 

Tijelais II 15981 Romano Mancha de Ocupação 

Tijelais III 15982 Romano Casal Rústico 

Tijelais IV 26199 Romano Casal Rústico 

Tijelais IX 26207 Romano Abrigo 

Tijelais V 26201 Romano Casal Rústico 

Tijelais VI 26204 Romano Abrigo 

Tijelais VII 26205 Romano Abrigo 

Tijelais VIII 26206 Romano Abrigo 

Vale das Paredes 16724 Romano Abrigo 

Vila Velha/Tapada das Argolas 2987 Calcolítico, Idade do 
Bronze -Final, Idade do 
Ferro e Romano 

Povoado Fortificado 

Vinha Velha 26214 Romano Casal Rústico 

Vinha Velha 2 33395 Romano Estrutura 

Várzea 15977 Romano Casal Rústico 
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De referir que, das listagens aqui apresentadas dos sítios inventariados, com proteção legal e assinalados nas diversas 

bibliografias consultadas, três localizam-se na área em questão. Os restantes encontram-se fora da propriedade, na 

envolvente da área de projeto. 

Saliente-se que na carta de condicionantes e ordenamento do PDM do Fundão não há qualquer registo de património, 

classificado ou não, na zona de projeto. 

Seguidamente, elencam-se destes elementos patrimoniais, aqueles que estão situados no interior da área de projecto: 

Tabela 40. Locais onde existem vestígios de património arquitetónico e arqueológico na freguesia de Capinha (Instituto 
Português de Arquelogia). 

Designação Nº IPA Período Cronológico Tipo de Sítio 

Alminhas em Capinha IPA.00017575 Séc. XIX Alminhas 

Capela de Santo António e Calvário IPA.00009268 Séc. XVII/XX Capela 

Capela de São Marcos IPA.00017436 Séc. XVI/XVII Capela 

Capela de São Pedro3 IPA.00017597 Séc. XVI / XIX / XX  Capela 

Capela do Espírito Santo IPA.00017437 Séc. XVI / XVIII / XX  Capela 

Casa de São João IPA.00017464 1705 Casa  

Casa do Adro IPA.00020026 Não identificado Casa 

Casa do Vale Dourado IPA.00020028 Não identificado Palacete 

Casa na Rua Direita, n.º 15 IPA.00020024 Não identificado Casa 

Casa na Rua Direita, n.º 2 a 6 IPA.00020025 Não identificado Casa 

Casas com Vãos Quinhentistas em 

Capinha 
IPA.00020023 

Séc. XVI 
Conjunto habitacional 

Chafariz dos Burros IPA.00017580 1875 Chafariz 

Escola Primária de Capinha IPA.00020027 Não identificado Escola 

Fonte de Baixo IPA.00017576 
Séc. XVI / XVII / XIX / 

XX 
Chafariz 

Fonte de Cima IPA.00017578 Séc. XVIII / XIX Chafariz 

Fonte dos Grelhais IPA.00017581 Séc. XVII Chafariz 

Igreja Paroquial de Capinha / Igreja de 

São Sebastião 
IPA.00017598 

Séc. XVII / XIX 
Igreja 

Pedra Aguda IPA.00017552  Sítio geológico 

Ponte de Capinha IPA.00009269 Séc. XVII / XX Ponte 

                                                 

3 Classificada como IM – Imóvel de Interesse Municipal em 2004 
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Designação Nº IPA Período Cronológico Tipo de Sítio 

Povoação de Capinha / Aldeia de 

Capinha  
IPA.00028028 

Séc. XVI / XVIII / XIX  
Conjunto habitacional 

Via Romana em Capinha IPA.00017574 Séc. II Via 

 

Carvalhal – CNS 16720 - Abrigo - Romano - No topo de um cabeço próximo da Ribeira da Meimoa foram identificados 

alguns fragmentos de cerâmica comum (dolia) e de construção (tegulae), dispersos por uma área aproximada de 600m² 

(DGPC). 

Freixa – CNS 16721 - Quinta - Romano - No topo de um cabeço próximo de pequenas linhas de água foram identificados 

alguns fragmentos de cerâmica comum (dolia) e de construção (tegulae), e também uma mó manual rotativa, dispersos 

por uma área aproximada de 3.000m². Este sítio terá sido totalmente destruído por uma surriba. A forma como os materiais 

se encontram dispersos à superfície parece sugerir a presença de três núcleos distintos: um no topo do cabeço, outro na 

encosta Sudoeste e outro mais a Sul. Porém, este agrupamento de três sítios (casais ou tuguria?) não é claro, podendo a 

forma como os materiais se encontram um pouco mais concentrados ser apenas resultante de processos pós-deposicionais 

(DGPC). 

Vale das Paredes – CNS 16724 - Abrigo - Romano - No topo de uma ligeira elevação próximo de nascentes e pequenas 

linhas de água foram identificados alguns fragmentos de cerâmica comum (dolia) e de construção, dispersos por uma área 

aproximada de 600m². Uma casa actual poderá situar-se sobre as estruturas arqueológicas (DGPC). 

3.3.4.2.1. Área do Projeto 

A área agora em análise é banhada por diversos ribeiros e linhas de água de caráter mais ou menos sazonal, com natural 

destaque para a Ribeira da Meimoa. 

A orografia apresenta curvas de nível que variam entre os 435 m (junto a Adagaia) e os 543 e 603 m junto aos marcos 

geodésicos da Senhora do Fastio e de Enxames respetivamente. 

A exploração agrícola desta propriedade, com a respetiva barragem, já é anterior à aquisição do prédio pelo atual promotor 

(Figura 47 e Figura 48). À data dos trabalhos de campo, a área da barragem e albufeira apresentava-se esvaziada e as zonas 

de plantação já implementadas, com excepção das parcelas de terreno ao longo da margem esquerda da Ribeira da Meimoa. 

Refira-se que, na carta de condicionantes e ordenamento do PDM do Fundão, não há qualquer registo de património, 

classificado ou não, na zona de projeto (Anexo E). 
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Figura 47. Aspeto da área na imagem Google Earth de 2006. 

Figura 48. Aspeto da área na imagem Google Earth de 2011.  
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3.3.5. RESÍDUOS 

3.3.5.1. Metodologia 

Pretende-se neste capítulo efetuar a caraterização da situação de referência relativa aos Resíduos, ou seja, a situação atual 

na ausência do projeto, da área de implantação do Projeto. A caraterização dos resíduos foi feita visualmente in loco através 

de visita de campo. 

3.3.5.1.1. Disposições legais 

Atualmente existe uma série de diplomas legais que regulam o setor dos resíduos, desde os resíduos urbanos aos 

hospitalares, passando pelos industriais e, também, pelos agrícolas e florestais, que deverão ser tidos em conta no presente 

Projeto. 

Dada a dispersa regulamentação comunitária, a evolução do direito e da ciência, a necessidade de reforçar o princípio da 

prevenção e valorização em detrimento da eliminação de resíduos e, também, ao entendimento que se chegou de que a 

“responsabilidade pela gestão de resíduos deve ser partilhada pelo todo da coletividade: do produtor de um bem ao 

cidadão consumidor, do produtor do resíduo ao detentor, dos operadores de gestão às autoridades administrativas 

reguladoras”, a 5 de Setembro de 2006 foi publicado o novo regime jurídico de gestão de resíduos em Portugal, com 

redação dada no Decreto-Lei n.º 178/2006. Este novo regime transpõe para ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Concelho, de 5 de Abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, do Concelho de 12 de 

Dezembro, revogando o anterior regime definido pelo Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro. 

Este diploma foi alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, com o objetivo de reforçar a 

prevenção da produção de resíduos e fomentar a sua reutilização e reciclagem com vista a prolongar o seu tempo de vida 

útil. 

Na sua atual redação, o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, aplica-se aos produtores de resíduos, às operações 

de gestão de resíduos, compreendendo toda e qualquer operação de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, 

valorização e eliminação de resíduos, bem como às operações de descontaminação de solos e à monitorização dos locais 

de deposição após o encerramento das respetivas instalações. 

Excluem-se do âmbito de aplicação os efluentes gasosos emitidos para a atmosfera e as águas residuais, com excepção 

dos resíduos em estado líquido – sujeitos a legislação específica – a biomassa florestal e a biomassa agrícola e outros 

resíduos sujeitos a legislação especial, tais como, resíduos radioativos ou resultantes da prospeção, extração, tratamento e 

armazenagem de recursos minerais, bem como da exploração de pedreiras, cadáveres animais e explosivos. A biomassa 

florestal e a biomassa agrícola, resíduos biodegradáveis, poderão ser incluídas na legislação atual acerca do melhoramento 

da eficiência energética de Portugal, devendo ser sempre recolhida e encaminhada para centrais de valorização de biomassa 

existentes no nosso país (Decreto-Lei n.º 62/2006, de 21 de Março – Transpõe para o direito nacional a Diretiva 

n.º 2003/30/CE, de 8 de Maio, promovendo a colocação no mercado de cotas mínimas de biocombustíveis em contraponto 

ao uso de combustíveis fósseis; Resolução da Assembleia da República n.º 53/2005, de 03 de Outubro – Relativa à adopção 

de medidas de aproveitamento energético dos resíduos florestais). 

Paralelamente, foram publicados outros diplomas legais que permitem uma melhor integração de todo o regime jurídico 

de gestão de resíduos, dos quais se salientam para este estudo: 

 Portaria n.º 1407/2006, de 18 de Dezembro – Relativa à taxa de gestão de resíduos; 
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 Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro – Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de 

Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER). Revoga as Portarias n.os 768/88, de 30 de Novembro, e 792/98, de 22 

de Setembro, as alíneas e), f) e g) do n.º 3 do anexo I e b) e c) do n.º 5 do anexo II, todas da Portaria n.º 572/2001, 

de 6 de Junho, bem como os Despachos n.os 7415/99, de 25 de Março, 6493/2002, de 26 de Março, e 9627/2004, 

de 15 de Maio, e o n.º XV do anexo II-B do Despacho n.º 10863/2004, de 1 de Junho ; 

 Portaria n.º 320/2007, de 23 de Março – Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro, que aprovou o 

Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER). Revoga ainda 

a Portaria n.º 178/97, de 16 de Maio; 

 Portaria n.º 32/2007, de 8 de Janeiro – Aprova o regulamento interno da Comissão de Acompanhamento da Gestão 

de Resíduos (CAGER); 

 Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março – Publica a Lista Europeia de resíduos e define as operações de valorização 

e de eliminação de resíduos. Revoga as Portarias n.º 15/96, de 23 de Janeiro e n.º 818/97, de 5 de Setembro. 

3.3.6. IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO 

Da visita realizada ao local de implantação do Projeto, verificou-se que o mesmo é praticamente dominado na sua 

totalidade pela plantação do amendoal, já instalado, e que apenas nos extremos mais elevados da propriedade ficarão umas 

pequenas áreas de floresta e, na zona das casas da propriedade e na albufeira da barragem não existe plantação. Deste 

modo, os únicos resíduos a fazer referência nesta caraterização são os resíduos silvícolas/biomassa provenientes de 

vegetação, principalmente arbórea, que vai secando. Isto afeta apenas uma pequena parte da propriedade, mas, há medida 

que as amendoeiras que agora foram plantadas crescerem, deverá haver alguma biomassa a remover, daqui a alguns anos. 

Não é possível quantificar o volume de resíduos atualmente existentes, mas serão residuais. 

Apesar da legislação existente impor estratégias de gestão específicas para cada resíduo, a Gestão de Resíduos deve sempre 

ter como base os seguintes princípios: 

1º. Redução 

2º. Reutilização 

3º. Reciclagem 

4º. Valorização Energética 

5º. Deposição Final em Aterro 
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3.4. PLANEAMENTO 

3.4.1. PAISAGEM 

3.4.1.1. Metodologia 

O presente capítulo reflete a abordagem analítica efetuada em relação à caraterização da situação de referência da área de 

estudo do descritor paisagem referente ao projeto da Propriedade do Carvalhal. Para tal, nomeadamente, no que se refere 

à aferição da capacidade paisagística da bacia de influência visual do projeto, foi delimitada uma área com base num buffer 

de 3.000 m com origem no limite da parcela de implantação do projeto. A área de influência visual (AIV), representada 

na Figura 49 e no Anexo F do projeto, abrange 5.571,8 ha integrados no concelho de Fundão, nomeadamente nas 

freguesias da União das freguesias de Vale de Prazeres e Mata da Rainha, Enxames, Fatela, Pêro Viseu, Capinha e Três 

Povos (Anexo A). 

 

Figura 49. Área de Influência Visual (AIV). 

Os procedimentos adotados na elaboração deste estudo conjugam abordagens metodológicas distintas que se intercetam 

numa avaliação final. A primeira abordagem efetuada, de natureza mais empírica, corresponde a um conjunto de 

procedimentos que recorrem a uma avaliação sensitiva baseada na experiência in situ do local em estudo. A segunda 

abordagem, de cariz mais sistematizado, corresponde a um processo de análise espacial em ambiente SIG, onde a 
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construção do modelo digital do terreno possibilita derivações analíticas, como a análise de visibilidade, que permite a 

formulação de cenários prospetivos relativamente à implantação das futuras infraestruturas, tanto a nível do impacte visual 

que lhes estará associado, como das potencialidades em termos de abrangência visual de um determinado ponto de 

observação. 

O estudo de paisagem agora apresentado é constituído, sequencialmente, pelo desenvolvimento dos seguintes tópicos: a) 

abordagem conceptual à paisagem; b) descrição do enquadramento regional e local da área de intervenção; c) avaliação 

da capacidade paisagística do território (através da aferição da sensibilidade visual elaborada com base na qualidade visual 

das unidades visuais de paisagem e na capacidade de absorção visual do território); d) avaliação de impactes (com base 

na análise de visibilidade do projeto e do cenário alternativo); e) medidas de minimização. 

 

Paisagem Abordagem Conceptual 

Desde os conceitos mais amplos aos de maior precisão e maior grau de definição, a conceção de paisagem varia consoante 

o nível de aproximação efetuada aos seus mais variados elementos. Uma primeira observação da paisagem, quer direta, 

quer através das mais variadas representações, revela um mosaico mais ou menos ordenado onde se vislumbram inúmeras 

formas e cores. Por outro lado, se aquela se realizar com um maior nível de pormenor, os elementos constituintes do 

mosaico começam a diferenciar-se, revelando uma complexa organização, bem como uma extrema dinâmica de mudança. 

Numa qualquer paisagem, todo e qualquer elemento individualizado, num determinado nível de análise, pode tornar-se 

alvo de um estudo detalhado, no entanto, um estudo mais abrangente corresponderá ao entendimento do todo em que esses 

elementos parcelares se inserem, possibilitando a intelecção da estrutura e funcionamento conjunto do mosaico. Neste 

âmbito, qualquer abordagem efetuada à paisagem poderá ser alvo de diferentes linhas de especialização, desde a perspetiva 

histórica – passando pela explicação científica de toda a dinâmica que se lhe associa – até à apreciação puramente estética, 

e em que todas constituem aproximações válidas ao que se pode denominar estudo da paisagem global. 

Atualmente, a paisagem reflete o registo acumulado da evolução biofísica e da história das culturas precedentes, 

assentando a sua conceção na expressão da interação espacial e temporal do indivíduo com o meio, representando o 

produto da interação entre os elementos abióticos de potencial ecológico – como o clima, a geologia e o relevo – os 

elementos bióticos, que congregam a exploração biológica do espaço – constituída pela vegetação, fauna e o solo, 

considerado como um elemento vivo – e o Homem, agente explorador e transformador do espaço (Figura 50). Fatores 

como o uso do solo, a estrutura da propriedade e a tipologia de povoamento, consideram-se como reflexo da interferência 

humana na construção da paisagem, ainda que, muitas vezes, sejam fortemente condicionados pelas anteriores variáveis. 

No que se refere aos impactes associados à implantação de novas infraestruturas, a sua influência na paisagem revela-se 

como algo de subjetivo, uma vez que o maior impacte se situa na esfera visual, sendo, por vezes, associado a conceitos de 

estética meramente pessoais. A avaliação subjetiva que se associa à paisagem e, em particular, aos diversos equipamentos 

que, cada vez mais, nela marcam presença, acaba também por refletir a complexidade e a parcialidade que a definição do 

conceito de paisagem continua a suscitar. 

 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 129 

Figura 50. Abordagem conceptual à paisagem. 

3.4.1.2. Identificação e caraterização 

3.4.1.2.1. Contexto Regional – Unidades de Paisagem 

O conceito de unidade de paisagem representa uma aproximação conceptual à paisagem, por sugerir uma porção percetível 

do espaço, ou seja, uma área concreta, descritível, analisável e projetável. A definição de unidades homogéneas de 

paisagem constitui, por si só, um apropriado meio de diagnóstico ambiental, bem como um documento geográfico ímpar, 

podendo ser aplicado em diferentes escalas e níveis de perceção, como ao nível local, regional ou nacional, revelando-se 

um instrumento prático e tático face à sustentabilidade do desenvolvimento. As unidades de paisagem adotadas na 

caraterização do presente estudo correspondem às incluídas nos “Contributos para a Identificação e Caraterização da 

Paisagem em Portugal Continental” (Abreu et al 2004). Sendo este um estudo de alcance regional, a abordagem 

metodológica desenvolvida possibilita um reconhecimento bastante pormenorizado do território, que, apesar de elaborado 

numa escala de maior abrangência, permite a extrapolação de alguns valores cruciais para a caraterização da área agora 

em análise. Para se proceder à análise e caraterização da paisagem correspondente à área de influência visual do projeto, 

optou-se por definir dois níveis de análise. O segundo nível reporta à análise coincidente com a bacia de influência visual 

do projeto anteriormente referida, sendo que o primeiro nível se refere a uma caraterização efetuada a um nível regional, 

de acordo com a publicação referida, permitindo o enquadramento da totalidade da área de estudo nas Unidades de 

Paisagem «49 – Cova da Beira» e «51 – Campo de Castelo Branco ou Campo entre C. Branco e Monsanto», representada 

na Figura 51 e no Anexo G, a seguir descritas. 

Unidade de Paisagem 49 – Cova da Beira 

"Entre as duas grandes montanhas, aparece a Cova da Beira, revestida de enfeites por diversas culturas. Pinheiros viçosos, 

opulentos carvalhos, matas de castanheiros bravos que orgulhosamente esperam o seu ano de corte, alternam com talhões 

de vinha e pomar, com extensas várzeas de milho por onde circulam ribeiros claros, como veias abertas no solo, para gosto 

e prosperidade da gente. (..) as águas das montanhas, a saudável humidade do ar, dão à terra o esplendor dos hortos floridos 

que prendem os olhos e a alma em permanente sortilégio de cores. Pelas mimosas quintas onde toda a terra é semeada, 

menos a eira, todos os anos amadurecem os frutos em desafio aos mais exigentes paladares, as cerejas enrubescem e 

cintilam como jóias." (Guia de Portugal, Vol. III, Tomo ll, 1985). 

A paisagem da Cova da Beira reflete a fertilidade do solo através de uma divisão em parcelas relativamente pequenas e da 

intensidade da exploração agrícola, que se multiplica na enorme variedade de usos, passando por algumas matas de 
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pinheiros ou carvalhos, até olivais, pomares, vinha, cereais de sequeiro ou regadio, hortícolas, etc. É uma unidade de 

paisagem extremamente rica e diversificada, quer quanto a texturas como a cores, que contrasta com toda a envolvente. 

Sente-se a abundância de água em todo o padrão da paisagem. As sebes de compartimentação dos campos não são muito 

frequentes, mas a sua presença contribui para a diversidade da paisagem: algumas sebes ao longo de estradas e caminhos, 

galerias ripícolas acompanhando as linhas de água, alinhamentos de árvores borde parcelas agrícolas. 

 

Figura 51. Unidade de Paisagem. 

A Cova da Beira corresponde a uma bacia de abatimento com aproximadamente 30 km de comprimento e 12 km de largura 

máxima, localizada entre as serras da Estrela e da Gardunha, sendo atravessada no sentido longitudinal pelo rio Zêzere. 

Trata-se de uma zona predominantemente plana, embora com algumas saliências correspondentes a relevos de rocha mais 

dura, como por exemplo a que se encontra Belmonte. Esta bacia deve a sua fertilidade aos solos profundos provenientes 

de formações graníticas, à presença de água e à proteção conferida pelos maciços das serras da Estrela e da Gardunha, o 

que determina um clima de caraterísticas continentais, com um Inverno frio e seco e um Verão quente. 

Para além da diversidade dos usos agrícolas e de algumas manchas florestais, esta paisagem é também caraterizada pela 

densidade e dispersão do povoamento, acompanhado também por uma densa rede de vias de comunicação e, pelos sinais 

de relativo vigor das atividades económicas, sobretudo ligadas à agricultura mas, também, à indústria e serviços (Covilhã 

e Fundão). 
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Diagnóstico e orientações para a gestão 

Esta unidade tem uma clara identidade, associada ao mosaico diversificado e especificidade da atividade agrícola, numa 

situação de "cova" dominada pela presença fortíssima dos maciços envolventes da Estrela e Gardunha. 

No geral, verifica-se uma coerência dos usos com as caraterísticas biofísicas. No entanto, existem exceções com algum 

significado, particularmente junto aos principais centros urbanos (Covilhã e Fundão) e ao longo das estradas, em que se 

assiste a uma ocupação desordenada de zonas baixas com construção dos mais variados tipos (armazéns, instalações 

industriais, habitações, equipamentos). Outra exceção é a recente construção do IP2, com um traçado que se afastou da 

localização mais correta do ponto de vista paisagístico (que seria na base da encosta da serra da Estrela, por onde passa a 

EN 18); a maior facilidade de construção desta via, bem no interior da Cova da Beira veio, no entanto, introduzir um 

elemento perturbador dos usos e funções desta zona. 

Esta unidade de paisagem terá uma "riqueza biológica" baixa a média, resultante da intensidade dos sistemas agrícolas 

dominantes, da densa rede viária e de outros fatores de artificialismo do meio (edificação dispersa, intervenções no rio 

Zêzere, etc.). Não se encontram referências à presença de espécies vegetais ou animais com elevado interesse para a 

conservação. 

Trata-se de uma unidade de paisagem relativamente rara, tanto na região em que se insere, como em Portugal – podem 

encontrar-se paisagens com a semelhanças mas sem a grandeza aqui presente, que resulta da dimensão própria da "Cova" 

e da presença majestosa das serras envolventes. 

A estas paisagens estarão associadas sensações de frescura e amplitude, de constante mudança (da luz, das cores e texturas 

dos campos e respetiva vegetação ao longo do ano), de dinâmica e movimento mas, também em certas zonas, de alguma 

desordem e confusão. 

Nesta unidade justifica-se um esforço de ordenamento acrescido, no sentido de explorar de forma equilibrada as enormes 

aptidões agrícolas presentes. Assim, há que encontrar os meios para: 

 Manter a diversidade no mosaico de usos, em simultâneo com a tendência para o aumento das áreas das parcelas 

e das explorações agrícolas; 

 Minimizar os impactes ambientais negativos, principalmente através da aplicação de boas práticas agrícolas que 

preservem os recursos fundamentais para esta atividade – o solo e a água; 

 Compensar aqueles impactes, nomeadamente através da concretização de rede de proteção e valorização ambiental 

(sebes, galerias ripícolas, maciços arbóreos em situações marginais para a agricultura, qualificação da rede de 

drenagem natural, etc.); 

 Impedir a dispersão edificada, principalmente ao longo das estradas e caminhos. 

(…) 

 

Unidade de Paisagem 51 “Castelo Branco – Penamacor – Idanha” 

A diversidade é uma caraterística essencial do caráter desta unidade de paisagem, e está presente nas formas de relevo (no 

geral colinas suaves e áreas planas, com algumas elevações), nos solos, nos seus usos e na compartimentação dos campos. 

Contudo, o granito é um importante elemento unificador, em grande parte responsável pela identidade beirã presente. 

Nesta unidade a população concentra-se nos aglomerados, pelo que nos campos são raras as construções. A existência de 

"aldeias históricas" como Penamacor, Idanha-a-Velha ou Monsanto são elementos importantes que reforçam a identidade 

destas paisagens onde, frequentemente, se misturam folhas de cereal com vinha, olival, pequenos pomares, manchas de 
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sobreiros e eucaliptos, parcelas às vezes divididas por muros de pedra seca associados a vegetação arbustiva. Este mosaico 

junto aos aglomerados, no geral bastante compartimentado, mostra que a paisagem foi construída minuciosamente, 

adequando os diferentes usos à especificidade de cada parcela de território. Noutras situações circunscritas, em que domina 

o xisto, a paisagem é menos compartimentada e assume uma expressão mais pobre no que diz respeito à sua capacidade 

produtiva (no geral com eucaliptais ou matos). 

É aqui frequente a presença de afloramentos rochosos de granito, das mais diversas dimensões, material que se utilizou na 

arquitetura tradicional, marcando também desse modo a paisagem. A elevação em que se instalou a aldeia de Monsanto é 

o elemento com maior destaque nesta unidade de paisagem. Vista do seu cimo a unidade apresenta-se como um extenso 

planalto humanizado, mas onde também perpassa a força de uma natureza agreste. As linhas de água apresentam-se 

normalmente acompanhadas por galerias bem constituídas e as áreas agrícolas abandonadas cobrem-se de matos onde a 

giesta é uma das espécies mais frequentes, responsável pelo domínio do branco durante a época de floração primaveril. 

No limite sul da unidade, a dimensão das propriedades é já muito grande e os sistemas de produção são semelhantes aos 

que se encontram a sul do Tejo. 

Diagnóstico e orientações para a gestão 

A identidade desta unidade de paisagem será, em termos gerais, baixa a média. De facto, com exceção de alguns dos 

centros urbanos mais antigos, bem preservados e sem periferias degradadas (nomeadamente Monsanto e ldanha-a-Velha), 

não se encontram paisagens que tenham um conteúdo digno de nota em termos históricos e culturais, ou que se destaquem 

devido a quaisquer caraterísticas ímpares de base natural. Não se pode considerar que esta unidade de paisagem tenha 

caraterísticas raras ou únicas. No geral os usos presentes estão adequados aos recursos, não se detetando situações especiais 

de fragilidade ou vulnerabilidade da paisagem. A diversidade de usos e a presença em algumas zonas da unidade de um 

complexo mosaico agrícola e florestal sugere que a "riqueza biológica" seja fraca a média. À semelhança com o que se 

passa com outras unidades, também associadas a estas paisagens, serão muito variáveis com a situação concreta, a época 

do ano e a hora do dia. Em todo o caso, pode referir-se algum tipo de desconforto resultante do isolamento e relativo 

despovoamento ou, por outro lado, a tranquilidade e beleza que deriva da excecional capacidade de adaptação das 

comunidades tradicionais aos fatores naturais, testemunhado por um património construído concentrado nas aldeias e nas 

suas envolventes rurais. A profundidade e vastidão da paisagem que se avista a partir de pontos altos (Monsanto e Idanha-

a-Velha) opõe-se aos horizontes baixos e à reduzida profundidade que se observa a partir das zonas planas e baixas. 

Também nesta unidade de paisagem são muito significativas as variações cromáticas ao longo do ano, o que, apesar de 

corresponder a uma mudança repetida todos os anos, não deixa de ser sentida como uma permanente e agradável 

renovação. 

A gestão desta unidade deverá favorecer a manutenção da diversidade do mosaico agrícola e florestal como fator 

determinante para a sustentabilidade da paisagem e para a valorizar também em termos recreativos e turísticos, em 

complemento à atracão atualmente ainda muito concentrada nas aldeias com interesse histórico. É importante assumir que 

é nessa diversidade que assenta a existência de inúmeros produtos classificados como de qualidade, o que também 

representa uma mais-valia económica. Assim, a previsível tendência para a expansão das áreas  de eucaliptal ou para o 

abandono das áreas agrícolas deverão ser contrariadas e cuidadosamente avaliadas no quadro do ordenamento do território. 

(Abreu et al. 2004) 
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3.4.1.2.2. Avaliação da Capacidade Paisagística 

A paisagem, não sendo apenas considerada como a expressão espacial e visual do território constitui, também, um recurso 

natural escasso e valioso, devendo assumir um ascendente elevado no momento de decisão relativamente à implementação 

de novas atividades impactantes. Deste modo, é importante a determinação da capacidade paisagística do território, ou 

seja, determinar a potencialidade e a fragilidade de uma paisagem no que respeita ao acolhimento de novas ações 

antrópicas. A metodologia implementada no âmbito da análise da componente paisagem para a área de influência visual 

contempla na sua aceção a aferição do impacte visual associado às diferentes unidades de paisagem identificadas à escala 

do estudo (Figura 52). O resultado cartográfico da análise possibilita o enquadramento da área de estudo permitindo uma 

aferição direta do impacte visual que se lhe associará. 

 

Figura 52. Modelo da Análise da Sensibilidade Visual. 

A determinação da capacidade paisagística do território, ou seja, a avaliação da sensibilidade visual, englobando a 

potencialidade e fragilidade de uma paisagem no que respeita ao acolhimento de novas ações antrópicas, conjuga na sua 

génese o cruzamento entre a qualidade visual das unidades visuais de paisagem e a capacidade de absorção visual do 

território relativamente a novas intrusões visuais. 

3.4.1.2.2.1. Unidades Visuais de Paisagem 

No âmbito do presente estudo, a qualidade visual é analisada de modo a refletir a variabilidade espacial introduzida e 

expressa pelos diferentes elementos componentes da paisagem que determinam valores cénicos distintos – tipos de relevo, 

uso do solo, valores e intrusões visuais – de modo a que se possa traduzir convenientemente a sua expressão. Constituindo 

um meio de diagnóstico ambiental a identificação e caraterização de unidades visuais da paisagem assume-se, deste modo, 

como um procedimento fundamental para a avaliação da qualidade visual de um território. Tendo por objetivo a 

quantificação da qualidade visual, processo iniciado com a análise efetuada in situ associada a uma determinada unidade 

visual de paisagem, a avaliação é efetuada ao nível dos usos do solo aumentando a escala da análise e permitindo uma 

associação mais imediata entre as classes de uso do solo presentes e a expressão visual das mesmas. Esta análise permite 

reforçar o uso do solo como um aspeto central e determinante na aferição das agregações de caráter visual presentes no 

território, sobrepondo-se, nomeadamente, através da escala da análise e do território, às outras variáveis fisiográficas, 

permitindo-se, assim, uma associação imediata entre a carta de ocupação do solo e as unidades visuais de paisagem nela 

presentes. Deste modo, para a persecução do presente estudo recorreu-se à COS 2015, possuidora de elevado detalhe 

Qualidade Visual 

Unidades Visuais de Paisagem  

- Aspetos Visuais Intrínsecos  

- Ótimo Ecológico  

- Declive 

- Orientação de Encostas 

Capacidade de Absorção Visual 

Sobreposição das Bacias de Visibilidade 

- A partir de pontos de observação representativos da 

presença humana sobre o território 

Sensibilidade Visual 
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espacial e temático para o território continental nacional4. Como forma de complementar a informação temática associada 

ao uso do solo, foi, também, utilizada a cartografia militar (produzida pelo IGeoE), nomeadamente o levantamento da sua 

componente hidrográfica, tendo por objetivo a identificação de planos e cursos de água significativos, não visíveis à escala 

de elaboração da COS. A delimitação de unidades visuais de paisagem resulta, assim, da união temática entre a carta de 

ocupação do solo e os planos de água da carta militar. A nomenclatura adotada para as diferentes unidades visuais de 

paisagem baseia-se nas 5 mega classes da COS 2015, que agregam as 48 classes disponíveis, dado considerarem-se estas 

como possuidoras de um nível de abrangência e generalização adequado à escala de análise da área de estudo. A Figura 

53, também reproduzida no Anexo H à escala 1:25000, representa as unidades visuais de paisagem adotadas para a área 

de estudo. 

Pode considerar-se, que, de forma generalizada, constituindo agregações visuais cuja leitura de conjunto as individualiza 

da envolvência, na Figura 53 se identificam as seguintes Unidades Visuais de Paisagem (UVP): 

 Agricultura: representando a UVP com a segunda maior percentagem na área de influência visual, corresponde, 

na sua larga maioria, a áreas com utilização agrícola, de reduzida imposição visual, possuindo, simultaneamente, 

caraterísticas de atenuadores visuais, uma vez que as suas caraterísticas permitem desviar o foco da atenção do 

observador e camuflar o impacte de estruturas artificias que possam surgir entre o observador e a intrusão visual. 

Assumindo um total de cerca de 37% da área observada, esta UVP integra as seguintes subclasses: Culturas 

temporárias de sequeiro e regadio; Vinhas; Pomares; Olivais; Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a 

culturas permanentes; Sistemas culturais e parcelares complexos; e Agricultura com espaços naturais e 

seminaturais. 

 Corpos de água: com uma representatividade inferior a 1% da área considerada, engloba os planos de água 

existentes na área de influência visual, considerados como possuidores de caraterísticas visuais associadas à 

presença da água funcionando como focos de atração visual. 

 Florestas: representando a UVP com a maior percentagem na área de influência visual, cerca de 47%, corresponde, 

na sua larga maioria, a áreas de exploração florestal. A qualidade visual desta mega classe é bastante heterogénea, 

encontrando-se este atributo dependente da natureza da espécie, do regime de exploração desta e do relevo onde 

a mesma se desenvolve. Deste modo, a sua qualidade visual é bastante divergente, assumindo maior valor nas 

subclasses que constituem uma marca visual identitária do território, como sucede com os castanheiros ou os 

carvalhos, e menor naquelas que contribuem para uma perceção visual de menor valor, como sucede com as áreas 

de exploração intensiva de eucalipto ou de resinosas cuja perceção visual assume um teor, maioritariamente, 

negativo, associado a situações de monotonia ou claustrofobia visual. Esta UVP integra as seguintes subclasses de 

floresta: sobreiro; outros carvalhos; castanheiro; eucalipto; outras folhosas; pinheiro bravo; outras resinosas. 

 Matos: ocupando zonas intersticiais entre machas de floresta, esta UVP assume uma maior representatividade no 

quadrante norte da AIV, funcionando como ponto de fuga visual à densidade florestal que a engloba. Representa 

uma área inferior a 7% da AIV. 

 Pastagens: de dispersão territorial e caraterísticas visuais similares à UVP anterior, possui uma área aproximada 

a 8% da AIV, dividida em duas subclasses: pastagens permanentes, vegetação herbácea natural. 

                                                 

4 As nomenclaturas das diferentes COS têm a mesma base hierárquica e são comparáveis. A informação encontra-se em formato vetorial 

e possui uma unidade mínima cartográfica de 1 hectare e uma distância mínima entre linhas de 20 m (DGT 2018). 
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Figura 53. Unidades Visuais de Paisagem. 

 Sistemas agroflorestais: assumindo uma qualidade visual elevada, justificada, também, pela relação entre 

volumetrias e luz que carateriza esta UVP, assume, no entanto, uma uma representatividade territorial residual, de 

cerca de 1% da AIV; 

 Territórios Artificializados: esta unidade visual encontra-se associada, maioritariamente, a tecido urbano 

contínuo (como sucede com o perímetro urbano da Capinha), ou descontínuo, a espaços industriais e a 

infraestruturas viárias, representando uma área inferior a 2% da AIV. 

3.4.1.2.2.2. Qualidade Visual da Paisagem 

O modelo utilizado para a avaliação da qualidade visual das unidades visuais de paisagem consiste no cruzamento de dois 

parâmetros fundamentais: por um lado a qualidade visual intrínseca que, de acordo com Escribano (1987), pode ser 

definida como o atrativo visual que deriva das caraterísticas próprias de cada ponto do território, possibilitando a valoração 

estética e “adequação” ecológica da ocupação do solo; e, por outro, o relevo que se assume como determinante na perceção 

e entendimento da paisagem pelo observador, tanto ao nível da sua morfologia, onde o declive assume a maior 

preponderância, como no que respeita à insolação, determinante da capacidade de o território poder ser observado. 

No que respeita avaliação da qualidade visual intrínseca de uma paisagem, considera-se a avaliação dos atributos de uma 

paisagem expressos pelos “aspetos visuais intrínsecos” que se definem em função dos elementos presentes em cada ponto 
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do território. Tratando-se este de um parâmetro exclusivamente baseado no conhecimento empírico do território, a sua 

avaliação é assim dotada de um caráter de maior subjetividade, onde são considerados aspetos de natureza estética 

associados à ocupação do solo (aspetos naturais como a vegetação, presença de água, etc.), e ao seu enquadramento de 

acordo tanto com o horizonte visual ou fundo cénico, como sucede com a envolvente imediata (vistas da envolvente 

direta). Por outro lado, a avaliação da valoração estética integra, também, o “ótimo ecológico”, como forma de representar 

o grau de equilíbrio ecológico associado a determinada unidade visual, sendo determinado em função do ambiente em que 

se encontra, permitindo aferir o valor tanto a partir do aspeto de naturalidade que empresta à paisagem, como da condição 

de escassez crescente associada a um determinado tipo de recurso natural. 

No que respeita à integração do relevo no modelo de avaliação da qualidade visual da paisagem, a mesma reflete-se na 

avaliação do declive e da orientação de encostas. O declive é interpretado como medida da variedade morfológica 

associada à diversidade paisagística de um determinado território, considerando-se que uma paisagem de relevo mais 

movimentado possui um valor superior a uma paisagem de maior homogeneidade de relevo e formas, dado possuir um 

maior número de áreas/referências focais que concentram a atenção do observador. Do mesmo modo, também a orientação 

de encostas assume uma influência na observação de uma paisagem, uma vez que quanto maior a exposição de um 

território à luminosidade solar, em termos de intensidade e duração, maior valor a qualidade visual assumirá, dado 

representar um acréscimo de zonas iluminadas para o observador. A Tabela 41 apresenta as classes de valoração 

estabelecidas para estes dois parâmetros. 

Tabela 41. Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem (Relevo). 

Qualidade Visual do Relevo Ponderação 

Declive 
0 - 6 1 

6 - 12 2 

> 12 3 

Orientação de Encostas 
noroeste / norte / nordeste 1 

plano 2 

este / sudeste / sul / sudoeste / oeste 3 

 

 

O cálculo destes dois parâmetros é efetuado de acordo com a sua distribuição geográfica referente a cada unidade visual 

de paisagem identificada, sendo o valor resultante posteriormente reclassificado de acordo com a ponderação associada à 

qualidade visual para cada classe, tal como descreve o modelo da Figura 54. 

A Figura 54. Ponderação associada à qualidade visual para cada classe. 

Tabela 42 apresenta as classes de valoração estabelecidas para os dois parâmetros que integram a “Qualidade Visual 

Intrínseca” para a área de projeto. 

O modelo de ponderação dos diferentes pesos associados a cada parâmetro de valoração da qualidade visual da área de 

projeto é apresentado na Tabela 43. 

Para a presente análise foram adotados os intervalos de valoração presentes na Tabela 44. 

Efetuando-se o arredondamento dos valores finais da análise obtemos a classificação da qualidade visual, de acordo com 

a distribuição de classes presente na Tabela 45. 
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Unidades Visuais de Paisagem (UVP)  U  Relevo (Declive e Orientação de Encostas) 
 

Σ[(Área da Classe de Relevo (Declive e Orientação de Encostas) /Área UVP) x Ponderação do Relevo] 
 

Qualidade Visual do Relevo 
 

Qualidade Visual do Relevo  U Qualidade Visual UVP 
 

Σ [(Aspetos Visuais Intrínsecos x 2) + (Ótimo Ecológico x 2) + Declive + Orientação de Encostas] 

 

Qualidade Visual das Unidades Visuais de Paisagem 

Figura 54. Ponderação associada à qualidade visual para cada classe. 

Tabela 42. Avaliação da Qualidade Visual. 

Unidades de Paisagem 
COS 2015 + hidrografia 

Qualidade Intrínseca Área 
Parcial 

% 
Aspetos Visuais 

Intrínsecos 
Ótimo Ecológico 

Agricultura 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 2 2 24,7 

36,7 

Vinhas 2 2 0,7 

Pomares 2 2 1,8 

Olivais 2 2 3,6 

Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes 2 2 1,1 

Sistemas culturais e parcelares complexos 2 2 4,6 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais 2 2 0,3 

Corpos de água 

Planos de água 3 3 0,4 0,4 

Florestas 

Florestas de sobreiro 3 3 1,5 

46,5 

Florestas de outros carvalhos 3 3 3,0 

Florestas de castanheiro 3 3 0,2 

Florestas de eucalipto 1 1 12,2 

Florestas de outras folhosas 2 3 2,1 

Florestas de pinheiro bravo 2 2 27,5 

Florestas de outras resinosas 2 2 0,1 

Matos 

Matos 2 1 6,5 6,5 

Pastagens 
Pastagens permanentes 2 2 3,9 

7,6 
Vegetação herbácea natural 2 1 3,7 

Sistemas agroflorestais 
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Unidades de Paisagem 
COS 2015 + hidrografia 

Qualidade Intrínseca Área 
Parcial 

% 
Aspetos Visuais 

Intrínsecos 
Ótimo Ecológico 

Sistemas agroflorestais de sobreiro 3 3 0,02 

1,3 
Sistemas agroflorestais de outros carvalhos 3 3 0,5 

Sistemas agroflorestais de sobreiro com azinheira 3 3 0,7 

Sistemas agroflorestais de outras misturas 2 2 0,03 

Territórios artificializados 
Tecido urbano contínuo 1 1 0,3 

1,1 
Tecido urbano descontínuo 1 1 0,4 

Indústria, comércio e equipamentos gerais 1 1 0,1 

Áreas de extração de inertes 1 1 0,3 

 

Tabela 43. Qualidade Visual da Paisagem (Valoração Final). 

Unidade Visual de Paisagem 

Ponderação 

Qualidade 
Visual 

2 2 1 1 

Aspetos 
Visuais 

Intrínsecos 

Ótimo 
Ecológico 

Declive 
Orientação 
de Encostas 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 2 2 1,4 2,1 12 

Vinhas 2 2 1,7 2,7 12 

Pomares 2 2 1,9 2,3 14 

Olivais 2 2 1,9 2,5 12 
Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a 
culturas permanentes 

2 2 1,6 2,3 12 

Sistemas culturais e parcelares complexos 2 2 1,7 2,3 12 

Agricultura com espaços naturais e seminaturais 2 2 1,7 2,3 13 

Planos de água 3 3 1,6 2,4 16 

Florestas de sobreiro 3 3 2,3 2,6 17 

Florestas de outros carvalhos 3 3 2,7 2,5 17 

Florestas de castanheiro 3 3 2,3 1,9 16 

Florestas de eucalipto 1 1 2,5 2,3 9 

Florestas de outras folhosas 2 3 1,7 2,1 14 

Florestas de pinheiro bravo 2 2 2,4 2,2 13 

Florestas de outras resinosas 2 2 2,8 2,4 13 

Matos 2 1 2,4 2,4 11 

Pastagens permanentes 2 2 1,5 2,2 12 

Vegetação herbácea natural 2 1 2,0 1,8 10 

Sistemas agroflorestais de sobreiro 3 3 1,6 2,8 16 

Sistemas agroflorestais de outros carvalhos 3 3 1,2 2,2 15 

Sistemas agroflorestais de sobreiro com azinheira 3 3 1,6 2,3 16 

Sistemas agroflorestais de outras misturas 2 2 2,5 1,5 12 

Tecido urbano contínuo 1 1 2,6 2,6 9 

Tecido urbano descontínuo 1 1 2,0 2,4 8 

Indústria, comércio e equipamentos gerais 1 1 2,2 2,5 9 

Áreas de extração de inertes 1 1 2,5 2,9 9 
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Tabela 44. Qualidade Visual da Paisagem (Intervalos de valoração). 

Qualidade Visual 
6 - 9 Baixa 

10 - 13 Média 

14 -18 Elevada 

 

Tabela 45. Qualidade Visual da Paisagem (Avaliação Final). 

Unidade Visual de Paisagem Qualidade Visual 
Florestas de sobreiro 17 

Elevada  
(3) 

Florestas de outros carvalhos 17 

Planos de água 16 

Florestas de castanheiro 16 

Sistemas agroflorestais de sobreiro 16 

Sistemas agroflorestais de sobreiro com azinheira 16 

Sistemas agroflorestais de outros carvalhos 15 

Pomares 14 

Florestas de outras folhosas 14 

Agricultura com espaços naturais e semi-naturais 13 

Média  
(2) 

Florestas de pinheiro bravo 13 

Florestas de outras resinosas 13 

Culturas temporárias de sequeiro e regadio 12 

Vinhas 12 

Olivais 12 

Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes 12 

Sistemas culturais e parcelares complexos 12 

Pastagens permanentes 12 

Sistemas agroflorestais de outras misturas 12 

Matos 11 

Vegetação herbácea natural 10 

Florestas de eucalipto 9 

Baixa  
(1) 

Tecido urbano contínuo 9 

Tecido urbano descontínuo 8 

Indústria, comércio e equipamentos gerais 9 

Áreas de extração de inertes 9 

 

A Qualidade Visual da área em estudo pode-se sintetizar como média, correspondendo esta classe a cerca de 78% da AIV, 

sendo que as restantes duas classes, baixa e elevada, correspondem a percentagens de 13% e 9%, respetivamente. A Figura 

55, tal como o Anexo I (escala 1:25000), representa a Qualidade Visual das unidades visuais de paisagem de acordo com 

a valoração expressa na Tabela 45. 
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3.4.1.2.2.1. Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

A capacidade de absorção de um território encontra-se diretamente relacionada com a sua intervisibilidade, correspondente 

a uma propriedade deste em função do grau de visibilidade recíproca de todas as áreas analisadas entre si, valorizando-se 

a existência de amplas panorâmicas no horizonte visual de cada ponto do território. O seu valor é influenciado pela altitude 

relativa da área e do contraste de altitudes presentes em seu redor. A determinação da intervisibilidade efetuase através de 

emissões visuais a partir de alguns pontos de observação selecionados aleatoriamente ou em função da sua importância 

no contexto do território analisado, podendo corresponder a vias de comunicação, praças, miradouros ou outros pontos 

notáveis de uma dada paisagem. A bacia visual define-se, deste modo, como a área a partir da qual é visível um conjunto 

de pontos ou, reciprocamente, a zona visível desde um ponto ou conjunto de pontos (por exemplo, num terreno de relevo 

acidentado a sua delimitação poderá coincidir com as linhas de cumeada). Uma bacia visual ideal seria, por exemplo, 

formada por uma zona interior de caráter troncocónico regular e liso (Bolós 1992). As metodologias para determinar a 

bacia visual de um determinado ponto baseiam-se, fundamentalmente, no traçado de emissões visuais desde um ponto até 

à sua interseção com a altura do relevo circundante, efetuadas sobre uma fonte topográfica, como a altimetria de um dado 

território. A constituição do modelo tridimensional do terreno, elaborado com uma resolução de 10x10 m, possibilitou a 

derivação analítica da informação fisiográfica de base para a persecução da análise referente à caraterização das UVP e da 

Sensibilidade Visual da Paisagem. A reclassificação das classes de valores obtidas possibilitou a constituição da base 

analítica para a elaboração da cartografia sobre a qual assenta o estudo da capacidade de absorção visual. 

 

Figura 55. Qualidade Visual. 
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A seleção dos pontos de observação representativos da presença humana no território (PRPHST) foi elaborada com base 

na representatividade/frequência de observadores associada tanto aos eixos rodoviários da área de referência, como a 

pontos específicos referentes a cruzamentos, áreas de observação da paisagem ou áreas de interesse patrimonial. Após a 

sua identificação, dada a sua distribuição territorial, considerou-se não haver na área de estudo uma hierarquia de pontos 

de visualização que justificasse uma ponderação analítica diferenciada, sendo a mesma substituída pela densidade de 

marcação destes pontos, onde são identificados vários pontos de acordo com a representatividade da presença humana, 

como sucede com algumas zonas de cruzamento rodoviário. Para a elaboração da carta de capacidade de absorção visual 

foram adotados os intervalos de valoração presentes na Tabela 46. 

Tabela 46. Capacidade de Absorção Visual. 

Capacidade de Absorção Visual 
Sobreposição de Visibilidades  

0 – 10 Elevada 

11 – 20 Média 

21 – 29 Baixa 

 

 

Os pontos representativos da presença humana sobre o território (PRPHST) utilizados como referência para a elaboração 

da capacidade de absorção visual da bacia de influência visual da área de projeto (Figura 56) encontram-se apresentados 

na Figura 57 e no Anexo J. 
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Figura 56. Capacidade de Absorção Visual. 

A análise da Tabela 47 permite verificar que a área de influência visual do projeto apresenta uma elevada capacidade de 

absorção visual em 86% do total observado, sendo que cerca de 13% do território possui uma média capacidade de 

absorção visual e, apenas, um valor inferior a 1% corresponde a uma reduzida capacidade de absorção visual. 
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Figura 57. Capacidade de Absorção Visual – Visibilidades. 

Tabela 47. Capacidade de Absorção Visual. 

Capacidade de Absorção Visual % Valoração 
0 - 10 Elevada 86,2 3 

11 - 20 Média 13,1 2 

21 - 29 Baixa 0,7 1 

3.4.1.2.2.2. Sensibilidade Visual da Paisagem 

A carta de Sensibilidade da Paisagem resulta da união temática entre a Carta de Qualidade Visual (elaborada com base na 

classificação das diferentes unidades visuais de paisagem) e a Carta de Absorção Visual. A legenda da carta foi elaborada 

de acordo com o modelo/matriz representado na Figura 58. 

A sucessão de eventos paisagísticos, aqui presente, dota esta paisagem de uma dinâmica interior elevada, nela coexistindo 

os efeitos da humanização que se traduzem ao nível da ocupação do solo e dos efeitos visuais que dela decorrem e das 

condições naturais de relevo e vegetação. Deste modo, pode sintetizar-se a área de estudo como possuidora de uma 

sensibilidade visual baixa, possuindo uma área parcial de cerca de 82% e 18% respetivamente, sendo que se verifica 

apenas um valor residual de áreas com sensibilidade visual elevada, correspondente a uma percentagem inferior a 0,3%, 

de acordo com a Tabela 48. A sensibilidade visual encontra-se representada na Figura 59 e no Anexo K. 

A sucessão de eventos paisagísticos aqui presente dota esta paisagem de uma dinâmica interior reduzida, nela coexistindo 

os efeitos da humanização, que se traduzem ao nível da ocupação do solo e dos efeitos visuais que dela decorrem e das 
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condições naturais de relevo e vegetação. A determinação da capacidade paisagística do território, ou seja, a avaliação da 

sensibilidade visual no que respeita ao acolhimento de novas ações antrópicas, permite-nos sintetizar a área de estudo 

como possuidora de uma capacidade paisagística elevada, evidenciando uma reduzida vulnerabilidade à intrusão de 

elementos exógenos. 

 

Figura 58. Modelo da Avaliação da Sensibilidade Visual da Paisagem. 

 

Figura 59. Sensibilidade Visual. 

Qualidade Visual da Paisagem +

Elevada (1) 4 3 2

Média (2) 5 4 3

Baixa (3) 6 5 4
Elevada (3) Média (2) Baixa (1) Capacidade de Absorção da Paisagem

Sensibilidade da Paisagem

Elevada

Média

Baixa

Sentido da Evolução da Sensibilidade da Paisagem
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Tabela 48. Sensibilidade Visual. 

Sensibilidade Visual % Valoração 
Elevada 0,3 3 

Média 18,3 2 

Baixa 81,5 1 
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3.4.2. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

3.4.2.1. Metodologia 

Relativamente ao descritor Ordenamento do Território para a área de estudo recorreu-se aos instrumentos de gestão 

territorial de âmbito nacional, regional e municipal. À escala nacional consultou-se o Programa Nacional da Politica de 

Ordenamento do Território (PNPOT) aprovado pela lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro, à escala regional o Plano Regional 

de Ordenamento do Território do Centro (PROT Centro) e, ao nível municipal, o Plano Diretor Municipal do Fundão 

(PDM Fundão). 

3.4.2.2. Identificação e caraterização 

3.4.2.2.1. Divisão administrativa e acessibilidades 

A área de implantação do projeto localiza-se no distrito de Castelo Branco, concelho do Fundão, pertencendo à freguesia 

de Capinha. A rede de acessibilidades é constituída por duas estradas nacionais, nomeadamente a EN 246, a este da 

propriedade, e a EN 245 que separa a propriedade de Carvalhal. Estas acessibilidades não sofrerão qualquer intervenção 

durante o processo de execução do projeto e não constituem servidões e/ou restrições de utilidade pública. Todas as 

intalações necessárias para implantação do projeto, nomeadamente a passagem das valas/condutas de rega são realizadas 

em pontos já existentes no local. 

3.4.2.2.2. Instrumentos de Gestão Territorial 

Os principais instrumentos de gestão territorial em vigor para área de estudo correspondem ao PROT Centro, o PDM do 

Fundão (resolução do Conselho de Ministros 82/2000 de 10 de julho) assim como as quatro alterações a este último 

nomeadamente a 1ª alteração (Declaração nº331/2001 DR 259, II Série, de 8 de novembro), 2ª alteração (Declaração nº 

9/2003 DR 10, II Série, de 13 de janeiro), 3ª alteração (Declaração nº162/2008 DR 2, II Série, de 3 de janeiro) e 4ª alteração 

(Declaração nº69/2017 DR 161, II Série, 22 de agosto). 

Tendo em conta o Plano Diretor Municipal do Fundão, nomeadamente a análise da planta de ordenamento do território, 

verifica-se que o projeto hidráulico e agrícola ocupa áreas de incompatibilidade ao nível da implantação de alguns blocos 

de rega, barragem e albufeira associada, já que ocupam áreas classificadas como área agrícola e agro-silvo-pastoril, que, 

segundo o PDM do Fundão, tem como objetivo a exploração agrícola, não estando previstas a edificação de obras 

hidráulicas, e a exploração agro-silvo-pastoril, em que se prevê a ocupação destes espaços rurais para atividades 

predominantemente ligados à pastorícia, não sendo desta forma compatível com o sistema de cultura de regadio proposto. 

Na Figura 60 é apresentada a sobreposição do projeto com a planta de ordenamento do território do concelho do Fundão, 

verificando-se que as áreas de implantação de projeto, nomeadamente parcelas de cultivo, barragem e o espelho de água 

se sobrepõem com o espaço agro-silvo-pastoril-agrícola. 

O projeto apresentado não prevê o abate de exemplares de sobreiro (Quercus suber) pelo que não se aplica o disposto no 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, que prevê a proteção do sobreiro e da azinheira. 

Define-se ainda o enquadramento do projeto segundo o PROT Centro, o qual constitui um instrumento regional de 

ordenamento do território que visa a definição de uma estratégia regional de desenvolvimento territorial. O presente 
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projeto enquadra-se num dos objetivos preconizados para o PROT Centro, nomeadamente a mobilização do potencial 

agropecuário e a valorização dos grandes projetos hidroagrícolas, no entanto tais projetos deverão ter em atenção o objetivo 

da proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos hídricos e florestais. 

Uma parte da área de intervenção (78,72 ha) é abrangida pelo Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira (Despacho 

2107/2015, DR 41 2ªSérie de 27 de fevereiro), mais concretamente pelo bloco de rega da Capinha (T12). 

Importa ainda referir que a ribeira da Meimoa é afluente do rio Zêzere e como tal encontra-se abrangida pela portaria 

849/87, DR 253, I Série, 3 de novembro, que classifica como zona adjacente ao rio Zêzere toda a área inundável contígua 

às suas margens. Neste projeto não está prevista a extração de inertes das áreas contiguas à ribeira, abrangidas pela portaria 

acima referida. 

No ponto de vista florestal, a área de intervenção é abrangida pelo Programa Regional de Ordenamento Florestal do Centro 

interior (Portaria n.º 55/2019, DR n.º 29/2019, Série I de 11 de fevereiro), pertencendo à Sub-Região Homogénea (SRH) 

Raia Norte cujas funções das áreas florestais são de produção, proteção e silvo pastorícia, caça e pesca. 

Todo o troço da ribeira da Meimoa é abrangido por um corredor florestal que tem como função promover e/ou salvaguardar 

a conexão entre áreas florestais dispersas ou as diferentes áreas de importância ecológica existente na envolvente. 

3.4.2.2.1. Condicionantes legais 

3.4.2.2.1.1. Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional 

Um dos instrumentos de ordenamento que poderá constituir uma condicionante é a Reserva Ecológica Nacional (REN), 

nomeadamente na área de inundação da albufeira e nas áreas de implantação do projeto agrícola. A REN do Fundão é uma 

restrição de utilidade pública que foi publicada na resolução do Conselho de Ministros nº121/96, DR 183 I Série, de 8 de 

agosto. 

Outro dos instrumentos de Ordenamento do Território que deverá ser analisado é a Reserva Agrícola Nacional (RAN), e, 

neste caso, e à semelhança da REN poderá constituir uma condicionante à execução do projeto (ver Figura 60 e Anexo Z4, 

para melhor visualização). 

Após análise destes condicionantes conclui-se que a implantação da barragem, respetiva área inúndável até ao NPA 

proposto e implantação agrícola, vão afetar áreas de REN (Reserva Ecológica Nacional), nomeadamente os cursos de água 

principal e secundários, as áreas de baixa adjacentes à ribeira de Meimoa, e ainda de RAN (Reserva Agrícola Nacional). 

Em sequência de tais incompatibilidades deverão ser requeridos os pareceres das entidades competentes para o efeito. 

No presente caso algumas das áreas de REN e de RAN sobrepõem-se e estão confinadas. 

Seguidamente apresenta-se um excerto das cartas de condicionantes apresentadas no plano diretor municipal do Fundão 

(Figura 61) na qual se apresenta a sobreposição dos elementos constituintes do projeto. 

De acordo com a cartografia da delimitação da REN para os concelhos do Fundão, de acordo com o PDM do Fundão, as 

áreas de afetação, de acordo com os usos a implementar, estão resumidas na Tabela 49 de acordo com a cartografia de 

REN e RAN com as áreas de interceção quer com os blocos de rega quer com o reservatório da barragem. 
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Figura 60. Excerto da Carta de Ordenamento de Fundão (Extraído do PDM). 

3.4.2.2.1.1. Áreas sensíveis 

O projeto apresentado não prevê o abate de exemplares de sobreiro (Quercus suber), pelo que não se aplica o disposto no 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, que prevê a proteção do sobreiro e da azinheira. 

Define-se ainda o enquadramento do projeto segundo o PROT Centro, o qual constitui um instrumento regional de 

ordenamento do território que visa a definição de uma estratégia regional de desenvolvimento territorial. O presente 

projeto enquadra-se num dos objetivos preconizados para o PROT Centro, nomeadamente a mobilização do potencial 

agro-pecuário e a valorização dos grandes projetos hidro-agrícolas, no entanto tais projetos deverão ter em atenção o 

objetivo da proteção, valorização e gestão sustentável dos recursos hídricos e florestais. 

A área de projeto localiza-se na unidade biofísica da Beira interior, subunidade Cova da Beira. 
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Figura 61. Área de REN e RAN – sobreposição da carta de condicionantes com a rede de blocos de rega (em cima); 
NPA e limite da propriedade (em baixo). Extraído do PDM do Fundão. 
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Tabela 49. Tabela síntese de áreas de REN e RAN afetadas pelo projeto. 

Tipologia Concelho 

REN RAN 
Albufeira + faixa de 

proteção 

Área (m2) 
Percentagem 

(%) 
Área 
(m2) 

Percentagem 
(%) 

Área 
(m2) 

Percentagem 
(%) 

Blocos de rega Fundão 569.618 15,59 558.347 15,30   

Barragem (NPA) Fundão   37.212 1,02 121.847 3,34 

Área total 569.618  595.559  121.847  
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3.4.3. SÓCIOECONOMIA 

3.4.3.1. Metodologia 

Considerando a especificidade do projeto da propriedade Carvalhal, considerou-se que, para a avaliação dos impactes 

ambientais nos aspetos socioeconómicos, os indicadores a analisar seriam os relacionados com a demografia-população, 

bem como com as atividades económicas desenvolvidas no concelho do Fundão, e, quando possível, referir o 

enquadramento da freguesia de Capinha no contexto socioeconómico concelhio. 

Deste modo, para os decénios 1991, 2001 e 2011, para a caraterização de referência, foram analisados os dados publicados 

nos Censos (1991, 2001 e 2011) pelo INE, bem como o estudo elaborado por Gouveia (2009) e o relatório de FLUC e MF 

(2015). 

Para a definição dos impactes ambientais, comparam-se os resultados obtidos na caraterização de referência com os 

impactes expetáveis do Projeto. 

Para melhor compreender alguns dos conceitos utilizados neste descritor, seguem abaixo alguns dos principais conceitos 

que, na sua maioria, dizem respeito aos principais indicadores estatísticos analisados sobre os aspetos demográficos e 

socioeconómicos, a saber: 

 Crescimento efetivo – Diferença entre os efetivos populacionais em dois momentos do tempo. O acréscimo 

populacional pode ser calculado pela adição do saldo natural e do saldo migratório; 

 Crescimento natural – Diferença entre o número de nados-vivos e o número de óbitos num dado período de tempo; 

 Índice de envelhecimento (%) – Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente 

como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 0 e os 14 anos. Geralmente é expresso em percentagem (por 100 pessoas com idades entre 

os 0 aos 14 anos); 

 População ativa – Conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, constituíam 

a mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito económico (empregados e 

desempregados); 

 População residente – Pessoas que, independentemente de no momento de observação – zero horas do dia de 

referência – estarem presentes ou ausentes numa determinada unidade de alojamento, aí habitam a maior parte do 

ano com a família ou detêm a totalidade ou a maior parte dos seus haveres; 

 Saldo migratório – Diferença entre o número de entradas e saídas por migração, internacional ou interna, para um 

determinado país ou região, num dado período de tempo. O saldo migratório pode ser calculado pela diferença 

entre o acréscimo populacional e o saldo natural; 

 Subsídio de desemprego – Prestação pecuniária concedida aos trabalhadores que reúnam, na generalidade, as 

seguintes condições: terem sido trabalhadores por conta de outrem, durante, pelo menos, 540 dias de trabalho com 

o correspondente registo de remuneração num período de 24 meses imediatamente anteriores à data de 

desemprego; tenham capacidade e disponibilidade para o trabalho; estejam em situação de desemprego 

involuntário; estejam inscritos nos centros de emprego; contribuam sobre salários reais; 

 Taxa de atividade (%) – Taxa que permite definir o peso da população ativa sobre o total da população com 15 e 

mais anos (população ativa ÷ população residente × 100); 
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 Taxa de mortalidade (‰) – Número de óbitos observado durante um determinado período de tempo, normalmente 

um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de óbitos por 

1000 habitantes); 

 Taxa de natalidade (‰) – Número de nados-vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, 

normalmente um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de 

nados-vivos por 1000 habitantes); 

 Variação populacional (%) – Diferença entre os efetivos populacionais em dois momentos do tempo 

(habitualmente dois fins de ano consecutivos). A variação populacional pode ser calculada pela soma algébrica do 

saldo natural e do saldo migratório. 

3.4.3.2. Identificação e caraterização 

O concelho do Fundão integra-se na região Centro (Zona das Beiras) – NUTS II, correspondendo a um dos eixos principais 

de desenvolvimento da sub-região da Cova da Beira (NUTS III), sub-região esta que abrange os concelhos de Belmonte, 

Covilhã e Fundão. Este concelho pertence ao distrito de Castelo Branco, e situa-se na vertente setentrional da serra da 

Gardunha, de frente para a serra da Estrela, estendendo-se por uma superfície geográfica de 701,65 km2, organizado 

administrativamente por um conjunto de 23 freguesias. Este concelho apresenta dinâmicas populacionais que mostram um 

evidente decréscimo gradual da população. 

Considerando o tecido económico do concelho e a sua população residente, os valores relativos a 2001 e 2011 indicam 

uma diminuição dos valores referentes ao setor primário (de 10,9% para 6,5%), assim como uma diminuição dos valores 

referentes ao setor secundário (de 35,4% para 27,2%) e um reforço da relevância do setor terciário (de 53,7% para 66,3%), 

no quadro de uma evolução demográfica desfavorável, já que ocorreu na última década um decréscimo populacional de 

7,2% considerando o total do concelho. Tendo por referência o mesmo período, a evolução no Continente traduziu-se por 

um acréscimo de 1,8% da população residente. 

O concelho do Fundão, com os seus 29.213 habitantes (dados de 2011) apresenta-se como o segundo concelho mais 

populoso da antiga sub-região da Cova da Beira, representando 33,25% do total populacional desta sub-região, valor que 

deve ser interpretado atendendo ao reduzido número de concelhos desta sub-região (3), sendo que o concelho da Covilhã 

apresenta os maiores quantitativos populacionais (51.797 habitantes), enquanto o concelho de Belmonte apresenta 

menores quantitativos (6.859 habitantes). 

Relativamente à população da freguesia de Capinha (onde se insere o presente projeto) a população residente em 1991 era 

de 750 habitantes, em 2001 de 620 e em 2011 de 494. Em 20 anos registou-se uma perda de 256 habitantes residentes. A 

Tabela 50 mostra esta evolução comparativamente com o total do concelho. 

Observando o comportamento das dinâmicas demográficas (variação populacional) para a década mais recente, verifica-

se que tanto a freguesia de Capinha como o Concelho do Fundão registaram taxas de evolução negativas (Tabela 51). 

Capinha em 2011 foi a segunda freguesia do concelho com maior perda populacional. 

A evolução da taxa de natalidade mostra uma tendência de oscilação, ora com pequenas subidas, ora com decréscimos 

entre 1991 e 2013. Desde 1991 até 2011 os nados vivos do total do concelho foram 2.473, sendo que a freguesia de Capinha 

contribuiu com 36, ou seja 0,01% do total do concelho. Da análise da evolução no mesmo período de tempo do número 

de óbitos destaca-se, igualmente, um comportamento irregular. Desde 1991 até 2011 os óbitos do total do concelho foram 

4.482, sendo que a freguesia de Capinha registou 127, ou seja 0,03% do total do concelho. A Tabela 52 mostra a dinâmica 

do crescimento natural respeitante ao ano de 2001 e 2011 para o concelho do Fundão e para a freguesia de Capinha. Nesse 
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mesmo período o crescimento natural no concelho foi de -2.009 enquanto na freguesia de Capinha foi de -91. 

Relativamente ao saldo migratório foi respetivamente de -260 e -35. Por fim, o crescimento efetivo que foi de -2.269 para 

o concelho do Fundão, e de 126 para a freguesia de Capinha. 

Da análise dos valores da população por escalão etário parece ser a crescente diminuição das classes mais jovens, 

prosseguida pelo aumento das classes mais idosas, o que espelha de modo bastante claro a crescente tendência para o 

envelhecimento da população. 

Tabela 50. População residente na freguesia de Capinha e no total do concelho do Fundão (1991, 2001 e 2011). 

 1991 2001 2011 
Nº % Nº % Nº % 

Total do concelho 31.687 100 31.482 100 29.213 100 
Freguesia de Capinha 753 2,4 620 2,0 494 1,7 

Tabela 51. Variação populacional na freguesia de Capinha e no total do concelho do Fundão (1991, 2001 e 2011). 

 1991 2001 2011 
Nº % Nº % Nº % 

Total do concelho -205 -0,6 -2.269 -7,2 -2.474 -7,8 
Freguesia de Capinha -133 -17,7 -126 -20,3 -259 -34,4 

Tabela 52. Dinâmica do crescimento natural no total do concelho do Fundão e na freguesia de Capinha (2001-2011). 

Ano Índices 
Concelho do 

Fundão 

Freguesia de 

Capinha 

2001 

Natalidade 259 4 

Taxa de Natalidade 8,2 % 6,5 % 

Mortalidade 398 12 

Taxa de Mortalidade 12,6 % 19,4 % 

Crescimento natural -139 -8 

Taxa de crescimento natural -4,4 % -12,9 % 

2011 

Natalidade 208 1 

Taxa de Natalidade 7,1 % 2,0 % 

Mortalidade 415 9 

Taxa de Mortalidade 14,2 % 18,2 % 

Crescimento natural -207 -8 

Taxa de crescimento natural -7,1 % -16,2 % 

 

Efetuando uma análise mais pormenorizada dos grupos etários verifica-se que no concelho a população adulta (25-64 anos) 

registou um aumento entre 1950 e 2011 (de 42,03% para 50,47%), enquanto a população idosa (mais de 65 anos) 

apresentou um aumento de 7,59% para 27,85%. Por outro lado, a população jovem (0-14 anos) apresentou um decréscimo 
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no mesmo período, passando de 31,91% para 11,76%, assim como a população jovem adulta (15-24 anos) que passou de 

18,47% para 9,93%. A Figura 62 mostra a estrutura etária para o concelho do Fundão de 1950 até 2011. Por sua vez a 

Tabela 53 apresenta a estrutura etária específica da freguesia de Capinha para os anos de 2001 e 2011. O índice de 

envelhecimento em 2001 para o concelho do Fundão e freguesia de Capinha foi respetivamente de 173,8 e 408,6. Por sua 

vez, já em 2011, esse mesmo índice de envelhecimento passou respetivamente para 235,7 e 373,9. 

Segundo FLUC e MF (2015), as projeções populacionais para o concelho do Fundão apontam um crescimento negativo 

que ocorrerá por década e que se traduzirá num decréscimo populacional do seguinte modo: passará de 26.606 residentes 

em 2021, para 25.156 indivíduos em 2031 passando por fim a 23.695 residentes em 2031. Quanto à freguesia de Capinha 

ocorrerá o mesmo decréscimo do seguinte modo: 408 residentes em 2021, 369 em 2026 e 337 residentes em 2031. 

 

Figura 62. População residente no concelho do Fundão segundo os grandes grupos etários ente 1950 e 2011. (FLUC e 
MF 2015). 

Tabela 53. Estrutura etária da freguesia de Capinha para os anos de 2001 e 2011. 

0 a 14 anos 15 a 64 anos 65 e  + anos 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 

9,4% 9,3% 52,4% 55,9% 38,2% 34,8% 

 

Relativamente à dinâmica económica e empresarial, apresenta-se um conjunto de indicadores que podem ajudar a 

compreender o tecido empresarial do concelho do Fundão, para que se possa dar uma imagem mais clara das dinâmicas 

económicas do concelho. 

Assim, no ano de 2012 existiam cerca de 2.629 empresas no concelho do Fundão. Merece realce a diminuição no número 

de empresas entre 2006 e 2012 (-0,4%, correspondendo a menos 11 empresas), sendo que para o mesmo período o 

Continente registou um decréscimo mais expressivo (-2,6%). 
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A dinâmica do emprego no concelho do Fundão pode ser caraterizada pelo pessoal ao serviço, sendo que no ano de 2012 

apresentou um total de 6.631 indivíduos, destacando-se o decréscimo observado entre 2006 e 2012 (-3%, correspondendo 

a -202 indivíduos), valor este inferior ao registado para o Continente (-5,9%). 

Paralelamente ao decréscimo do número de empresas e de pessoal ao serviço observou-se um decréscimo no volume de 

negócios de -0,4%, semelhante ao observado no Continente (-0,7%). 

Segundo FLUC e MF (2015), no ano de 2013 existiam cerca de 2.368 empresas sedeadas no município do Fundão. As 

áreas de atividade de comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclismo contabilizaram 

um maior número de empresas (835 empresas, correspondendo a 35,3% do total). A construção e a indústria 

transformadora apresentaram um peso assinável na estrutura empresarial do município (322 e 274 empresas, 

correspondendo a 13,6% e 11,6%). Em seguida, aparecem as atividades relacionadas com os serviços (205 empresas, 

correspondendo a 8,7%), a agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (185, correspondendo a 7,8%), o 

alojamento, restauração e similares (153, correspondendo a 6,5%), o transporte e armazenagem (103, correspondendo a 

4,3%) e as atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (60, correspondendo a 2,5%). Apresentando menores 

percentagens surgem as atividades administrativas e dos serviços de apoio (56, correspondendo a 2,4%), as atividades 

relacionadas com a educação (35, correspondendo a 1,5%) e as atividades de informação e de comunicação (26, 

correspondendo a 1,1%). 

No que diz respeito à dimensão das empresas em 2013, FLUC e MF (2015) referem que, segundo o escalão de pessoal ao 

serviço, predominavam as empresas com menos de 10 indivíduos (96,3%, correspondendo a 2.533 empresas). Entre 10 a 

49 trabalhadores existiam 86 empresas (3,3%), e entre 50 e 249 trabalhadores existiam 10 empresas (0,4%). De referir que 

não existe nenhuma empresa com 250 e mais trabalhadores no município do Fundão. Em termos da distribuição do pessoal 

ao serviço pelos ramos de atividade, cerca de 23,7% do pessoal estava ao serviço em atividades de comércio por grosso e 

a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos (1571 indivíduos), 21,3% em atividades de indústria 

transformadora (1.410 indivíduos) e 11,6% nas atividades de construção (768 indivíduos), perfazendo um total de 56,5% 

do pessoal ao serviço nestes setores. As atividades relacionadas com: (1) a agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca, (2) as atividades de alojamento, restauração e similares e (3) as atividades administrativas e dos serviços de apoio, 

concentraram respetivamente cerca de 7,7%, 7,1% e 7,1% do pessoal ao serviço, correspondendo respetivamente a 511, 

468 e 468 indivíduos. Em 2012 o volume de negócios das empresas sedeadas no município do Fundão rondava os 

348.438 milhares de euros, dos quais uma esmagadora maioria de 48,7% se concentrava nas atividades de comércio por 

grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos, seguindo-se as atividades da indústria transformadora 

(19,1%) e as atividades de construção (9,3%). 

No que diz respeito aos valores absolutos, o concelho do Fundão apresentava um valor acrescentado bruto (VAB) de 

79.519 mil euros no ano de 2012. O setor da indústria e construção foi responsável por cerca de 46,5% da riqueza 

produzida no Fundão, valor superior ao registado no país (37,1%). Por outro lado, o setor terciário representou 48,6% da 

riqueza criada, sendo um valor inferior à média para o Continente (61,5%). De modo efetivo foram as atividades da 

indústria transformadora que apresentaram um maior volume de VAB no ano de 2012 (22.049 mil euros, correspondendo 

a 27,7% do total). Também as atividades relacionadas com o comércio por grosso e a retalho e a construção apresentaram 

valores muito expressivos (17.449 e 8.984 mil euros, correspondendo a 21,9% e 11,3%, respetivamente) (FLUC e MF 

2015). 

No ano de 2011 existiam 12.246 indivíduos ativos no concelho do Fundão. A população ativa tinha maior relevância nos 

homens (53,0%), em comparação com as mulheres (47,0%). Em 2001 a situação era idêntica (56,7% nos homens e 43,3% 
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nas mulheres). Este cenário evidencia um aumento de 2,1% da população ativa feminina e um decréscimo de 12,2% ativos 

do sexo masculino. 

A taxa de atividade refere-se à razão entre a população ativa e a população residente. Relativamente à taxa de atividade 

total no Fundão, esta era de 41,4% em 2001, evoluindo para 41,9% em 2011. Da análise da taxa de atividade por género 

retém-se o fato de se continuar a observar uma primazia do sexo masculino (46,3%) em relação ao sexo feminino (37,9%), 

valores que, naturalmente, se encontram abaixo dos valores registados a nível nacional para o mesmo indicador, 

designadamente 51,6% e 43,9%. Relativamente à taxa de atividade total no Fundão, esta era de 41,4% em 2001, evoluindo 

para 41,9% em 2011. 

No ano de 2011 existiam 10.528 indivíduos empregados no concelho do Fundão, correspondendo a 36% da população 

residente total e 86% da população ativa. Da análise da distribuição dos empregados por género verifica-se que a 

percentagem de população masculina empregada era de 54%, valor ligeiramente superior aos registados em Portugal 

continental (52%). Já no que diz respeito ao sexo feminino, e tal como seria expetável, o valor percentual é mais reduzido 

quer no que diz respeito aos valores municipais (46%), quer aos valores nacionais (48%). À semelhança da população 

ativa, também o maior número de empregados correspondeu à faixa etária dos 40 aos 54 anos (4.318 indivíduos, 

correspondendo a 41% dos empregados), seguindo-se o grupo etário dos 25 aos 39 anos (3.787 indivíduos, 

correspondendo a 36%), sendo que para ambos os grupos etários, o sexo masculino assume uma maior expressividade. 

Relativamente ao grupo etário dos 15 aos 24 anos, estavam empregados cerca de 636 indivíduos no concelho, 

correspondendo a 6% e no grupo etário com idades superiores a 55 anos estavam empregados 1.787 indivíduos, 

correspondendo a 17%. 

Numa referência à população desempregada no concelho do Fundão, os valores recentes de 2001 e 2011 mostram um 

acréscimo da população desempregada nos homens (de 303 desempregados em 2001 para 805 desempregados em 2011, 

correspondendo a um aumento de 165,7% e, um acréscimo menos expressivo nas mulheres (de 400 em 2001 para 

913 desempregadas em 2011, correspondendo a um aumento de 128,3%), o que em termos totais se traduz num aumento 

de 144,4% da população desempregada (de 703 desempregados em 2001 para 1718 em 2011). 

Por fim, focalizando para a freguesia de Capinha, em 2011 existiam 33 desempregados (1,9% do total concelhio) e 

6 indivíduos beneficiários do subsídio de desemprego. 
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4. PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 
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4.1. INTRODUÇÃO 

Para identificar, caraterizar e avaliar as principais ações geradoras de efeitos benéficos ou prejudiciais no ambiente da área 

em estudo utilizou-se uma metodologia que tem em conta o tipo de fatores que, em cada uma das fases, é responsável pela 

sua ocorrência, sendo a avaliação dos impactes ambientais efetuada de acordo com os seguintes parâmetros: 

 Natureza do impacte: impactes positivos (+), negativos (-) ou nulos (0). 

 Duração: os impactes ocorrem em intervalo de tempo limitado (temporários) ou ilimitado (permanentes). 

 Efeito temporal: tempo que medeia o momento do início da ação e a ocorrência do impacte (imediato, de médio 

ou longo prazo). 

 Tipo do impacte: impacte indireto, se é causado de forma indireta pela implementação do Projeto, ou direto, se é 

causado pela implementação do Projeto. 

 Significância do impacte: três níveis de significância: muito significativos, significativos ou pouco significativos. 

 

Para que se possam identificar melhor os impactes expetáveis, este capítulo apresenta a evolução previsível da situação 

de referência em caso de ausência do Projeto. 
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4.2. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

Não tendo sido possível observar durante os estudos de campo para a elaboração do presente documento o estado em que 

se encontrava o terreno antes do início das obras de plantação, apenas se sabe que anteriormente houve várias plantações 

de diferentes tipos no local. 

Por esse motivo, apenas se pode dizer que, se não houvesse este projeto, era muito provável que surgisse outro para o 

mesmo local, como sucedeu várias vezes nos anos anteriores. No caso de não aparecer outro deste género, admite-se um 

terreno mais ou menos ao abandono, com recuperação de alguma vegetação autóctone ou mesmo alguma invasiva ou a 

eventual transformação da área numa zona florestal, como neste momento existe na área S-SE da propriedade. 
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4.3. AMBIENTE 

4.3.1. CLIMA 

4.3.1.1. Identificação e caraterização de impactes 

No que se refere ao descritor Clima, os impactes diretos decorrentes da implementação do Projeto têm a ver com as 

emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE), que são aqui analisadas de acordo com as informações disponíveis. 

Nas Tabela 54 e Tabela 55 pode ver-se o total de dióxido de carbono resultante respetivamente da remobilização de terras 

e plantação do amendoal, por um lado, e da obra da barragem, por outro, durante a fase de construção do empreendimento. 

Tabela 54. Emissão total de CO2 durante a fase de remobilização de terras e plantação do amendoal. 

Plantação Valor – Unidade Valor – Unidade Total CO2 (ton) 

Retroescavadora 17.280 Horas 35,23 CO2 eq ha-1 608,79 

Trator 3.840 Horas 5,50 kg/h CO2 eq 21,12 

Camião 5.000 km/ano 0,77 kg/km CO2 eq 3,85 

Total 633,76 

Tabela 55. Emissão total de CO2 durante a fase de construção da barragem. 

Obra barragem Valor – Unidade Valor – Unidade Total CO2 (ton) 

Retroescavadora 3.600 Horas 35,23 CO2 eq ha-1 126,83 

Rolo compressor 480 Horas 29,36 CO2 eq ha-1 14,09 

Trator 720 Horas 14,68 CO2 eq ha-1 10,57 

Camião 6.750 km 0,77 kg/km CO2 eq 5,20 

Total 156,69 

 

Para a fase de construção, em relação à preparação do terreno e à plantação do amendoal (Tabela 54), foram considerados 

como equipamentos a usar: 

 18 retroescavadoras, 120 dias de trabalho 

 4 tratores, 120 dias de trabalho 

 2 camiões, 120 dias de trabalho 

Ainda para a fase de construção, em relação à construção da barragem (Tabela 55), foram considerados como 

equipamentos a usar: 

 5 retroescavadoras, 90 dias de trabalho 

 1 rolo compressor, 60 dias de trabalho 
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 1 trator, 90 dias de trabalho 

 3 camiões, 90 dias de trabalho 

Na Tabela 56 indicam-se os volumes de produção de CO2 durante a fase de plena exploração. Salienta-se o facto de, 

durante os primeiros pelo menos 2-3 anos, não haver colheita, e, pelas árvores serem ainda de pequeno porte, também a 

pulverização ser muito mais rápida, pelo que os valores serão menores nessa fase inicial do projeto. 

Tabela 56. Emissão total de CO2, volumes anuais, durante a fase de plena exploração. 

Tipo Valor - Unidade Valor - Unidade Total CO2 (ton) 

Trator herbicida 270 ha 15,00 CO2 eq ha-1 4,05 

Trator fertilizante 270 ha 15,50 CO2 eq ha-1 4,19 

Trator pulverização 270 ha 28,00 CO2 eq ha-1 7,56 

Equipamento colheita automatizada 270 ha 52,00 CO2 eq ha-1 14,04 

Camião 5.000 km/ano 0,77 kg/km CO2 eq 3,85 

Trator outras tarefas 1.200 Horas/ano 29,36 kg/h CO2 eq 35,23 

Total anual 68,92 

 

Para a fase de exploração foram consideradas, em função dos equipamentos a usar (Tabela 56), as seguintes ações anuais: 

 Trator herbicida: Valor total considerando a realização de 2 aplicações de herbicidas no controle de ervas daninhas 

e 2 de corte de herbáceas 

 Trator fertilizante: Valor total considerando a realização de 3 aplicações de fertilizantes 

 Trator pulverização: Valor total considerando a realização de 4 pulverizações 

 Equipamento colheita automatizada: Valor total considerando 1 colheita por ano 

 Trator outras tarefas: Considerando 1 trator, 300 dias por ano, 4 h de utilização diária 

Pode portanto ver-se que as emissões de CO2 para a atmosfera atingem o pico durante a fase de construção, principalmente 

aquando da remobilização de terras e plantação do amendoal (634 ton CO2), mas também com a construção da barragem 

(157 ton CO2),e que, durante a fase de exploração, a emissão de CO2 é já muito reduzida (69 ton CO2) e também muito 

desconcentrada no tempo (ao longo de todo o ano). 

Na Tabela 57 são indicados os parâmetros de referência para o cálculo das emissões de kg CO2 eq GHG Protocolo 

Agricultura para o gasóleo, o combustível usado pelos equipamentos no empreendimento. Por exemplo, o Potencial de 

Aquecimento Global do metano é 28 e do óxido nitroso é 265. Isso significa que a emissão de 1 milhão de toneladas 

métricas de metano e óxido nitroso é equivalente a emissões de 28 e 265 milhões de toneladas métricas de dióxido de 

carbono, respetivamente. 

Os dados e estudos consultados para esta análise constam em BOMAG Fayat Group, Equivalência em Dióxido de 

Carbono, Oliveira Júnior G et al (2016), Guia Empresarial do SENAI, Maciel et al (2018), Álvares Jr e Linke. 
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Tabela 57. Parâmetros de referência para o cálculo das emissões de kg CO2 eq GHG Protocolo Agricultura. 

Combustível Fatores de conversão 

 CO2 CH4 N2O 

Gasóleo 2,6810 0,00030 0,000020 

 

4.3.1.2. Avaliação de impactes 

Os impactes ambientais no descritor Clima são pequenos durante a fase de exploração. Durante a fase de construção há 

de facto um volume maior de libertação de GEE num período curto, mas os veículos utilizados são, na sua grande maioria, 

de aluguer, ou seja, não estando a trabalhar nesta propriedade estariam provavelmente a trabalhar noutro local. 

Conclui-se portanto que as emissões permanentes, durante a fase de exploração, 60 ton/ano de CO2, não são muito elevadas 

e, em função do que existiu antes no mesmo terreno, também monoculturas intensivas, não deverão ser muito diferentes 

das do passado nesta propriedade. 
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4.3.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

4.3.2.1. Identificação e caraterização de impactes 

Os principais impactes a apontar para este descritor ocorrem nas fases de construção do Projeto. 

4.3.2.1.1. Fase de construção 

Na fase de construção da barragem é possível identificar os seguintes impactes: 

 Compactação do terreno, devido a construções e movimentação da maquinaria utilizada. 

 Operações de desmonte, escavação ou aterro, as quais alteram as caraterísticas geológicas, geomorfológicas e 

estruturais do terreno na área de implementação da barragem. 

 A extração de rocha na zona da mancha de empréstimo para a construção da barragem de terra. 

Devido às caraterísticas geológicas da área, todos os impactes atrás descritos apresentam significância reduzida: 

 O facto de se tratar de um maciço rochoso compacto torna pouco significativa a compactação por pressão de 

veículos circulantes ou resultante do próprio volume de construção. 

 As ações de escavação decorrerão dentro da área futuramente ocupada pela albufeira, pelo que não irão afetar 

áreas exteriores à mesma, o que reduzirá os impactes externos à zona de intervenção do Projeto. 

 A ação de aterro ocorrerá numa zona limitada do terreno (área de implantação da barragem, numa zona mais 

encaixada do vale e na zona do segundo paredão, ver Anexo B) e não envolverá a sobreposição com litologias de 

especial interesse, porque comum em muitas zonas da Beira interior e sem especial interesse económico 

conhecido. 

 Não há, na zona do Projeto, nenhuma informação, nem é visível localmente a existência de possíveis áreas com 

interesse para a preservação de monumentos geológicos ou indícios de rochas que possam ter interesse quer para 

a prospeção mineira, quer como rocha ornamental. 

Em relação ao projeto agrícola, o solo foi revolvido até cerca de 1 m abaixo da superfície topográfica, mas essas ações 

foram efetuadas antes de iniciado o EIA. Também há a referir que este projeto ocorre numa área que já esteve sujeita nos 

últimos anos a vários tipos de empreendimentos agrícolas, pelo que estas ações já se efetuam na área há muitos anos. 

Deste modo, no presente estado, deteta-se que as camadas mais inferiores do solo e superiores da rocha foram expostas e 

misturadas com os restantes horizontes do solo. O impacte sobre a rocha é no entanto reduzido. 

4.3.2.1.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração é possível prever os seguintes impactes: 

 Aceleração da erosão, devido à destruição do coberto vegetal nas margens da albufeira (área interníveis). 

 Modificação das condições de alteração da rocha sob a albufeira e sob a área de rega, com maior circulação de 

água dentro do maciço rochoso, originando uma maior alteração química no mesmo, efeito reduzido pelo facto de 

esta barragem constituir praticamente uma ampliação de uma barragem anterior. 

Devido às caraterísticas geológicas da área, os impactes na dase de exploração apresentam significância reduzida: 
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 Para além da manutenção da compactação na área de construção da barragem, não haverá um acréscimo de 

compactação nas restantes áreas; trata-se de um efeito permanente, localizado, imediato, direto e pouco 

significativo. 

 A erosão será um facto na zona de variação de níveis da albufeira, mas, tendo em atenção o pequeno volume e a 

reduzida extensão do espelho de água, a ondulação será muito limitada, o que, juntamente com os declives suaves, 

permite afirmar que a erosão será muito reduzida. 

 A morfologia da restante rede de drenagem foi significativamente alterada, com a criação de valas de drenagem 

lineares, também até cerca de 1 m de profundidade, expondo a rocha por baixo do solo, mas esta ação já teria 

ocorrido antes da instalação do presente projeto; neste projeto as valas foram limpas de vegetação e provavelmente 

um pouco mais aprofundadas. 

 O incremento da taxa de alteração da rocha, motivada pela maior infiltração devido à presença da albufeira e de 

uma zona de rega, será de reduzida expressão, tendo em conta a tipologia das rochas presentes no local, com 

permeabilidade intrínseca reduzida; a alteração dar-se-á mais a nível das fraturas, onde haverá já processos de 

alteração a decorrer na atualidade que poderão ser um pouco mais acelerados. 

4.3.2.1.3. Fase de desativação 

Na fase de desativação não se prevê qualquer tipo de incidência, com excepção de que as rochas voltarão a estar 

diretamente expostas à atmosfera nas zonas anteriormente cobertas, principalmente na mancha de empréstimo. 

4.3.2.2. Avaliação de impactes 

Tabela 58. Avaliação de impactes sobre o descritor Geologia e Geomorfologia. 

Impactes 
Natureza do 

impacte 
Efeito temporal e 

duração do impacte 
Tipo do 
impacte 

Significância do 
impacte 

Fase de construção 

Compactação do 
terreno 

Negativo 
Permanente e 

Imediato 
Direto 

Pouco 
significativo 

Operações de 
desmonte do terreno 

Negativo 
Temporário e 

Imediato 
Direto 

Pouco 
Significativo 

Operações de aterro Negativo 
Temporário e 

Imediato 
Direto 

Pouco 
Significativo 

Modificação das 
caraterísticas 
topográficas 

Negativo 
Permanente e 

Imediato 
Direto 

Pouco 
Significativo 

Fase de exploração 

Compactação do 
terreno 

Negativo 
Permanente e 

Imediato 
Direto 

Pouco 
significativo 

Erosão Negativo 
Permanente e de 

Longo Prazo 
Indireto 

Pouco 
Significativo 
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4.3.3. SOLO 

4.3.3.1. Identificação e caraterização de impactes 

Os impactes sobre o solo decorrentes das diferentes fases de implementação do projeto (construção, exploração, 

desativação) correspondem, em maior ou menor escala, à degradação, ocultação e/ou destruição do recurso, 

relacionando-se o seu grau de significância com o valor inerente a cada unidade pedológica descrita. As tabelas seguintes 

permitem aferir a afetação direta do recurso pelo projeto (atendendo ao tipo de solo e à capacidade de uso) que, mediante 

a alteração da situação atual, sobre ele exercem uma ação concreta e definida no tempo. Dada a existência prévia de uma 

anterior barragem no local de construção do novo projeto, considera-se determinante quantificar o recurso afetado por esta 

infraestrutura, permitindo a sua comparação com a área abrangida pelo novo projeto. Refira-se que a maior 

pormenorização da presente análise considerou a área ocupada pelo anterior paredão, não se encontrando a mesma 

identificada na Carta de Solos, o que justifica parcialmente5 a discrepância verificada entre os valores observados, 

nomeadamente no que se refere ao plano de água da Carta de Ocupação do Solo e a Área Social da Carta de Solos. 

A barragem existente, agora desativada, ocupa uma área de 88.064,6m2, correspondentes a cerca de 2,4% da área de estudo. 

Quando cruzada esta informação, correspondente à localização do paredão e do NPA com a carta de solos, obtemos os 

valores presentes na Tabela 59. 

A barragem existente possui 2.038,89 m2 em solos classificados como RAN, correspondentes a cerca de 0,06% da área 

total da propriedade do Carvalhal (cerca de 0,26% da RAN total). A Tabela 60 permite a identificação entre o solo e o tipo 

de ocupação do solo que integram esta condicionante. 

A Tabela 61 permite a identificação da capacidade de uso do solo associada aos solos ocupados pela barragem existente 

integrados no regime da RAN. 

O projeto da nova barragem, com um total de 225.742,4m2, corresponde a cerca de 6,2% da área de estudo. Quando 

cruzada esta informação, correspondente à área ocupada pelo paredão e pelo NPA, com a carta de solos, obtemos os valores 

presentes na Tabela 62. 

O projeto da nova barragem corresponde a um aumento da ocupação desta tipologia de infraestrutura de cerca de 3,8% 

relativamente à totalidade da área de estudo. Este aumento representa uma mais significativa afetação na generalidade dos 

solos identificados, em especial no que se refere aos Coluviossolos e aos Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos. A 

este aumento de área corresponde também uma ampliação da afetação de solos classificados como RAN. A Tabela 63 

permite a identificação entre o solo e o tipo de ocupação do solo que integram esta condicionante considerando a área do 

novo projeto. 

A Tabela 64 permite a identificação da capacidade de uso do solo associada aos solos ocupados pelo projeto integrados no 

regime da RAN. 

A barragem existente possui 42.590,61 m2 em solos classificados como RAN, correspondentes a cerca de 1,17% da área 

total da propriedade do Carvalhal (cerca de 5,4% da RAN total). A construção do novo projeto representa, assim, um 

aumento de 40.551,7 m2, cerca de 5%, da afetação da área da RAN existente na propriedade do Carvalhal. Este valor 

corresponde também a um aumento da afetação dos solos com classes de capacidade de uso B, C e D. 

                                                 

5 As diferentes escalas de produção desta cartografia também implicam um diferente detalhe espacial. 
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Tabela 59. Barragem existente / Ocupação dos solos. 

Ordem 
Sub-

ordem 
Grupo 

Sub-
grupo 

Família Área m2 % 
Uso do Solo  
COS2015 

Área m2 % 
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Planos de água 78271,35 2,14 
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Vegetação herbácea natural 520,09 0,014 
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Vegetação herbácea natural 155,02 0,004 

C
ol

uv
io

ss
o

lo
s - 

N
ão

-
C

al
cá

ri
os

 

Sb
 

So
lo

s 
de

 
B

ai
xa

s 
(C

ol
uv

io
ss

ol
os

),
 N

ão
 

C
al

cá
ri

os
, 

de
 te

xt
ur

a 
m

ed
ia

na
 

12
94

,6
4 

0,
04

 

Planos de água 225,16 0,006 
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Planos de água 648,43 0,02 

Sistemas agroflorestais de outros carvalhos 410,38 0,01 

Vegetação herbácea natural 
 

967,97 0,03 

Tabela 60. Barragem existente / Ocupação dos solos RAN. 

Ordem 
Sub-

ordem 
Grupo 

Sub-
grupo 

Família 
Área 
m2 

% 
Uso do Solo  
COS2015 

Área m2 % 

 Área Social 
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Planos de água 1083,75 0,030 
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Tabela 61. Barragem existente / Capacidade de uso dos solos RAN. 

Classes de Capacidade de Uso do Solo Área m2 % 

A 664,99 0,018 

Bs 161,90 0,004 

Cs 128,33 0,004 

Tabela 62. Projeto / Ocupação dos solos. 

Ordem 
Sub-

ordem 
Grupo 

Sub-
grupo 

Família 
Área 
m2 

% 
Uso do Solo  
COS2015 

Área m2 % 
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Culturas temporárias de sequeiro e regadio 4880,69 0,13 

Planos de água 78234,58 2,14 
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Planos de água 2131,18 0,06 

Vegetação herbácea natural 4385,87 0.12 
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Culturas temporárias de sequeiro e regadio 21790,33 0,60 

Planos de água 226,67 0,01 
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Culturas temporárias de sequeiro e regadio 27240,33 0,75 

Planos de água 390,84 0,01 

Sistemas agroflorestais de outros carvalhos 4321,43 0,12 

Vegetação herbácea natural 45,50 0,001 
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Vegetação herbácea natural 17110,71 0,47 
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Tabela 63. Projeto / Ocupação dos solos RAN. 

Ordem 
Sub-

ordem 
Grupo 

Sub-
grupo 

Família 
Área 
m2 

% 
Uso do Solo  
COS2015 

Área m2 % 

 Área Social 
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Planos de água 1084,41 0,03 

Vegetação herbácea natural 47,29 0,001 
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Culturas temporárias de sequeiro e regadio 9922,50 0,27 

Planos de água 163,19 0,004 

Sistemas agroflorestais de outros carvalhos 72,76 0,002 

Vegetação herbácea natural 21343,08 0,58 
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Vegetação herbácea natural 9,95 0,0003 
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Vegetação herbácea natural 9947,44 0,27 

Tabela 64. Projeto / Capacidade de uso dos solos RAN. 

Classes de Capacidade de Uso do Solo Área m2 % 

A 296,85 0,01 

Bs 31204,67 0,85 

De 9,95 0,0003 

Ds 9947,44 0,27 

4.3.3.1.1. Problemática da erosão do solo e da gestão do sistema da monocultura 

O recurso solo pode caraterizar-se como o meio natural para o crescimento das plantas que, apesar da sua vasta extensão, 

corresponde a um recurso finito, não renovável à escala de tempo da vida humana, sujeito a rápida degradação e do qual 

depende 99% da produção de biomassa à escala global, quer para alimentação humana e animal quer para fornecimento 

de fibras a vários tipos de indústrias. Sendo parte integrante dos ecossistemas terrestres, o solo desempenha muitas funções 

e serviços, nem sempre devidamente valorizados, desde o aprovisionamento (de biomassa, matérias primas e de recursos 

genéticos), de regulação (dos ciclos envolvidos nas alterações climáticas – água, carbono, azoto – e dos restantes ciclos 

biogeoquímicos), de suporte (à biodiversidade e a infraestruturas) e culturais (enquanto portador de interesse científico, 

cultural e artístico). No atual contexto nacional assiste-se a uma tendência louvável para um melhor aproveitamento do 

recurso solo, com expansão da produção agrícola e florestal (Carlos Alexandre in Figueiredo et al, 2015). Segundo a 

Organização das Nações Unidas (ONU) para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a sua função de captação e retenção 

de dióxido de carbono (CO2), em particular, assume uma crescente importância no cenário das alterações climáticas, 

possibilitada pela presença de matéria orgânica cuja presença no solo é superior à registada na vegetação terrestre e na 

atmosfera juntos. A degradação do recurso solo, através da perda de nutrientes, erosão ou compactação, origina o inverso, 
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através da emissão de CO2, o que contribui para o aumento da temperatura terrestre e para o aumento da incidência de 

extremos climáticos.  

Constituindo um dos recursos naturais de maior complexidade no planeta, perante o cenário da sua degradação à escala 

nacional é essencial a adoção de práticas alternativas para um cultivo mais sustentável ambiental e economicamente, 

gerando benefícios diretos para a sociedade, ambicionando a reversão do cenário de degradação progressiva do recurso e 

protegendo o futuro das próximas gerações, garantindo a segurança alimentar, diminuindo os efeitos das mudanças 

climáticas e promovendo a produtividade da agricultura. A desertificação é a degradação do solo nas regiões áridas, 

semiáridas e sub-húmidas secas, sendo causada, principalmente, pelas atividades humanas e pelas variações climáticas 

uma vez que os ecossistemas das terras secas são extremamente vulneráveis à sobre-exploração, ao uso inapropriado da 

terra e às secas. 

Na Figura 63 pode ver-se a Carta do Índice de Aridez de Portugal Continental. 

 

Figura 63. Carta do Índice de Aridez de Portugal Continental (PANCD, 2011): comparação dos valores médios do 
trinténio de 1960-1990 com os da última década (2000-2010) in T. de Figueiredo et al (2015). 

Este fenómeno tem vindo a afetar de forma muito negativa o modo de vida dos agricultores de todo o mundo, causando 

instabilidade nas culturas em muitas áreas. Através da deteção remota é possível detetar e avaliar áreas desertificadas e 

qual o seu grau de desertificação, possibilitando a identificação das tendências de degradação (ESA, 2019). No contexto 

nacional, como verificado na Figura 64, a aplicação do índice de degradação dos solos (Land Degradation Index, LDI), 

entre 2000 a 2010, permite as seguintes conclusões:  

 Quase dois terços do território (cerca de 63 %) são suscetíveis à erosão;  

 Um terço do território (cerca de 32,6%) evidencia solos muito degradados;  

 Destes solos 2% evidenciam uma tendência de degradação ativa; que o sistema agrário é altamente vulnerável;  
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 Grande parte dos terrenos degradados encontra-se na região norte e as tendências de degradação predominam no 

centro-sul do país (a que parece ser a região mais afetada do país). 

 

Figura 64. Condições das Terras em Portugal Continental, 2000-2010: Estados de maturação-degradação (Fonte: 
http://www.esa.int/por/ESA_in_your_country/Portugal/Satelites_combatem_a_degradacao_dos_solos) 

De forma geral, os processos de degradação do solo diminuem a sua capacidade para sustentar a produção primária e, 

gradualmente, reduzem a resistência e a resiliência dos ecossistemas a eventos extremos. Os principais fatores de 

degradação do solo (ou de forma mais generalizada de todos os recursos naturais) podem agrupar-se em fatores humanos 

e fatores naturais, sendo que os primeiros correspondem ao conjunto de processos climáticos e biológicos que interagem 

sobre o recurso através de uma ação mais alargada no tempo, ao passo que os segundos representam as consequências do 

processo de decisão do homem sobre o ecossistema, tanto ao nível político como económico e repercutem-se, 

principalmente, no curto prazo.  

4.3.3.1.1.1. Erosão Hídrica 

O fator natural de maior importância no território nacional (e na área de implantação do Projeto) corresponde ao processo 

de erosão hídrica (Figura 65), que, tendo como principais agentes as gotas da chuva e a escorrência e escoamento sub-

superficial, sumariamente, envolve uma sequência de ações que passa pela desagregação de partículas, pelo subsequente 
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transporte ao longo da vertente e pela deposição quando não há energia suficiente para que o transporte continue. Este 

fenómeno erosivo pode ser caracterizado como erosão por escorrência difusa (efetuando a lavagem superficial do terreno 

e/ou vertente ou "sheet wash") ou erosão por escorrência concentrada (associada à abertura de sulcos e ravinas e ao 

aparecimento de grandes fragmentos rochosos), dependendo as suas natureza e intensidade, sobretudo, da relação entre 

erosividade e erodibilidade, a seguir descritas:  

 A erosividade representa a capacidade da chuva em erodir um solo, em função da sua energia cinética e encontra-

se associada à energia cinética da chuva correspondente à intensidade de precipitação durante um evento chuvoso, 

sendo o parâmetro mais utilizado para determinar a agressividade e a capacidade de erosão. Possuindo uma grande 

variabilidade (pode alcançar valores de 150 mm/h), a eficácia das gotas da chuva depende de parâmetros como o 

seu tamanho (podendo alcançar 6 mm) e a sua velocidade na fase de impacto com o solo (afetada pela altitude a 

que as gotas se formam).  

 A erodibilidade define-se pela sensibilidade de um solo à erosão que é determinada pelas propriedades do solo 

referentes: à infiltração; à capacidade total de armazenamento de água; à resistência às forças de dispersão, salpico, 

atrito e transporte pela escorrência. A erodibilidade, ou resistência do solo à erosão, depende assim de vários 

fatores, como as propriedades físicas e químicas dos solos (textura, estrutura e estabilidade estrutural, teor em 

matéria orgânica, teor em sais e capacidade de infiltração e de retenção de água); a cobertura do solo (vegetação, 

manta morta, pedregosidade, crostas biológicas) ou o relevo (declive, comprimento da vertente, exposição da 

vertente e rugosidade da superfície) 

 

Figura 65. Erosão hídrica (adaptado de Roxo, 2018). 

No cenário global das alterações climáticas a bacia do Mediterrâneo situa-se entre as regiões onde essa mudança está a ser 

mais rápida, verificando-se, por exemplo, alterações nos valores médios de temperatura e de precipitação originando uma 

maior frequência e intensidade de eventos meteorológicos extremos. Estes eventos, no nosso contexto, originam uma 

maior concentração da precipitação e um aumento da frequência de eventos extremos, como sucede com os períodos de 

seca extrema e cheias frequentes que acentuam a erosão hídrica do solo permitindo o transporte de uma grande carga de 

sedimentos por escorrência, simultaneamente, diminuindo a recarga dos aquíferos e aumentando o volume de águas 

superficiais. Perante este cenário, os fatores humanos (ou antrópicos) assumem-se como decisivos para a gestão deste 
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sistema, uma vez que a opção por modelos de produção insustentáveis visando o lucro rápido e de pouca preocupação de 

médio/longo prazo pelo recurso solo acentuam um desequilíbrio que conduz inexoravelmente à destruição do mesmo. 

4.3.3.1.1.2. Monocultura 

Correspondendo ao plantio e cultura de apenas um tipo de produto, ou seja, uma única especialidade agrícola cultivada, 

muitas vezes, em grandes propriedades agrícolas de baixa produção sem permitir que o solo se recomponha, a monocultura 

insere-se no contexto da insustentabilidade, correspondendo o seu primeiro passo na remoção do coberto vegetal original, 

deixando espaço apenas para a espécie a cultivar (Figura 66). 

 

Figura 66. Etapas da monocultura (adaptado de Roxo, 2018). 

Visando, em geral, a produção com fins para exportação, ultrapassa, assim, o contexto da produção sustentável para 

consumo local, simultaneamente, exercendo uma grande pressão sobre o recurso ao nível da intervenção no terreno e do 

uso intensivo de maquinaria agrícola, de fertilizantes e agrotóxicos. Apesar do apelo económico que este tipo de sistemas 

exerce no curto prazo, verifica-se que, de forma geral, a médio e longo prazo, os mesmos conduzem a uma precarização 

e extrema especialização do trabalho, a um rápido exaurimento dos solos e, finalmente, ao abandono e ao êxodo rural. A 

monocultura encontra-se, assim, no epicentro de uma série de consequências que têm como destinatário não apenas o solo, 

mas os animais e as pessoas que habitam o local potenciando as seguintes ocorrências: dificuldades na busca de alimento 

por parte dos animais típicos da região, levando-os a procurar alimento fora do seu habitat natural; redução da fauna natural 

do local, já que a escassez de alimento potencia a dificuldade de se reprodução dos animais; aumento de pragas (uma 

mesma espécie cultivada tende a criar um único ciclo de pragas, podendo prejudicar a plantação, considerando-se que não 

há rompimento desse ciclo), que perante a falta de predadores naturais exigem a utilização excessiva de agrotóxicos com 

o consequente risco de poluição do lençol freático; aumento da população de insetos, contribuindo para a propagação de 

doenças; redução no uso da mão-de-obra, contribuindo para o aumento do êxodo rural; interrupção do processo natural de 

reciclagem dos nutrientes do solo, tornando-o pobre e diminuindo sua produtividade; compactação do solo; desmatação; 

assoreamento de rios e nascentes (diminuição da vazão de córregos e nascentes) e perda total do solo (veja-se, como 

exemplo, a Figura 67 representativa das perdas de solo associadas a diferentes regimes de ocupação do solo). 

A opção por este regime de exploração resulta, sempre, do balanço efetuado entre as vantagens associadas ao reduzido 

tempo de produção, os menores custos da mesma e pela produção expressiva no mercado externo, por oposição a um 

quadro de desvantagens associadas maioritariamente ao empobrecimento e exaustão do recurso solo, pelo favorecimento 

dos ciclos de pragas e doenças em larga escala, pela desmatação de grandes áreas e consequente perda de biodiversidade 

e desequilíbrio ecológico e pelo uso não moderado e irregular dos recursos hídricos para rega. 
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Figura 67. Perdas de solo (kg/ha) vs tipo de uso do solo (Roxo, 2018). 

4.3.3.1.2. Áreas de solos a ocupar pela barragem e instalações associadas 

Os solos afetados pela barragem atual e pelas infraestruturas atualmente existentes estão representadas na Tabela 65 e, na 

Tabela 66, estão representados os solos afetados pelo novo projeto (ver localização das infraestruturas no Anexo B). 

 

Tabela 65. Solos afetados pela barragem pré-existente e pelas infraestruturas existentes antes do desenvolvimento do 
projeto. 

 Ordem Subordem Grupo Subgrupo Família Área m2 

B
ar

ra
ge

m
 a

tu
al

 

Área social 78.935,51 

Litossolos 

Litossolos dos 
Climas Sub-
Húmidos e Semi-
Áridos 

- Ex 
Litossolos dos Climas 
Sub-húmidos e Semiáridos 
de xistos ou grauvaques 

2.575,80 

Coluviossolos - 
Não-
Calcários 

Sb 

Solos de Baixas 
(Coluviossolos), Não 
Calcários, de textura 
mediana 

3.231,87 

Solos 
Mediterrâneos 
Pardos 

Solos 
Mediterrâneos 
Pardos de Materiais 
Não-Calcários 

Normais Px 

Solos Mediterrâneos, 
Pardos, de Materiais Não 
Calcários, Normais, de 
xistos ou grauvaques 

1.294,64 

Solos 
Mediterrâneos 
Vermelhos ou 
Amarelos 

Solos 
Mediterrâneos 
Vermelhos ou 
Amarelos de 
Materiais Não-
Calcários 

Normais 
Vx 

(d) 

Solos Mediterrâneos, 
Vermelhos ou Amarelos, 
de Materiais Não 
Calcários, Normais, de 
xistos ou grauvaques (fase 
delgada) 

2.026,78 

Total 88.064,60 
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Tabela 66. Solos afetados pela futura barragem, albufeira e pelas futuras infraestruturas socias e de rega. 

 Ordem Subordem Grupo Subgrupo Família Área m2 

P
la

no
 d

e 
ág

ua
 

Área social 74.534,54 

Litossolos 

Litossolos dos 
Climas Sub-
Húmidos e Semi-
Áridos 

- Ex 
Litossolos dos Climas 
Sub-húmidos e Semiáridos 
de xistos ou grauvaques 

5.011,70 

Coluviossolos - 
Não-
Calcários 

Sb 

Solos de Baixas 
(Coluviossolos), Não 
Calcários, de textura 
mediana 

68.463,52 

Solos 
Mediterrâneos 
Pardos 

Solos 
Mediterrâneos 
Pardos de Materiais 
Não-Calcários 

Normais Px 

Solos Mediterrâneos, 
Pardos, de Materiais Não 
Calcários, Normais, de 
xistos ou grauvaques 

15.640,60 

Solos 
Mediterrâneos 
Vermelhos ou 
Amarelos 

Solos 
Mediterrâneos 
Vermelhos ou 
Amarelos de 
Materiais Não-
Calcários 

Normais 

Vx 

(d) 

Solos Mediterrâneos, 
Vermelhos ou Amarelos, 
de Materiais Não 
Calcários, Normais, de 
xistos ou grauvaques (fase 
delgada) 

23.941,79 

Vx 

(d,p) 

Solos Mediterrâneos, 
Vermelhos ou Amarelos, 
de Materiais Não 
Calcários, Normais, de 
xistos ou grauvaques (fase 
pedregosa e fase mal 
drenada) 

17.110,71 

Sub-Total 204.702,86 

Pa
re

da
õ 

(n
or

te
) 

Área social 0,12 

Solos 
Mediterrâneos 
Vermelhos ou 
Amarelos 

Solos 
Mediterrâneos 
Vermelhos ou 
Amarelos de 
Materiais Não-
Calcários 

Normais 
Vx 

(d) 

Solos Mediterrâneos, 
Vermelhos ou Amarelos, 
de Materiais Não 
Calcários, Normais, de 
xistos ou grauvaques (fase 
delgada) 

6.391,28 

Sub-Total 6.391,40 

P
ar

ed
aõ

 (
su

l)
 Área social 10.817,67 

Litossolos Litossolos dos 
Climas Sub-

- Ex 
Litossolos dos Climas 
Sub-húmidos e Semiáridos 
de xistos ou grauvaques 

1.505,36 
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 Ordem Subordem Grupo Subgrupo Família Área m2 

Húmidos e Semi-
Áridos 

Solos 
Mediterrâneos 
Pardos 

Solos 
Mediterrâneos 
Pardos de Materiais 
Não-Calcários 

Normais Px 

Solos Mediterrâneos, 
Pardos, de Materiais Não 
Calcários, Normais, de 
xistos ou grauvaques 

660,06 

Solos 
Mediterrâneos 
Vermelhos ou 
Amarelos 

Solos 
Mediterrâneos 
Vermelhos ou 
Amarelos de 
Materiais Não-
Calcários 

Normais 
Vx 

(d) 

Solos Mediterrâneos, 
Vermelhos ou Amarelos, 
de Materiais Não 
Calcários, Normais, de 
xistos ou grauvaques (fase 
delgada) 

1.665,03 

Sub-Total 14.648,12 

Total 22.5742,40 

 

Ordem Subordem Grupo Subgrupo Família Área m2 

C
as

a 
da

s 
bo

m
ba

s 

Coluviossolos - 
Não-
Calcários 

Sb 

Solos de Baixas 
(Coluviossolos), Não 
Calcários, de textura 
mediana 

227,95 

B
ar

ra
cã

o 

      

Coluviossolos - 
Não-
Calcários 

Sb 

Solos de Baixas 
(Coluviossolos), Não 
Calcários, de textura 
mediana 

1428,36 

    Total 1.457,50 

 

4.3.3.1.3. Fase de construção 

Solo_c1: Inutilização do recurso por degradação e ocultação na área de regolfo, incluindo serventias e estaleiro inerentes 

à construção da albufeira 

As perturbações que resultam do processo construtivo são identificadas como impactes diretos, ainda que temporários, e 

de segunda ordem, dado que correspondem a uma degradação do solo, seguida de ocultação nas áreas de serventias 

temporárias. No entanto, na prática, este impacte traduz-se numa destruição do recurso atendendo ao tipo de ação 

impactante que nele ocorrerá – esmagamento da agregação e compactação do solo pelo trânsito continuado de maquinaria 
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pesada e de pessoas e a movimentação de terras, mesmo em pequena espessura, para nivelamento de superfícies onde se 

instala o estaleiro, este na zona próxima do pequeno aglomerado urbano da propriedade (ver Anexo B). 

Solo_c2: Inutilização do recurso por destruição e ocultação na área de edificações de máquinas da barragem 

Este impacte decorre das perturbações resultantes da construção das edificações de máquinas (à semelhança do descrito 

para o anterior impacte) ocorrendo também na fase de exploração, uma vez que ocorre, desde logo, na fase de construção, 

é já aqui indicado. Trata-se, no entanto, de um impacte local, uma vez que a sua expressão se encontra circunscrita à área 

de equipamentos e sem grande expressão ao nível da afetação de solos, uma vez que as caraterísticas pedológicas 

observadas evidenciam uma reduzida capacidade agrícola. 

Solo_c3: Consequências edáficas da destruição do coberto vegetal na área de regadio 

O coberto vegetal assume uma influência direta nas caraterísticas do solo, pelo que, face à análise do projeto, haverá 

necessidade de proceder à destruição parcial do coberto vegetal existente nas áreas de regadio, alterando, de forma 

permanente, o uso do solo em determinadas áreas. 

Solo_c4: Alterações das caraterísticas pedológicas e da capacidade produtiva do solo nas áreas de regadio 

Todos os trabalhos relativos ao desenvolvimento de projetos com estas caraterísticas são passíveis de afetar negativamente 

as caraterísticas pedológicas, bem como da respetiva capacidade de uso do solo, de cerca de 6,2% da área de estudo. De 

facto, a implantação de estaleiros, infraestruturas e implementação de sistemas pluviais, entre outros, alteram de forma 

permanente a capacidade produtiva dos solos. 

Solo_c5: Contaminação do solo por derivados de hidrocarbonetos 

Nas operações de construção de infraestruturas poderão ocorrer derrames acidentais de derivados de hidrocarbonetos 

utilizados na maquinaria que, para além de contaminarem o solo, poderão poluir águas sub-superficiais e subterrâneas, 

através da lixiviação de compostos que possam vir a ser utilizados na fertilização e preparação dos terrenos. 

Solo_c6: Alterações topográficas que originam a modificação dos padrões de drenagem hídrica e eólica 

Os trabalhos de movimentação de terra indispensáveis à construção das infraestruturas poderão contribuir para a alteração 

dos regimes e locais de escoamento superficial de águas, provocando processos de erosão laminar, com potenciais 

implicações em infraestruturas anexas. 

Solo_c7: Balanço negativo da movimentação de terras 

Encara-se a possibilidade da perda de solo resultante dos movimentos de terras, não ocorrendo reposição dos mesmos nos 

locais destinados à implantação das infraestruturas previstas. Porém, a utilização dessas terras quer em elementos 

construtivos, como sucede no talude das barragens, quer em ações de gestão e conservação da biodiversidade a ser 

implementadas pelo promotor em resultado da implementação de medidas de minimização, significará a diminuição da 

significância deste impacte. 

4.3.3.1.4. Fase de exploração 

Solo_e1: Inutilização do recurso por ocultação da área inundável nas áreas de regolfo 

A existência da barragem determina o alagamento da área de regolfo que se forma a montante, pelo que o principal impacte 

identificado associado à construção e exploração do equipamento é a inutilização do recurso na área inundável. Embora a 

causa da inutilização seja distinta, àquela área deve somar-se a que ocuparão as edificações para casas de máquinas. A 

implantação da barragem acarreta a inutilização do recurso solo, por degradação, destruição e ocultação, afetando cerca 
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de 6,2% da área de estudo, especificamente as unidades pedológicas das ordens de Solos Incipientes e Solos Argiluviados 

Pouco Insaturados. Concorrem para a reduzida importância deste impacte a possibilidade de aplicação de medidas 

minimizadoras e o reduzido acréscimo de área afetada relativamente à ocupação do recurso pela barragem já existente. 

Solo_e2: Inutilização do recurso por degradação e ocultação na área de edificações de máquinas da barragem 

Este impacte, resultante das perturbações associadas à construção de edificações, e já descrito para a fase de construção, 

permanece na fase de exploração. 

Solo_e3: Alteração em processos hidrológicos e erosivos atuais por alteração das condições hidrológicas nas vertentes e 

margens da albufeira 

A existência da albufeira condiciona o regime de escoamento e erosão nas áreas das novas margens, as quais deverão 

evoluir para uma nova condição de equilíbrio dinâmico, para o qual concorre a velocidade do escoamento junto às margens 

e a resistência dos solos à erosão nas zonas banhadas pela albufeira. Refere-se ainda que, na futura zona inter-níveis, se 

irá verificar uma alteração negativa das condições de ocorrência de erosão hídrica dos solos, dado que a cobertura vegetal 

– importante elemento de proteção dos solos contra a erosão – deverá aí ter expressão limitada. No entanto, não só o 

período de maior exposição dessa área coincide com a estação seca, como também é reduzida a dimensão dessa faixa no 

sentido da vertente. Por outro lado, a existência da albufeira origina uma nova condição hidrológica nos solos na 

vizinhança das margens, uma vez que o fluxo sub-superficial que alimenta assegurará condições de humidade nos solos, 

hoje improváveis à mesma cota. A possibilidade de evolução da vegetação e do solo, em regra acopladas, no sentido de 

uma menos marcada xerofilia, é pois hipótese aceitável, no entanto, a área abrangida por este efeito possuirá uma extensão 

limitada, originando um impacte bastante reduzido. Deste modo, os aspetos mencionados, que evidenciam alteração das 

condições hidrológicas nas vertentes e nas margens da albufeira, podem traduzir-se num impacte nulo. Na verdade, estão 

em jogo ações impactantes de sinal tendencialmente positivo ou nulo, mas especialmente de intensidade (magnitude) e 

importância (significância) reduzidas, tanto pela extensão que afetam, como pelas modificações que introduzem na 

qualidade dos solos. 

Solo_e4: Salinização / alcalinização dos solos 

O regadio é responsável por um aumento da salinidade do solo, sendo que o impacte aumenta com a antiguidade da prática 

de regadio e a salinização do solo se efetua através de más práticas agrícolas de rega e/ou fertilização. A introdução do 

regadio numa zona de sequeiro pode aumentar os níveis de sais no solo a uma condição tão elevada que inviabiliza o 

cultivo desta área. 

Solo_e5: Aumento de áreas impermeabilizadas e de carga sobre o solo 

A implementação do projeto na área observada representa um aumento da artificialização do território interior, ao qual se 

associa um aumento significativo da circulação de veículos e de pessoas na zona de intervenção. Apesar de concentradas, 

as áreas impermeabilizadas, em especial o acréscimo de um paredão, têm significado quando comparadas com a situação 

de referência. Por esta razão, é expectável que os fenómenos erosivos assumam importância ao longo do tempo, com o 

surgimento de brechas, ravinamentos e basculamentos de solo nas zonas adjacentes às novas estruturas e ao longo dos 

caminhos e acessibilidades. 

4.3.3.1.5. Fase de desativação 

Na fase de desativação os impactes locais sobre o descritor solo terão um impacte pouco significativo, uma vez que a 

afetação do recurso é irreversível, dando-se a destruição do mesmo. Apenas quando considerado um contexto mais 
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abrangente, nomeadamente em relação aos terrenos adjacentes às áreas afetadas, poderá considerar-se um impacte 

positivo, na medida em que a recuperação paisagística destas áreas possa melhorar as condições de infiltração e 

compactação do solo, diminuindo o escorrimento superficial e a consequente erosão dos solos adjacentes. 

4.3.3.2. Avaliação de impactes 

A avaliação que se faz dos impactes sobre o solo na fase de construção, de forma generalizada, é a de que se trata de um 

impacte local, uma vez que a sua expressão espacial se encontra circunscrita à área dos equipamentos, sendo a sua natureza 

de grau negativo, por contribuir para a degradação, destruição ou ocultação do recurso solo. A magnitude do impacte é 

média, dado que a área de afetação do recurso representa uma percentagem significativa da área de estudo, sendo a sua 

incidência direta, uma vez que é provocado diretamente pela construção do equipamento. A duração do impacte é 

permanente, prolongando-se enquanto os equipamentos estiverem no ativo, sendo a sua probabilidade certa, atendendo ao 

processo construtivo e à sua localização. Considera-se este quadro de impactes de grau irreversível, uma vez que a 

ocultação dos solos será irreversível no horizonte de tempo de exploração do projeto, havendo destruição do recurso na 

área considerada. 

Na fase de exploração, a avaliação que se faz dos impactes sobre o solo, de forma geral, é a de que a sua natureza é de 

grau negativo mas pouco significativo, por globalmente não se verificarem variações significativas nas limitações atuais 

do solo ao nível hidrológico e erosivo. Deste modo, a magnitude destes impactes será nula a reduzida, dado que se verifica 

uma redução pouco significativa, ou mesmo nula, das limitações consideradas, sendo a sua significância reduzida, uma 

vez que as unidades de solo afetadas possuem uma qualidade marginal relativamente à sua ocorrência regional. A 

incidência do impacte é direta, dado que é provocado directamente pela exploração do equipamento, sendo este imediato 

dado que é de ocorrência simultânea com o enchimento da albufeira e com a apropriação dos espaços para instalação dos 

perímetros de rega. A sua duração é permanente, prolongando-se enquanto os equipamentos estiverem no ativo, sendo 

certa a sua probabilidade, atendendo ao processo de construção e à localização do equipamento. Trata-se de impactes 

irreversíveis, quando considerado o horizonte de tempo de exploração do projeto, e locais, uma vez que a sua expressão 

espacial se encontra circunscrita à área dos equipamentos. 
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Tabela 67. Avaliação de impactes sobre o descritor Solo. 

Impactes 
Natureza do 
impacte 

Efeito temporal e 
duração do impacte 

Tipo do 
impacte 

Significância do 
impacte 

Fase de construção 

Inutilização do recurso por 
degradação e ocultação na área de 
regolfo, incluindo serventias e 
estaleiros inerentes à construção da 
albufeira 

Negativo Permanente Direto Significativo 

Inutilização do recurso por destruição 
e ocultação na área de edificações de 
máquinas da barragem 

Negativo Permanente Direto 
Pouco 
Significativo 

Consequências edáficas da destruição 
do coberto vegetal na área de regadio 

Negativo Permanente 
Direto-
indireto 

Significativo 

Alterações das caraterísticas 
pedológicas e da capacidade 
produtiva do solo nas áreas de 
regadio 

Negativo Permanente 
Direto-
indireto 

Significativo 

Contaminação do solo por derivados 
de hidrocarbonetos 

Negativo Permanente 
Direto-
indireto 

Significativo 

Alterações topográficas que originam 
a modificação dos padrões de 
drenagem hídrica e eólica 

Negativo Permanente 
Direto-
indireto 

Significativo 

Balanço negativo da movimentação 
de terras 

Negativo Permanente Direto 
Pouco 
Significativo 

Fase de exploração 

Inutilização do recurso por ocultação 
da área inundável nas áreas de regolfo 

Negativo Permanente Direto 
Pouco 
Significativo 

Inutilização do recurso por 
degradação e ocultação na área de 
edificações de máquinas da barragem 

Negativo Permanente Direto 
Pouco 
Significativo 

Alteração em processos hidrológicos 
e erosivos atuais por alteração das 
condições hidrológicas nas vertentes 
e margens da albufeira 

Negativo Permanente Direto 
Pouco 
Significativo 

Salinização / alcalinização dos solos Negativo Permanente Direto Significativo 

Aumento de áreas impermeabilizadas 
e de carga sobre o solo 

Negativo Permanente Direto Significativo 
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4.3.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

4.3.4.1. Identificação e caraterização de impactes 

 

Barragem 

De um modo geral, a implantação de um aproveitamento hidráulico pode induzir importantes alterações no regime 

hidrológico do respetivo curso de água, tanto na zona abrangida pela albufeira como, também, a jusante do 

empreendimento. A natureza e magnitude destas alterações dependem, fundamentalmente: 

 Do tipo de aproveitamento a construir; 

 Da sua finalidade; 

 E do regime de exploração praticado. 

De referir que a fase de enchimento da albufeira foi integrada na análise dos impactes relativos à fase de construção. 

Por outro lado, há que considerar também que as modificações no regime hidráulico do troço correspondente à albufeira, 

de lótico para lêntico ou semi-lêntico, conduzem a uma alteração da qualidade da água afluente à mesma. 

A jusante da barragem mantém-se o regime lótico, apesar da redução de caudais que se irá verificar. Dependendo da sua 

magnitude, as modificações introduzidas no regime de escoamento para jusante poderão ter repercussões na qualidade da 

água. 

O armazenamento de água na albufeira provoca uma redução na velocidade de escoamento do curso de água a montante, 

ocorrendo a deposição de material grosseiro nas zonas de cabeceira da albufeira, sendo os restantes materiais, mais finos, 

transportados e depositados no seu interior. O transporte de sólidos depende de quatro fatores principais: regime 

hidrodinâmico, dimensão, volume e geometria da albufeira. 

Por outro lado, as propriedades físico-químicas da água armazenada são condicionadas por diversos fatores, sendo de 

destacar: 

 Densidade e tipo de cobertura da área a inundar; 

 Tempo médio de retenção da água na albufeira; 

 Profundidade média da albufeira; 

 Morfologia da albufeira; 

 Intensidade e duração da estratificação ocorrente na albufeira; 

 Regime de operação do aproveitamento; 

 Carga poluente afluente à albufeira. 

 

Considerando que se trata de uma alteração da barragem anteriormente existente, com cerca de 70 anos de exploração, os 

impactes serão, portanto, grandemente diminuídos, em virtude de não se irem verificar alterações bruscas ao regime de 

escoamentos existentes, por já se verificar a existência de um regime lêntico no lapso de tempo atrás referido, sendo apenas 

de relevar o aumento da área inundada, por via do alteamento da barragem e do concomitante aumento da área da nova 

albfeira assim criada. 
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Por outro lado, aquando da construção da barragem ora alvo de alterações não existiam preocupações ambientais como as 

que atualmente existem relativamente à manutenção de caudais mínimos que permitam assegurar a conservação e a 

manutenção dos ecossistemas aquáticos naturais existentes imediatamente a jusante de infra-estruturas hidráulicas desta 

natureza, como aquele que adiante será proposto. Face aos motivos atrás aduzidos, a significância do impacte resultante 

do alteamento da barragem do Carvalhal verá a sua significância grandemente reduzida. 

 

Projeto agrícola 

A implantação de um projeto agrícola com as caraterísticas do que irá ser explorado na Propriedade do Carvalhal 

introduzirá alterações, embora pouco profundas, na morfologia do terrreno devido à: 

 Modelação do terreno para evitar o seu alagamento, no semestre húmido, através da diminuição dos declives e 

abertura de valas de drenagem; 

 Mobilização do solo para o seu arejamento e espalhamento de estrume e aplicação de adubos; 

 Abertura de valas para instalação das condutas da rede de rega e o seu posterior aterro; 

 Construção dos camalhões e plantação das amendoeiras. 

 

Todas estas ações poderão originar alterações significativas na rede de drenagem natural, através da destruição do leito 

natural das linhas de água; do seu assoreamento se ocorrerem períodos de precipitação intensa quando não existe coberto 

vegetal que possa atenuar o impacte da precipitação e a dimininuição da velocidade de escoamento; na degradação da 

qualidade da água devido ao arrastamento de sedimentos e nutrientes para as linhas de água. 

Importa aqui referir que, à data da execução do presente descritor, todas as ações atrás descritas já foram executadas, pelo 

que se infere que as ações atrás referidas se constituiriam como impactes para a fase de construção do projeto agrícola. 

4.3.4.1.1. Fase de construção 

 

Barragem 

Pelos motivos atrás aduzidos verifica-se que os potenciais impactes produzidos sobre os recursos hídricos superficiais 

nesta fase resultam, principalmente, dos trabalhos relacionados com a construção da barragem. 

A magnitude dos impactes associados à implementação das infra-estruturas dependerá, essencialmente, da forma como 

forem conduzidas as obras inerentes à fase de construção, dos processos a implementar para evitar estes impactes e, ainda, 

da intensidade e quantidade de precipitação que possa vir a ocorrer no decurso da fase de construção. 

Não é expetável que, para barragens com as caraterísticas da que se encontra em estudo, quer no que se refere às suas 

dimensões, como no que se refere à sua inserção geográfica, os impactes gerados nesta fase sobre o regime hidrológico 

sejam significativos. No que se refere à alteração do habitual regime de escoamento para jusante, tal será perfeitamente 

negligenciável nesta fase, uma vez que não ocorrerá qualquer represamento de caudais. Os potenciais impactes a este nível 

poderão ser grandemente reduzidos se as obras de construção decorrerem predominantemente durante a época estival, 

período em que as precipitações nesta região são normalmente mais reduzidas e, consequentemente, o caudal da linha de 

água a represar será muito pouco significativo ou mesmo nulo. 
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Durante a fase de construção são previsíveis impactes negativos para este descritor, principalmente associados à possível 

degradação da qualidade da água, devido à implantação dos diversos elementos de projeto, à implantação de estaleiros, à 

circulação de maquinaria pesada e veículos afetos à obra e, especificamente para a albufeira, à submersão de terrenos. 

Assim, são expectáveis as seguintes tipologias de impactes: 

 

Implantação de estaleiros e abertura de acessos à obra 

A implantação de estaleiros e o melhoramento e abertura de caminhos acarreta a alteração ou a possível destruição das 

condições de drenagem natural, resultantes da decapagem, movimentação de terras e modelação do terreno que se verifica 

na primeira fase dos trabalhos de construção, sendo de esperar um acréscimo do escoamento superficial em detrimento 

dos processos de infiltração, devido à destruição da vegetação e da compactação do solo, o que se traduz num aumento 

dos caudais de ponta de cheia nas linhas de água, mesmo que temporárias. 

 

Alteração da qualidade da água 

Nesta fase há que considerar a contaminação das águas superficiais. A implantação e uso dos estaleiros durante esta fase 

poderá originar a contaminação das águas como resultado da descarga para a as linhas de água de poluentes originados 

pela produção de águas residuais equiparadas a domésticas, despejo de óleos da própria obra, derrames acidentais de 

hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, pela circulação rodoviária; nomeadamente partículas, hidrocarbonetos e alguns 

metais pesados, que se encontrem associados à emissão dos gases de escape, desgaste de pneus e componentes mecânicos 

dos veículos, fugas de óleo e combustíveis. 

Associada às ações de movimentação de terras e circulação de veículos pesados e maquinaria existirá um acréscimo de 

sólidos em suspensão na linha de água intervencionada, caso ocorra precipitação durante a fase de construção, bem como 

acumulação de sedimentos resultantes de trabalhos cofragem e betonagem. 

 

Enchimento da Albufeira 

Decorrente do enchimento da albufeira há a considerar os impactes a jusante da barragem face à alteração do regime de 

escoamentos. A duração deste período dependerá, essencialmente, das caraterísticas hidrológicas do ano em que esta fase 

ocorrer. Sendo as afluências à secção da barragem de 378.322 m3/ano, em ano médio, e tendo a albufeira uma capacidade 

total da ordem dos 892.917 m3, revela uma capacidade de enchimento de apenas 42,4%, relativamente à capacidade total. 

Desta forma, a significância deste impacte é elevada, podendo ser diminuída com a adução de caudais exteriores à sua 

bacia hidrográfica, funcionando neste contextio como um reservatório de caudais a distribuir. 

4.3.4.1.1. Fase de exploração 

 

Barragem 

Durante a fase de exploração os principais impactes ao nível dos recursos hídricos superficiais, no que concerne à 

barragem, estarão essencialmente relacionados com o regime de caudais na linha de água intersectada como consequência 

da presença da barragem e da captação de água na albufeira, que influenciarão as condições naturais de escoamento a 

jusante da barragem e a alteração do regime de transporte sólido. 
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Os principais impactes no meio hídrico associados à implementação de uma barragem resultam do efeito de barreira 

imposto ao sistema natural de drenagem. Esta barreira origina a alteração das condições naturais de escoamento a jusante 

da futura barragem, passando este troço a ter um caudal dependente das condições de exploração da albufeira. 

As novas condições de exploração de uma albufeira implicam, em determinados períodos do ano, a diminuição do 

escoamento no troço do curso de água a jusante da barragem e, noutros períodos, o aumento do caudal relativamente à 

situação atual, passando a possuir um caudal manipulado consoante as necessidades. No presente caso, a diminuição do 

caudal será efetuada de uma forma permanente, ao longo de todo ano, uma vez que os caudais afluentes não são suficientes 

para o seu enchimento, como atrás foi verificado. 

No troço da linha de água intersectada pela albufeira irá verificar-se a passagem de regime lótico (águas correntes) para 

lêntico (águas calmas), uma vez que a presença da barragem irá constituir uma barreira física ao fluxo natural das águas. 

Desta forma serão expectáveis os seguintes impactes nesta fase: 

 

Regularização dos volumes afluentes 

Como já foi referido, a albufeira tem um volume útil de 892.917 m3, sendo as afluências, em ano médio, de cerca de 

378.322 m3/ano. Seria expectável que a presença da barragem produzisse alterações significativas no regime hidrológico 

do curso de água a jusante, ao reduzir o caudal médio anual e ao alterar a sua variação sazonal, nomeadamente no que se 

refere à época e à intensidade das ocorrências de caudais extremos. 

Como foi anteriormente referido, a barragem do Carvalhal situa-se na sub-bacia do Zêzere, na qual, de acordo com o 

PGRHT, as disponibilidades hídricas anuais, em ano médio, são de 2.401 hm3, correspondendo a redução ao represamento 

atrás referido a cerca de 0,016% do volume total disponível, anualmente, nesta sub-bacia. 

Com base nos resultados obtidos, considera-se que, pela reduzida expressão dos escoamentos gerados na linha de água a 

represar, a construção da barragem do Carvalhal não terá impactes muito significativos no regime de escoamentos da 

ribeira da Meimoa e na sub-bacia do Zêzere. Por maioria de razão, atendendo a que a linha de água a represar é uma 

pequena linha de água da zona das cabeceiras do rio Zêzere, estas reduções rapidamente perdem importância à medida 

que se sobe na hierarquia da rede hidrográfica e se vão integrando áreas cada vez maiores da bacia, como atestam os 

0,006% de redução nos caudais do rio Tejo, os quais, de acordo com o PGRHT, são na ordem dos 6.242 hm3, em ano 

médio. 

 

Qualidade da água 

Durante a fase de exploração a qualidade da água está ligada às condições de eutrofização e circulação interna e aos 

processos biológicos que ocorrem na albufeira. As alterações mais notórias a esperar nas caraterísticas ecológicas da 

albufeira advêm da eventual fertilização da área agrícola envolvente tendo como consequência o aumento da concentração 

de nutrientes (fósforo e azoto) e da produção primária na coluna de água, os quais conduzem o sistema a estados de eutrofia 

e ao esgotamento de oxigénio nas camadas profundas. O processo de eutrofização resulta, portanto, do enriquecimento da 

massa de água em compostos de azoto e fósforo, devido à decomposição da matéria orgânica e à contribuição de fontes 

poluidoras difusas. 

Tendo em consideração que a ausência de fontes poluidoras significativas, de origem industrial e/ou urbana, na área da 

bacia hidrográfica da futura barragem, a dinâmica do processo de eutrofização estará diretamente ligado às boas práticas 

agrícolas. 
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Também a ocorrência e duração do fenómeno de estratificação térmica da albufeira pode favorecer os processos de 

decomposição de matéria orgânica e de eutrofização, uma vez que a mistura das águas é substancialmente, reduzida, 

permanecendo bem definidas uma zona eutófica, correspondente à zona de produção, e uma zona estagnada no fundo, 

correspondente à zona de decomposição e retorno dos elementos ao meio ambiente em forma inorgânica. 

Considerando que, decorrente da utilização da água armazenada para rega, existirá um esvaziamento anual, verificando-

se uma renovação da água armazenada, a significância deste impacte será bastante reduzida. 

 

Projeto agrícola 

 

Qualidade da água 

Qualquer projeto agrícola irá produzir alterações na qualidade da água, devido sobretudo à aplicação de: 

 Pesticidas para exterminação e prevenção de pragas; 

 Fertilizantes para potenciar o crescimento e aumentar a produção; 

 Herbicidas para controlar infestantes. 

Os impactes derivados destas ações poderão ser mais ou menos significativos, dependendo da inobservância ou 

observância das regras de utilização dos produtos atrás referidos. A significância deste impacte pode ser grandemente 

diminuída se os aludidos produtos forem aplicados por operador com a formação adequada para a sua aplicação e com o 

estrito cumprimento das recomendações e instruções veiculadas pelo fabricante, para além de uma monitorização em 

tempo real que permita colmatar, em tempo útil, a ocorrência de acidentes que propiciem a degradação da qualidade da 

água. 

Este impacte será mais significativo no início do semestre húmido, quando ocorrerem precipitações que peovoquem 

escoamento superficial e o consequente arraste dos aludidos produtos existentes no solo e que as plantas não absorveram. 

 

Escoamento superficial 

O facto de a vertente das linhas de camalhões, pequenos socalcos com cerca de 30 a 50 cm de altura, onde estão plantadas 

as amendoeiras, estarem direcionadas para as linhas de água da rede de drenagem natural, constituindo o compasso entre 

eles canais de transporte do escoamento superficial, pode originar o eventual aumento do escoamento superficial nas linhas 

de água da exploração, caso ocorram fenómenos extremos de precipitação. A par da situação atrás descrita, acresce o facto 

de as máquinas agrícolas circularem preferencialmente por estes canais, o que irá contribuir para a compactação do solo e 

assim potenciar o aumento da velocidade de escoamento em detrimento dos fenómenos de infiltração. 

No entanto, com o crescimento das árvores a área ocupada pela sua copa irá aumentar proporcionalmente, aumentando 

desta forma o efeito de amortecimento do impacte da precipitação, conduzindo à diminuição da velocidade, contribuindo 

também para a diminuição do arraste de detritos e matéria orgânica, com especial ênfase para as folhas das árvores e de 

sedimentos, para as linhas de água a jusante. 

 

Necessidades de água 

A implantação dum projeto desta natureza irá aumentar a demanda de água, numa zona onde existe já bastante procura da 

mesma para fins agrícolas. Esta situação pode ser potenciadora da ocorrência de conflitos entre os diferentes usos da água, 
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principalmente quando ocorram anos secos de forma consecutiva, aumentando a significâcia deste impacte com o aumento 

da ocorrência desses anos secos. 

No entanto, a significância deste impacte pode ser bastante diminuída, considerando que o sistema de rega, em fase final 

de instalação, possui: 

 Sondas subterrâneas, as quais transmitem, via GPRS, para telemóvel e computador, o nível de humidade no solo 

nas profundidades: superfície, -30 cm, -50 cm e -80 cm, possibilitando em tempo real saber a necessidade de rega 

das regiões analisadas; 

 Uma estação meteorológica que indica, entre outras, a humidade do ar, pluviometria, velocidade do vento, 

incidência de luz solar, a qual é também monitorizada por computador e telemóvel; 

 Dendometros – equipamentos ligados diretamente ao tronco da árvore os quais permitem aferir o nível de stress 

hídrico da planta nas diversas horas do dia; 

 Imagens NDVI, via satélite e drone, que permitem identificar zonas de stress; 

 Caudalímetros e sensores que permitem a identificação de ruturas na tubagem de rega, igualmente monitorizados 

por computador e telemóvel. 

4.3.4.1.2. Fase de desativação 

Na fase de desativação, os principais impactes que se poderão prever relacionam-se com a possível contaminação das 

águas por derrames acidentais de derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, no caso da opção ser o desmonte 

da estrutura da barragem, o que poderá ser evitado se as operações decorrerem durante uma fase não pluviosa. 

Após o términus da operação, deverão repor-se as condições originais de escoamento superficial pré-existentes. 

A recuperação dos escoamentos naturais no ribeiro, com a consequente recuperação natural da zona da albufeira, terá 

impactes positivos na recuperação da paisagem e das funções ecológicas naturais na área da barragem. 

A nível do regadio, regressar-se-à a uma condição original de sequeiro típica da área em que o projeto está inserido. 

4.3.4.1.3. Impactes cumulativos 

As alterações introduzidas no regime hidrológico da linha de água represada podem ser consideradas como um impacte 

cumulativo. No entanto, a definição de um caudal ecológico que garanta a manutenção e a persistência dos pegos e uma 

qualidade da água adequada à manutenção da vida aquática durante o período de estiagem, e que mimetize o regime 

hidrológico natural, nomeadamente na sua variabilidade, para assegurar a manutenção das condições de corrente e 

turbulência necessárias para a alimentação e reprodução dos diferentes grupos bióticos ao longo do resto do ano, será 

suficiente para reduzir drasticamente, ou anular, a significância deste impacte. Importa aqui enfatizar o facto de, após a 

entrada em funcionamento da nova barragem do Caravalhal, as condições a jusante melhorarem significamente, pela 

existência de um caudal ecológico até aqui inexistente. 

A introdução de um projeto agrícola com as necessidades de rega do projeto em análise é um impacte cumulativo, uma 

vez que aumenta a procura de água numa área onde, para fazer face à satisfação das necessidaes de rega, já são efetuados 

transvases entre bacias hidrográficas, e pode aumentar a conflitualidade entre os diferentes usos e respetivos consumidores, 

como por exemplo consumo humano vs rega, principalmente quando ocorram anos de seca consecutivos. 
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4.3.4.2. Avaliação de impactes 

Tendo em vista alguns cuidados e as medidas minimizadoras que se poderão implementar no empreendimento, a maior 

parte dos impactes em relação aos recursos hídricos superficiais podem considerar-se como pouco significativos, mas 

alguns na fase de exploração são significativos a muito significativos, como se pode observar na Tabela 68. 

Tabela 68. Avaliação de impactes sobre as Águas Superficiais. 

Impactes 
Natureza do 
impacte 

Duração do 
impacte e efeito 
temporal 

Tipo de impacte 
Significância do 
impacte 

Fase de Construção 

Destruição das condições de 
drenagem naturais 

Negativo 
Ilimitado e 
imediato 

Direto 
Pouco 
significativo 

Destruição do coberto 
vegetal 

Negativo 
Limitado e 
imediato 

Direto 
Pouco 
significativo 

Derrames acidentais de 
derivados de 
hidrocarbonetos 

Negativo 
Limitado e 
imediato 

Direto 
Pouco 
significativo 

Enchimento da albufeira Negativo 
Limitado e de 
médio prazo 

Indireto 
Pouco 
significativo 

Fase de Exploração 

Regularização dos volumes 
afluentes 

Negativo 
Ilimitado e 
imediato 

Direto 
Pouco 
significativo 

Qualidade da água barragem Negativo 
Limitado e de 
médio prazo 

Direto 
Pouco 
significativo 

Qualidade da água projeto 
agrícola 

Negativo 
Ilimitado e 
imediato 

Direto 
Muito 
significativo 

Escoamento superficial 

Projeto agrícola 
Negativo 

Limitado e de 
médio prazo 

Indireto Significativo 

Demanda de água Negativo 
Limitado e de 
médio prazo 

Indireto Significativo 
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4.3.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

4.3.5.1. Identificação e caraterização de impactes 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, a contaminação é um dos problemas de maior relevância que pode 

incidir neste descritor. Embora em comparação com as águas superficiais ofereçam melhor qualidade e maior resistência 

à contaminação, a deteção do problema é mais difícil e a sua regeneração pode ser muito lenta. No entanto, atendendo às 

caraterísticas hidrogeológicas da área, situada sobre um setor hidrogeológico considerado de produtividade reduzida, estas 

alterações não constituem impactes dignos de relevância. 

A implementação de um aproveitamento hidráulico de águas superficiais induz alterações no regime hidrológico 

subterrâneo, através da pressão que o aumento de carga hidráulica na albufeira provoca no aquífero que se encontra por 

baixo. Apesar de ser um aquífero de rochas fissuradas, logo com uma capacidade limitada de armazenamento, o primeiro 

facto que se pode constatar aquando da instalação de uma albufeira é que a zona subsaturada que se encontra entre o solo 

e a superfície livre do aquífero (superfície piezométrica) deixa de existir, passando a estar saturada de água na área sob a 

albufeira. Esta influência estende-se um pouco a partir das margens da albufeira para o exterior, até atingir um novo 

equilíbrio hidrodinâmico baseado nas novas condições, equilíbrio este que variará consoante os ritmos de precipitação, 

enchimento e variação anual dos níveis na albufeira. Na realidade, a superfície da água na albufeira passa a constituir o 

novo nível de referência local para as águas subterrâneas. 

Por outro lado, a instalação de uma zona de regadio acarreta também alterações na forma como o aquífero é recarregado 

sob as zonas de rega. As perdas de água de rega para o aquífero passam a fazer parte do balanço hídrico nas áreas 

abrangidas pela rega. 

4.3.5.1.1. Fase de construção 

A vulnerabilidade média do aquífero à contaminação, associada a algum cuidado na altura das obras, evitando períodos 

pluviosos, leva a considerar os impactes nesta fase de baixo risco. 

Por outro lado, a construção da barragem levará a um aumento da pressão da água superficial, o que irá fazer subir, nas 

imediações da abufeira, os níveis freáticos no aquífero fraturado livre, impacte positivo, mas também de relevância 

reduzida, atendendo à baixa capacidade de armazenamento deste tipo de estruturas hidrogeológicas de baixa 

permeabilidade. 

Os impactes produzidos sobre os recursos hídricos subterrâneos nesta fase resultam dos trabalhos relacionados com a 

construção da barragem e dos órgãos anexos, nomeademente os órgãos adutores. 

A escavação de terras para construção, a efetuar dentro do perímetro onde se irá instalar a albufeira, levará à extração da 

camada superior do solo, o que conduzirá à exposição das camadas de solo inferiores, mais permeáveis, ou mesmo da 

rocha, facilitando a infiltração, um impacte positivo do ponto de vista da recarga do aquífero (maior infiltração), mas um 

impacte negativo em relação a eventual contaminação, pois a proteção das camadas superiores do solo deixa de existir. 

Deste modo, passa a existir uma maior vulnerabilidade à contaminação, devido à exposição das camadas inferiores do 

solo e uma maior suscetibilidade à contaminação, devido à presença de maquinaria pesada que pode derramar 

acidentalmente produtos poluentes. O mesmo se terá passado durante as escavações para instalação dos órgãos adutores, 

valas para instalação da tubagem de rega e a própria preparação do terreno para plantação do amendoal. 
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A magnitude dos impactes (positivos e negativos) durante a fase de construção é no entanto mínima, devido à natureza do 

aquífero, com baixa capacidade de armazenamento, permeabilidade limitada e importância reduzida. 

4.3.5.1.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, os principais impactes ao nível dos recursos hídricos subterrâneos são: 

 Um impacte positivo em relação à infiltração, pois a pressão de água na barragem irá induzir uma maior taxa de 

infiltração para o aquífero; acresce a este facto que esta recarga ocorrerá, sob a albufeira, ao longo de todo o ano 

e, na altura da rega, na zona do amendoal, no período seco, contrariando o regime natural, onde a infiltração direta 

por precipitação se dá apenas no período pluvioso. 

 Um impacte negativo em relação à contaminação do aquífero, pois a água da barragem encontra-se mais 

contaminada que a água do aquífero e, sob a zona a regar, haverá mais possibilidade de contaminação, por uso 

eventual de fertilizantes e pesticidas. 

 A vulnerabilidade à contaminação aumenta, devido à maior exposição das camadas inferiores do solo sob a área 

da barragem, na zona da mancha de empréstimo para a construção da barragem. 

 A suscetibilidade à contaminação aumenta igualmente, devido à presença de água na albufeira e às zonas a rega, 

onde a possibilidade de entrada de poluentes aumenta em relação à realidade sem a execução deste Projeto. 

A magnitude dos impactes (positivos e negativos) durante a fase de exploração é no entanto mínima, devido à natureza do 

aquífero, com capacidade de armazenamento reduzida e permeabilidade limitada. 

Em relação à barragem, como já existia outra barragem aproximadamente no mesmo local, mas de menor envergadura, o 

impacte da nova barragem é apenas o aumento da capacidade de armazenamento da nova em relação à anterior, pelo que 

os impactes, quer positivos, quer negativos, são mínimos. 

4.3.5.1.3. Fase de desativação 

Existem alguns riscos de contaminação a partir dos equipamentos de demolição das estruturas, mas apenas durante o curto 

período das obras. 

São esperados impactes negativos nas águas subterrâneas, através da recuperação das condições originais de infiltração 

(redução da infiltração por ausência de planos de água superficial e ausência de algumas áreas regadas criadas pela 

existência das albufeiras). São no entanto impactes muito reduzidos, pela natureza pouco porosa destas rochas. 

Em relação à qualidade, a redução das áreas regadas e a inexistência do plano de água da albufeira da barragem levará a 

uma melhoria qualitativa da água de infiltração, mas esta será também de importância reduzida face às caraterísticas do 

setor aquífero. 

4.3.5.2. Avaliação de impactes 

Devido às caraterísticas dos setor aquífero, os impactes são geralmente pouco significativos (Tabela 69). Há apenas um 

impacte positivo significativo (porque de longa duração), o aumento da infiltração durante a fase de exploração, a qual 

ocorre quer debaixo da albufeira da barragem, por efeito do aumento da pressão da água na albufeira, quer por efeito dos 

escoamentos subterrâneos resultantes dos excessos da água de rega. Os restantes impactes são negativos, mas considerados 
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pouco significativos em função de se estar perante uma zona que não constitui tecnicamente um aquífero e também pela 

baixa permeabilidade deste tipo de aquíferos. 

Tabela 69. Avaliação de impactes sobre as Águas Subterrâneas. 

Impactes 
Natureza 

do impacte 

Duração do 
impacte e efeito 

temporal 

Tipo de 
impacte 

Significância do 
impacte 

Fase de Construção 

Infiltração Positivo 
Limitado e 
imediato 

Direto Pouco significativo 

Infiltração de águas 
contaminadas 

Negativo 
Limitado e 
imediato 

Direto Pouco significativo 

Vulnerabilidade à 
contaminação 

Negativo 
Limitado e 
imediato 

Direto Pouco significativo 

Suscetibilidade à 
contaminação 

Negativo 
Limitado e 
imediato 

Direto Pouco significativo 

Fase de Exploração 

Infiltração Positivo 
Limitado e de 
médio/longo 

prazo 
Direto Significativo 

Infiltração de águas 
superficiais contaminadas 

Negativo 
Limitado e de 
médio prazo 

Direto Pouco significativo 

Contaminação do aquífero Negativo 
Limitado e de 
médio prazo 

Direto Pouco significativo 

Lixiviação de compostos 
utilizados na fertilização e 

tratamento das áreas regadas 
Negativo 

Limitado e 
imediato 

Direto Pouco significativo 

Vulnerabilidade à 
contaminação 

Negativo 
Limitado e de 
médio/longo 

prazo 
Direto Pouco significativo 

Susceptibilidade à 
contaminação 

Negativo 
Limitado e de 
médio/longo 

prazo 
Direto Significativo 

Fase de Desativação 

Infiltração Negativo 
Limitado e 
imediato 

Direto Pouco significativo 

Infiltração de águas 
superficiais contaminadas 

Negativo 
Limitado e de 

curto prazo 
Direto Pouco significativo 
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4.3.6. AR E QUALIDADE DO AR 

4.3.6.1. Identificação e caraterização de impactes 

Neste capítulo são identificados e avaliados os impactes ao nível da qualidade do ar associados à reconstrução e utilização 

da barragem e do projeto agrícola. 

4.3.6.1.1. Fase de construção 

As ações que terão lugar nesta fase podem, genericamente, ser divididas em dois grupos, nomeadamente as ações de 

preparação do solo com movimentação de terras resultantes da decapagem e da remoção do coberto vegetal (que não serão 

consideradas, uma vez que a plantação de amendoeiras e a instalação do sistema de rega está terminado) e as ações 

associadas à reconstrução da barragem (instalação do estaleiro, circulação de veículos pesados e maquinaria afeta à obra 

e transporte e depósito de materiais). 

Durante a fase de reconstrução da barragem, haverá a emissão de poeiras, que serão particularmente sentidas na envolvente 

próxima da obra, mas também ao longo dos caminhos não pavimentados. A libertação de poeiras pode ser a causa de uma 

redução da visibilidade atmosférica. As ações de construção que poderão aqui ser consideradas mais impactantes são as 

ações de escavação e de movimentação/deposição de terras. 

Estas ações serão de carácter temporário e o seu efeito não será significativo, não só porque os receptores sensíveis mais 

próximos distam mais de 1.000 m da barragem, como também pelo facto de não se verificar o transposte de materiais em 

veículos pesados para o exterior da propriedade do Carvalhal. Avalia-se este impacte como negativo, temporário e 

imediato, direto e pouco significativo. 

4.3.6.1.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, os impactes estarão associados à circulação de veículos ligeiros e de alfaias agrícolas na 

totalidade da área afeta ao projeto e ao uso através de pulverização de produtos fitofármacos para tratamento e manutenção 

da cultura. 

Considera-se que ocorra uma contribuição ínfima para o aumento do efeito de estufa, de facto as emissões em causa não 

terão expressão relevante, o impacte resultante do projeto classifica-se como pouco significativo, permanente e 

imediato. 

Em relação aos produtos fitofármacos, será objeto de apreciação na análise seguinte. 

4.3.6.1.2.1. Estimativas das concentrações de glifosato na atmosfera na área do cultivo da amendoeira 

4.3.6.1.2.1.1. Avaliação dos Fatores de Emissão 

No caso do presente estudo do impacte ambiental do projecto da Propriedade do Carvalhal, Capinha, o consultor 

agronómico disponibilizou informação técnica dos produtos que irão ser utilizados na cultura do amendoal, 

nomeadamente: 
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 O Tudical G da Lhoist, que é um corretor do solo de óxido de cálcio solúvel, e de micro nutrientes de manganês, 

boro, cobre, molibdénio e zinco; 

 O Prev-B2 da Nufarm, que é um adubo cuja composição é uma solução concentrada contendo 2,1% de Boro sob 

a forma de boro de etanolamina, solúvel em água. É um elemento essencial que favorece a floração e a formação 

da parede celular, o que permite obter plantas, flores e frutos mais vigorosos; e ainda, 

 Um produto fitossanitário, o herbicida sistémico de pós-emergência o Clinic Direct 360 da Nufarm. O Clinic 

Direct 360 da Nufarm é um herbicida cujo princípio activo é o glifosato (C3H8NO5P), que mata ou suprime todos 

os tipos de plantas, incluindo gramíneas, plantas perenes, videiras, arbustos e árvores. Este herbicida é 

comercializado em solução concentrada de glifosato de 360 g/l ou 30,8% (p/p) sob a forma de sal de 

isopropilamina que é absorvido pelas folhas para depois entrar na circulação da seiva das ervas daninhas e assim 

serem transportado a todos os pontos de crescimento, incluindo as raízes. Desta forma, o herbicida irá parar o 

crescimento da erva daninha, que acabará por morrer. Este processo poderá demorar desde 7 dias a várias semanas, 

dependendo das condições climatéricas, do tipo e do tamanho da erva daninha. 

Em relação ao corretor do solo e ao adubo não se justifica uma estimativa das suas emissões para a atmosfera após a 

aplicação, dados os mecanismos físico-químicos envolvidos com o solo em termos de adsorção e absorção. A situação não 

é idêntica para o caso do glifosato, que embora tenha uma pressão de 1,84*10-7 mmHg para 45ºC e 6,75 x 10-8 mmHg 

para 25°C (http://npic.orst.edu/factsheets/archive/glyphotech.html), o que é irrelevante em termos de vaporização em si, 

contudo o ciclo diurno da temperatura, da humidade do ar e da intensidade dos ventos são fatores que favorecem a sua 

vaporização e o transporte na atmosfera. O glifosato é muito solúvel em água, 11.600 ppm para 25ºC, e com um coeficiente 

de partição octanol-água de logKow de -3,3 (Schuette 1998). 

Segundo um extenso estudo do transporte aéreo do glifosato resultante da pulverização de aplicações em solos conduzido 

na Europa (Monsanto 2014), no qual foi medida a presença de pesticidas a várias distâncias a jusante de um campo tratado, 

verificou-se que a 5 m do limite de uma área tratada foi detetado menos de 1% da aplicação (50 ensaios) e para uma 

distância a 30 m cerca de 0,10%. Também em aplicações aéreas, o transporte no ar dos herbicidas para áreas fora do alvo 

pode ser significativamente reduzido com a existência no mercado de uma variedade de técnicas disponíveis para 

pulverizadores aéreos de forma a reduzir a dispersão por suspensão, como seja o ajuste da faixa do pulverizador, a 

orientação do bico, a altura e o comprimento da lança e a pressão de pulverização. 

Para qualquer herbicida cujo dispositivo de aplicação gere gotas de 100 m ou inferiores, estas transformam-se em 

partículas de aerossol que, uma vez suspensas na atmosfera, poderão mover-se a longas distâncias com o favorecimento 

do ciclo diurno, da humidade do ar e da intensidade do vento. Num dia calmo com baixa humidade relativa, uma gota de 

100 m ou inferior, irá evaporar se em menos de 6 segundos, ficando em suspensão no ar. Por exemplo, para uma 

temperatura do ar de 32ºC e 36% de humidade relativa, uma gotícula de 50 m irá viajar cerca de 3 polegadas do bocal 

do pulverizador e evaporar-se-á em menos de 2 segundos (Jordan et al. 2009). Estes aerossóis suspensos na atmosfera 

podem mover-se por longas distâncias antes de se depositarem. 

Para a estimativa das emissões para a atmosfera por cada aplicação (cultura intensiva com trator 30 min/ha correspondente 

a 182 ha e para a cultura super intensiva com trator 1 hora/ha correspondente a 109 ha) do glifosato Clinic Direct 360 

(emissão da substância ativa mais as substâncias inertes presentes) na área de cultivo dos 291 ha de amendoal, vamos 

estabelecer alguns parâmetros que se consideram valores médios quando da aplicação do glifosato na ausência de 

informação mais detalhada. Neste estudo, a aplicação do glifosato é para o controlo dos infestantes herbáceos anuais e 

vivazes, como as gramíneas e a figueira-do-diabo maioritariamente identificadas no estudo da flora. 
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1. A formulação do Clinic Direct 360 contém a 0,36 kg/litro de solução concentrada em equivalentes de 

glifosato correspondente a 30,8% (peso/peso); 

2. A taxa de aplicação da formulação Clinica Direct 360 no Outono debaixo das copas das árvores é, segundo 

as especificações, de 4 a 5 litros/ha; 

3. Para uma aplicação de 5 litros/ha, serão necessários 1,8 kg em equivalentes de glifosato por ha. Para a 

aplicação em toda a área da cultura do amendoal correspondente a 291 ha, serão necessários 524 kg em 

equivalentes de glifosato, ou seja cerca de 600 kg. 

4. Para a estimativa da emissão de glifosato que se volatiliza após a sua aplicação, vamos utilizar o Inventário 

das Emissões dos Pesticidas da U.S. EPA Tabela 9.2.2-4 (EPA 1994), que relaciona a pressão de vapor da 

substância ativa com os Fatores de Emissão (FE) para tipos de aplicação, superfícies, ou solos. As 

condicionantes para estes fatores de emissão são as seguintes: 

a) Os Fatores de Emissão estimados são resultado da aplicação de um modelo com dados disponíveis e estão 

assinalados com a letra E. Os algoritmos utilizados foram desenvolvidos para aplicações de superfície e para 

a incorporação nos solos. Os Fatores de Emissão são expressos em unidades de Quilograma por Megagrama 

(kg/Mg), isto é, em equivalentes em peso das substâncias ativas volatilizadas/peso das substâncias ativas 

aplicadas e são válidos até 30 dias. Para além deste tempo, ocorrem processos de degradação (ex. hidrólise 

ou degradação microbiana), sendo o principal mecanismo de degradação o escoamento superficial em vez 

da volatização. 

b) Para determinadas formulações (ex. líquidas e concentrados de emulsões), em que as substâncias presentes 

que constituem os inertes (ex. compostos orgânicos voláteis), as suas emissões podem ser da ordem de 

grandeza ou mesmo superior em relação às emissões das substâncias ativas e como tal devem também ser 

contabilizadas para o cômputo global das emissões; no caso do Clinic Direct 360 a formulação concentrada 

é diluída em água pelo que não é necessário a sua contabilização. 

c) Ao consultar a Tabela 9.2.2-4 para uma pressão de vapor do glifosato de 1,84*10-7 mm Hg e para uma 

aplicação à superfície, verifica-se que não estão publicados valores para os FE. Só são apresentados fatores 

de emissão para pressões de vapor que variam entre 1*10-4 a 1*10-6 mm Hg e para valores superiores a 1*10-

4 mm Hg. De forma a ultrapassar esta lacuna, e atendendo aos fatores que ocorrem na formação de aerossóis 

em suspensão durante e após a aplicação, vamos considerar um fator de emissão como se tratasse de uma 

aplicação no solo que corresponde a 2,5 kg/Mg. 

d) A quantidade total de emissão é a soma das emissões das substâncias inertes e da substância ativa que é o 

glifosato. A substância inerte para a diluição da formulação do herbicida Clinic Direct 360 é a água que não 

será contabilizada, pelo que a emissão estimada total em equivalentes de glifosato em 600 kg será de 1,5 kg. 

4.3.6.1.2.1.2. Determinação das concentrações de glifosato na atmosfera 

De seguida, para estimar as concentrações de glifosato na atmosfera por cada aplicação na área do cultivo da amendoeira 

vamos recorrer a um modelo de dispersão de Gauss em uma versão simplificada para uma fonte de emissão em área 

(Turner 1994). 

Para a determinação da concentração do glifosato na atmosfera proveniente das várias fontes presentes, tais como cada 

árvore de amendoeira existente na área de cultura intensiva e na área de cultura super intensiva, em vez de determinar a 
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concentração gerada por cada uma, pode-se considerar como aproximação, a combinação das várias fontes existentes e 

tratar essas áreas correspondentes como se fosse equivalente a uma única área de um quadrado, que terá como dimensão 

o lado quadrado s para a dispersão horizontal inicial yo. Assim poderá ser encontrada uma distância virtual xy que 

originará um valor para a dispersão horizontal da pluma y. Esta abordagem trata a fonte em área como uma linha cruzada 

com uma distribuição normal, que é uma aproximação razoavelmente boa. O desvio padrão inicial para a fonte em área 

pode aproximadamente ser estimado por yo = s/4,3, em que s é o comprimento do lado do quadrado. 

Finalmente as equações para as fontes pontuais serão utilizadas permitindo determinar y para uma distância de x + xy. 

Para proceder ao cálculo das concentrações atmosféricas do glifosato no ar no local proveniente das emissões vamos seguir 

a metodologia de abordagem e admitir alguns pressupostos e simplificações. A fonte será constituída por duas áreas 

equivalentes, uma de cultivo intenso de amendoal de 182 ha ou seja de 1.820.000 m2 equivalente a um quadrado com 

1.349 m de comprimento de lado e a outra de cultivo super intensivo de 109 ha ou seja 1.090.000 m2 com 1.044 m de lado. 

A aplicação do glifosato para cada uma das áreas foi realizada durante um período de 9 dias de 12 h de trabalho, o que 

corresponde a uma taxa de emissão ou de caudal mássico de poluente Q em g/s de: 

 

Cultura intensiva               Qintensiva =  1000g/(9*12*60*60)s = 0,00257 g/s 

 

Cultura super intensiva     Qsuper intensiva = 500g/(9*12*60*60)s = 0,00129 g/s 

 

Considerando que durante a aplicação do herbicida a atmosfera apresenta uma classe de estabilidade atmosférica neutra D, 

para um regime de vento fraco de intensidade 0,5 m/s na direção da área adjacente e para uma altura efetiva de aplicação 

H de 1,5 m. A equação do modelo de dispersão de Gauss para fontes pontuais a utilizar é dada por: 

 

C = Q/(π*u*y*z) e [-0,5 (H/z
)2] 

em que: 

 

Q é o caudal mássico do poluente emitido, g/s 

u é a intensidade do vento à altura de emissão, m/s 

y e z são os coeficientes de dispersão horizontal e vertical respectivamente, m 

H é a altura de emissão, m 

C do poluente em g/m3 

 

Considerando uma área de s = 1.349 m para a cultura intensiva, vem paraa dispersão horizontal 

inicialyo = 1349/4,3 = 314 m. Utilizando os coeficientes de dispersão dados na Tabela 4.5 do Workbook of Atmospheric 

Dispersion Estimates: An Introduction to Dispersion Modeling, Second Edition, para uma classe de estabilidade de D, 

retira-se para a distância virtual xy = 2,9 km pelo que x + x  ≈ 3,2 km. Consultando de novo a Tabela 4.5 para uma distância 

de 3,2 km e para a mesma classe de estabilidade D, vem para a dispersão horizontal y = 339 m. Para a determinação do 

valor do coeficiente de dispersão vertical z, recorre-se à mesma Tabela, para x = 1.349 m o valor de Z = 159 m. O mesmo 

raciocínio é aplicado para a determinação da outra área referente à cultura super intensiva. 
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Na Tabela 70 são apresentados os resultados esperados paras as concentrações de glifosato na atmosfera. 

A concentração esperada do glifosato na atmosfera com ventos favoráveis numa área adjacente equivalente à área das 

culturas das amendoeiras com base no modelo de dispersão de Gauss para a cultura intensiva e super intensiva de amendoal 

é de 3,0E-2 g/m3 e de 2,5E-2 g/m3 respetivamente. 

Os valores obtidos para as concentrações de glifosato na atmosfera são insignificantes e representam uma média temporal 

e não as concentrações instantâneas máximas que possam ocorrer. 

Em conclusão, a natureza do impacte é negativo, temporário e imediato e o tipo de impacte é direto e sem significado. 

Tabela 70. Resultados das concentrações de glifosato na atmosfera com ventos favoráveis em uma área adjacente 
equivalente à área das culturas das amendoeiras. 

 
Lado do 

quadrado s 
(m) 

syo 
(m) 

xy 

(km) 
x + xy 

(m) 
sy 

(m) 
sz 

(m) 
Q 

(g/s) 

C 
glifosato 

(g/m3) 

Cultura intensiva 
182 ha 

1.349 314 2,9 3,2 339 159 0,00257 3,0E-2 

Cultura super 
intensiva 109 ha 

1.044 243 2,0 2,2 257 128 0,00129 2,5E-2 

 

4.3.6.1.3. Fase de desativação 

Na situação de desativação do projeto, apenas há a considerar as acções de remoção das condutas de rega e a regularização 

do terreno, uma vez que a barragem já existia, embora com menor dimensão. De um modo geral, as ações de desmonte 

motivam a emissão de poeiras e material particulado e ainda a emissão de poluentes atmosféricos associados à 

movimentação de veículos pesados e maquinaria afeta à obra, bem como do transporte e depósito de materiais. Avaliam-

se estes impactes (Emissão de poeiras e material particulado e Emissão de poluentes atmosféricos pela maquinaria) como 

negativo, temporário e imediato, direto e pouco significativo. 
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4.3.6.2. Avaliação de impactes 

Tabela 71. Avaliação de impactes sobre o Ar e Qualidade do Ar. 

Impactes 
Natureza 
do impacte 

Duração do 
impacte e efeito 
temporal 

Tipo de 
impacte 

Significância do 
impacte 

Fase de Construção 

Emissão de poeiras e 
material particulado. 

Negativo 
Temporário e 
Imediato 

Direto Pouco Significativo 

Emissão poluentes 
atmosféricos pela 
maquinaria. 

Negativo 
Temporário e 
Imediato 

Direto Pouco Significativo 

Fase de Exploração 

Emissão poluentes 
atmosféricos pelo tráfego 
automóvel. 

Negativo 
Temporário e 
Imediato 

Direto Sem significado 

Emissão de glifosato 
durante a após a aplicação 

Negativo 
Temporário e 
Imediato 

Direto Sem significado 

Fase de Desativação 

Emissão de poeiras e 
material particulado. 

Negativo 
Temporário e 
Imediato 

Direto Pouco Significativo 

Emissão poluentes 
atmosféricos pela 
maquinaria. 

Negativo 
Temporário e 
Imediato 

Direto Pouco Significativo 
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4.3.7. AMBIENTE SONORO 

4.3.7.1. Identificação e caraterização de impactes 

Considerando a situação atual do projecto, nomeadamente a fase de construção do projeto agrícola praticamente concluído, 

apenas serão avaliados os impactes decorrentes da fase de reconstrução da barragem e os impactes decorrentes da fase de 

exploração de ambos os projectos. 

4.3.7.2. Avaliação de impactes 

4.3.7.2.1. Fase de construção 

A utilização de máquinas e equipamentos associadas às obras a realizar, que incluem zonas de estaleiros de apoio às 

diversas ações a executar, e acessos, provocarão um aumento pontual e temporário dos níveis de ruído nessas mesmas 

áreas. Os níveis de ruído gerados durante a fase de obra são, normalmente, temporários e descontínuos e, em função de 

diversos fatores (e.g. tipo de equipamento e operações realizadas, período de utilização do material e o seu estado de 

conservação), poderão oscilar numa gama alargada de valores (60-85 dB(A)). 

Para a reconstrução da barragem foi instalado um estaleiro junto das construções já existentes na propriedade. As operações 

de terraplanagem e movimentação de terras e reconstrução da barragem ocorrerão todas no interior da propriedade, 

evitando assim a passagem de veículos pesados de transporte pelo interior das povoações próximas. Dada a localização 

da área de Projecto, afastada de qualquer aglomerado populacional, é expectável um impacte negativo pouco significativo, 

de duração temporária e efeito temporal imediato. 

4.3.7.2.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração, existirão 3 sistemas independentes e automáticos de rega gota-a-gota. 

A água será proveniente do perímetro de rega da Cova da Beira e da barragem do Carvalhal e as tubagens principais serão 

todas enterradas. 

Existirão sistemas de bombagem, filtragem, fertirrega, órgão de controlo de medição e de proteção, que se localizarão 

junto do descarregador de fundo da barragem para que os sistemas de rega possam ser abastecidos quer da albufeira quer 

dos hidrantes do perímetro de rega. Dada a natureza do projecto (pouco ruidosa) e a ausência de receptores sensíveis, os 

impactes espectáveis classificam-se como de natureza negativa, duração imediata e efeito temporal imediato de médio e 

de longo prazo e insignificante. 

4.3.7.2.3. Fase de desativação 

Na fase de desativação o ruído é semelhante ao da fase de construção, em que a principal fonte de ruído é a proveniente 

das máquinas e equipamentos afetos ao desmantelamento das infraestruturas e ao tráfego de camiões que levarão os 

resíduos de demolição para local apropriado. 

Será para esta fase expectável um impacte negativo pouco significativo de duração temporária e efeito temporal imediato. 
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4.3.7.3. Avaliação de impactes 

Tabela 72. Avaliação de impactes sobre o descritor Ambiente Sonoro. 

Impactes 
Natureza do 

impacte 

Efeito temporal e 
duração do 

impacte 

Tipo do 
impacte 

Significância do 
impacte 

Fase de construção 

Aumento dos níveis de ruído 
associados às obras 

Negativo 
Temporário e 

Imediato 
Direto 

Pouco 
Significativo 

Aumento dos níveis de ruído 
derivados ao tráfego 
rodoviário de veículos 
pesados 

Negativo 
Temporário e 

Imediato 
Direto 

Pouco 
Significativo 

Fase de exploração 

Aumento dos níveis sonoros 
associados ao aumento do 
volume de tráfego de 
camiões 

Negativo Permanente Direto Sem Significado 

Fase de Desativação 

Aumento dos níveis de ruído 
associados às obras 

Negativo 
Temporário e 

Imediato 
Direto 

Pouco 
Significativo 

Aumento dos níveis de ruído 
derivados ao tráfego 
rodoviário de veículos 
pesados 

Negativo 
Temporário e 

Imediato 
Direto 

Pouco 
Significativo 
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4.4. OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

4.4.1. USO DO SOLO 

4.4.1.1. Identificação e caraterização de impactes 

4.4.1.1.1. Fase de construção 

A implementação do projeto no Carvalhal (Capinha) implica alterações significativas ao nível dos usos do solo, originadas 

pela construção de estruturas necessárias às novas funções do espaço, nomeadamente das áreas de implantação dos blocos 

de rega e a construção da barragem. 

Assim, são expetáveis principalmente os seguintes impactes: 

 Destruição do coberto vegetal existente. 

 Haverá necessidade de proceder à destruição parcial do coberto vegetal existente, alterando, de forma 

permanente, o uso do solo em determinadas áreas, designadamente as zonas afetas aos usos agrícolas e obras 

hidráulicas projetadas. 

 Assim, os impactes são considerados negativos, permanentes e significativos tendo em conta o coberto vegetal 

atualmente existente. 

Os impactes da implantação do projeto foram classificados quanto ao sentido valorativo, significância, magnitude, 

desfasamento, duração, reversibilidade, grau de incerteza, caráter, e área de influência (Tabela 73). 
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Tabela 73. Descrição dos potenciais impactes no descritor Uso do Solo durante a Fase de Construção. 

Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes Uso afetado 

Movimentação de 
terras 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal e 
compactação do 
solo 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Caráter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Elevada 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Certo 

Direto 

Não Minimizável 

Local 

Pastagem 
permanente;culturas 
permanentes- zona 
húmida;floresta-
galeria ripícola; 
floresta; áreas 
agrícolas 
heterogéneas – 
carvalhal disperso; 
águas interiores 

Implementação de 
acessibilidades 
temporárias à obra 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal e 
compactação do 
solo 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Caráter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Pouco significativo 

Baixa 

Imediato 

Temporário 

Reversível 

Certo 

Direto 

Minimizável 

Local 

Culturas 
permanentes – zona 
húmida; floresta; 
áreas agrícolas 
heterogéneas – 
carvalhal disperso 

Implementação de 
acessibilidades de 
caráter permanente 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal, 
compactação e 
impermeabilização 
do solo 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Caráter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Média 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Certo 

Direto 

Minimizável 

Pontual 

Culturas 
permanentes- zona 
húmida; áreas 
agrícolas 
heterogéneas – 
carvalhal disperso 

Movimentação de 
maquinaria  

Deposição de 
poeiras; 
Diminuição da 
fotossíntese 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Caráter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Média 

Imediato 

Temporário 

Reversível 

Certo 

Indireto 

Minimizável 

Local 

Pastagem 
permanente;culturas 
permanentes- zona 
húmida;floresta-
galeria ripícola; 
floresta; áreas 
agrícolas 
heterogéneas – 
carvalhal disperso 
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Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes Uso afetado 

Enchimento da 
albufeira 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal e 
submersão do solo 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Caráter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Elevada 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Certo 

Indireto 

Não Minimizável 

Regional 

Culturas 
temporárias; áreas 
agrícolas 
heterogéneas – 
carvalhal disperso; 
águas interiores; 
culturas 
permanentes 

Implementação do 
projeto agrícola 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Caráter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Média 

Imediato 

Permante 

Irreversível 

Certo 

Direto 

Não Minimizável 

Regional 

Pastagem 
permanente; 
culturas 
permanentes; 
culturas 
permanentes – zona 
húmida;floresta-
galeria ripícola; 
floresta; áreas 
agrícolas 
heterogéneas – 
carvalhal disperso 

Derramamento de 
óleos lubrificantes, 
combustíveis e 
outras substâncias 
potencialmente 
tóxicas sobre o solo 

Alteração das 
caraterísticas 
químicas do solo e 
afetação da 
vegetação 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Caráter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Baixa 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Provável 

Direto 

Não minimizável 

Pontual 

Pastagem 
permanente; 
culturas 
permanentes; 
culturas 
permanentes – zona 
húmida;floresta-
galeria ripícola; 
floresta; áreas 
agrícolas 
heterogéneas – 
carvalhal disperso; 
águas interiores 

4.4.1.1.2. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração os impactes são essencialmente: 

 Aumento de área coberta de forma permanente pelo espelho de água, pelo aumento do NPA face à albufeira 

anterior. 

 Aumento das áreas de encharcamento temporário devido à oscilação do nível de armazenamento da barragem. 

 Ocupação do solo com novo coberto vegetal, nomeadamente com os pomares de regadio implementados. 

Os impactes da implantação do projeto foram classificados quanto ao sentido valorativo, significância, magnitude, 

desfasamento, duração, reversibilidade, grau de incerteza, caráter e área de influência (Tabela 74). 
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Tabela 74. Descrição dos potenciais impactes no descritor Uso do Solo durante a Fase de Exploração. 

Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes Uso afetado 

Ocupação do solo 
com novo coberto 
vegetal (culturas 
agrícolas) 

Aumento da 
humidade do solo; 
aumento da 
colonização de 
espécies infestantes 
e/ou 
potencialmente 
invasoras 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Caráter 

Minimização 

Área de Influência 

Positivo 

Significativo 

Baixa 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Certo 

Direto 

Minimizável 

Local 

Pastagem 
permanente; culturas 
permanentes; 
culturas 
permanentes- zona 
húmida;floresta-
galeria ripícola; 
floresta; áreas 
agrícolas 
heterogéneas – 
carvalhal disperso 

Ocupação do solo 
com novo coberto 
vegetal 

(área de 
compensação para 
carvalhal) 

Redução direta de 
diversidade de 
espécies 
espontâneas 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Caráter 

Minimização 

Área de Influência 

Positivo 

Significativo 

Baixa 

Imediato 

Permanente 

Reversível 

Certo 

Direto 

Minimizável 

Local 

 

Drenagem de águas 
superficiais dos 
cultivos agrícolas 
para a albufeira 

Contaminação da 
água com produtos 
fertilizantes e 
fitofármacos  

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Caráter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Significativo 

Eevada 

Imediato 

Permanente 

Irreversível 

Certo 

Direto 

Minimizável 

Local 

 

Circulação de 
veículos no 
empreendimento 

Deposição de 
poeiras 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Caráter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Pouco Significativo 

Média 

Imediato 

Temporário 

Reversível 

Certo 

Direto 

Minimizável 

Local 

Todos os tipos de 
uso 
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4.4.1.1.3. Fase de desativação 

Durante a fase de desativação os impactes são essencialmente a restituição do relevo original, descompactação e restituição 

da estrutura do solo (Tabela 75): 

 Redução de área agrícola e substituição por uso florestal, pousio ou outro 

 Plantação de carvalhos, recuperação e recriação de pastagens e recriação de habitats ripícolas 

Tabela 75. Descrição dos potenciais impactes no descritor Uso do Solo durante a Fase de Desativação. 

Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes Uso afetado 

Demolição da 
barragem 

Restituição do 
relevo original, 
descompactação e 
restituição da 
estrutura do solo 

Sentido 
Significância 
Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Positivo 
Significativo 
Média 
Imediato 
Permanente 
- 
Certo 
Direto 
- 
Regional 

Águas interiores  

Cessação do projeto 
agrícola 

Redução de área 
agrícola e 
substituição por 
uso florestal, 
pousio ou outro 

Sentido 
Significância 
Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Positivo 
Significativo 
Média 
Imediato 
Permanente 
Reversível 
Certo 
Direto 
- 
Local 

Blocos de rega 

Circulação de 
veículos no 
empreendimento 

Deposição de 
poeiras 

Sentido 
Significância 
Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Negativo 
Pouco Significativo 
Média 
Imediato 
Temporário 
Reversível 
Certo 
Direto 
Minimizável 
Local 

Todos os tipos de 
uso 

Recuperação 
paisagística - 
Requalificação da 
área com 
recuperação dos 
usos originais 

Plantação 
carvalhos, 
recuperação e 
recriação de 
pastagens e 
recriação de 
habitats ripícolas 

Sentido 
Significância 
Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Positivo 
Significativo 
Elevado 
Imediato 
Permanente 
Reversível 
Certo 
Direto 
- 
Regional 

Todos os tipos de 
uso 
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4.4.2. FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

4.4.2.1. Identificação e caraterização de impactes 

A identificação e avaliação dos impactes na Flora, Vegetação e Habitats foram efetuados com base no interesse e 

especificidades ecológicas de cada grupo e nas caraterísticas do projeto. Para cada fase procedeu-se à inventariação das 

principais ações relacionadas com a implementação do projeto e com a atividade de exploração, potencialmente geradoras 

de impactes sobre os sistemas ecológicos. 

Durante a fase de construção, a remoção ou alteração do coberto vegetal existente e a presença e circulação de operários 

e maquinaria no terreno serão causadoras de impactes, nomeadamente através da possível destruição de biótopos e habitats, 

perturbação indireta e poluição. 

A classificação de impactes teve por base os critérios definidos pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. Os impactes da 

implantação do projeto foram classificados quanto ao sentido valorativo, significância, magnitude, desfasamento, duração, 

reversibilidade, grau de incerteza, caráter, e área de influência (Tabela 76). 

No caso já identificado da galeria ripícola da Ribeira da Meimoa, que já havia sido cortada quando se iniciou o estudo 

para execução do presente EIA, e a pedido do promotor, foi feito um plano de recuperação da mesma (Anexo V) e o 

processo de recuperação encontra-se neste momento em curso. 

Tabela 76. Critérios de Avaliação de Impactes para a Flora, Vegetação e Habitats. 

Critério Classificação Descrição 

Sentido Valorativo 

Positivo Benefício/valorização por parte da ação 

Negativo Prejudicial/desvalorização por parte da ação  

Neutro Ação não constitui nem uma mais-valia nem uma menos-valia 

Indeterminado Não é possível quantificar o efeito da ação 

Significância 

Pouco Significativo Existe afetação mas esta não é considerada muito importante 

Significativo 
Afetação de unidades de vegetação e/ou espécies importantes 
presentes na área  

Muito Significativo 
Afetação de unidades de vegetação e/ou espécies presentes na 
área que põe em risco a sua persistência 

Magnitude 

Baixa 
Extensão da área afetada pela ação é reduzida e com valores 
naturais afetados de reduzido interesse conservacionista  

Média 

Extensão da área afetada pela ação é moderada; são afetados 
valores naturais com interesse conservacionista (espécies com 
estatuto de ameaça, habitats protegidos e/ou de valor para as 
comunidades de fauna); ou ocorre afetação significativa dos 
processos ecológicos 

Elevada 
Extensão da área afetada pela ação é elevada, assim como a 
importância das espécies e/ou processos ecológicos afetados 

Desfasamento Imediato 
O desfasamento no tempo decorrido entre a ação e a possível 
alteração do nível de qualidade do descritor é inferior a um ano 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 204 

Critério Classificação Descrição 

Médio prazo 
O desfasamento no tempo decorrido entre a ação e a possível 
alteração do nível de qualidade do descritor é superior a um ano 
mas inferior a 5 anos 

Longo prazo 
O desfasamento no tempo decorrido entre a ação e a possível 
alteração do nível de qualidade do descritor é superior a 5 anos 

Duração 

Temporário 
Manifestação do impacte limitado a um determinado período de 
tempo  

Permanente 
Manifestação do impacte durante todo o período de vida útil do 
projeto 

Reversibilidade 

Reversível Possibilidade de inversão da situação induzida  

Irreversível 
Impossibilidade de reverter os efeitos produzidos pelas ações 
induzidas, com a persistência dos seus efeitos  

Grau de Incerteza 

Certo Se o impacte vai comprovadamente ocorrer  

Provável Se existem fortes indícios que o impacte irá ocorrer 

Pouco Provável Se é expetável que a ação não provoque impacte 

Caráter 
Direto 

Diretamente induzido por atividades ligadas à construção e 
funcionamento do projeto 

Indireto Induzido pelos impactes diretos, com efeitos secundários 

Minimização 
Minimizável Possibilidade de minimização do impacte 

Não Minimizável Impossibilidade de minimização do impacte 

Área de Influência 

Pontual 
Circunscrito a um determinado local no interior da área do 
projeto 

Local 
Afeta genericamente a área de estudo e/ou outras áreas anexas, 
numa área igual ou inferior à menor divisão administrativa onde 
se insere 

Regional 
Afeta áreas exteriores ao projeto e às divisões administrativas 
por ele intersetadas 

Nacional Induz alterações a nível nacional 

Transfronteiriço Induz alterações que ultrapassam as fronteiras nacionais 

 

4.4.2.1.1. Fase de construção 

Na Tabela 77 estão indicadas as ações relacionadas com a implementação do projeto e que poderão originar impactes 

relevantes para a flora e vegetação da área de estudo. São considerados os seguintes biótopos: galerias ripícolas; núcleo 

de carvalhos-negrais e pinheiros-bravos; vegetação helófita; pequenos povoamentos de Quercus pyrenaica anteriormente 

existentes; e zona de pastagem (na baixa aluvionar). 

A destruição e/ou remoção do coberto vegetal, compactação do solo e posterior impermeabilização são impactes negativos, 

diretos, de magnitude elevada, significativos e permanentes para o descritor de flora e vegetação pois vão afetar de forma 
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determinante a vegetação ripícola e helófita. Contudo, poderão ser minimizáveis, pelo menos parcialmente, através da 

execução das medidas de minimização propostas. 

Para o descritor “Flora, Vegetação e Habitats” os impactes têm incidência relevante na fase de ampliação da barragem e 

implementação do amendoal, devido às mobilizações de terras, alteração do relevo, circulação constante de veículos, 

maquinaria e pessoas na área, sendo de salientar que a movimentação de terras e terraplanagens tornam os impactes 

parcialmente irreversíveis (Tabela 77). 

Na fase de construção os impactes mais significativos resultantes da ampliação da barragem afetam principalmente a 

vegetação ripícola e helófita submersa na sequência do enchimento ao NPA e ainda um pequeno núcleo de Quercus 

pyrenaica e Pinus pinaster que terá de ser cortado. 

A implementação do amendoal teve como impacte mais significativo na vegetação o corte dos pequenos povoamentos de 

carvalhos-negrais (Quercus pyrenaica). Na baixa húmida adjacente à ribeira de Meimoa, a implementação do amendoal 

irá eliminar a pastagem semi-natural. 

Tabela 77. Descrição dos potenciais impactes no descritor flora e vegetação durante a Fase de Construção. 

Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes 
Biótopo/ espécies 
afetadas 

Movimentação de 
terras (barragem) 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal e 
compactação do 
solo 

Sentido 
Significância 
Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Negativo 
Significativo 
Elevada 
Imediato 
Permanente 
Irreversível 
Certo 
Direto 
Minimizável 
Local 

Núcleo de 
carvalhos-negrais e 
pinheiros-bravos; 
vegetação helófita. 
e arbustiva das 
linhas de água 
secundárias afetadas 
pelo regolfo da 
barragem 

Implementação de 
acessibilidades 
temporárias à obra 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal e 
compactação do 
solo 

Sentido 
Significância 
Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Negativo 
Pouco Significativo 
Baixa 
Imediato 
Temporário 
Reversível 
Certo 
Direto 
Minimizável 
Local 

Pequenos 
povoamento de 
Quercus pyrenaica 
anteriormente 
existentes e zona de 
pastagem (na baixa 
aluvionar) 

Implementação de 
acessibilidades de 
caráter permanente 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal, 
compactação e 
impermeabilização 
do solo 

Sentido 
Significância 
Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Negativo 
Pouco Significativo 
Média 
Imediato 
Permanente 
Irreversível 
Certo 
Direto 
Minimizável 
Pontual 

Povoamento de 
Quercus pyrenaica 
anteriormente 
existente e zona de 
pastagem (na baixa 
aluvionar). 

Movimentação de 
maquinaria  

Deposição de 
poeiras; 

Sentido 
Significância 

Negativo 
Significativo 

Todos os biótopos 
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Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes 
Biótopo/ espécies 
afetadas 

Diminuição da 
fotossíntese 

Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Média 
Imediato 
Temporário 
Reversível 
Certo 
Indireto 
Minimizável 
Local 

Enchimento da 
albufeira ao NPA 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal e 
submersão do solo 

Sentido 
Significância 
Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Negativo 
Significativo 
Elevada 
Imediato 
Permanente 
Irreversível 
Certo 
Indireto 
Minimizável 
Regional 

Núcleo de 
carvalhos-negrais e 
pinheiros-bravos; 
vegetação helófita. 
e arbustiva das 
linhas de água 
secundárias afetadas 
pelo regolfo no NPA 

Implementação do 
projeto agrícola 

Destruição e/ou 
remoção do 
coberto vegetal 

Sentido 
Significância 
Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Negativo 
Significativo 
Média 
Imediato 
Permante 
Irreversível 
Certo 
Direto 
Não Minimizável 
Regional 

Pequenos 
povoamentos de 
Quercus pyrenaica 
anteriormente 
existentes e zona de 
pastagem (na baixa 
aluvionar). 

Derramamento de 
óleos lubrificantes, 
combustíveis e 
outras substâncias 
potencialmente 
tóxicas sobre o solo 

Alteração das 
caraterísticas 
químicas do solo e 
afetação da 
vegetação 

Sentido 
Significância 
Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Negativo 
Significativo 
Baixa 
Imediato 
Permanente 
Irreversível 
Provável 
Direto 
Não minimizável 
Pontual 

Todos os biótopos  

 

4.4.2.1.2. Fase de exploração 

Na Tabela 78 estão indicadas as ações relacionadas com a implementação do projeto e que poderão originar impactes para 

a flora e vegetação da área de estudo, relacionada com os ecossistemas presentes, na fase de exploração. É de salientar 

que, após a fase de construção, é expetável a continuação da verificação de outros impactes, direta ou indiretamente ligados 

ao projeto implementado. 

Na fase de exploração será importante ter especial atenção a potenciais efeitos da fertilização e tratamentos fitossanitários 

no amendoal, principalmente no que respeita à galeria ripícola na ribeira de Meimoa (adjacente ao amendoal instalado na 

baixa húmida), e ainda potenciais efeitos na qualidade da água, tanto da armazenada na barragem como da ribeira de 
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Meimoa, qualidade essa que, a ser alterada, refletir-se-á no desenvolvimento da vegetação ripícola e helófita. Nesta fase, 

os impactes prevêem-se negativos, mas pouco significativos, temporários, reversíveis, minimizáveis e de influência local. 

Tabela 78. Descrição dos potenciais impactes no descritor flora e vegetação durante a Fase de Exploração. 

Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes 
Biótopo/ espécies 
afetadas 

Manutenção do 
projeto agrícola - 
rega 

Aumento da 
humidade do solo; 
aumento da 
colonização de 
espécies 
infestantes e/ou 
potencialmente 
invasoras 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Caráter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Pouco Significativo 

Baixa 

Imediato 

Permanente 

Reversível 

Certo 

Direto 

Minimizável 

Local 

Todos os biótopos 

Manutenção do 
projeto agrícola - 
fertilização e 
tratamento 
fitossanitário 

Redução direta de 
diversidade de 
espécies 
espontâneas 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Caráter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Pouco Significativo 

Baixa 

Imediato 

Temporário 

Reversível 

Certo 

Direto 

Minimizável 

Local 

Todos os biótopos, 
principalmente a 
vegetação ripícola e 
helófita 

Circulação de 
pessoas e veículos 
no âmbito do 
projeto agrícola e 
turístico 

Deposição de 
poeiras; 
Diminuição da 
fotossíntese 

Sentido 

Significância 

Magnitude 

Desfasamento 

Duração 

Reversibilidade 

Grau de Incerteza 

Caráter 

Minimização 

Área de Influência 

Negativo 

Pouco Significativo 

Baixa 

Imediato 

Temporário 

Reversível 

Certo 

Indireto 

Minimizável 

Local 

Todos os biótopos 
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4.4.2.1.3. Fase de desativação 

Na fase de desativação do projeto prevê-se a demolição da barragem. Na fase inicial poderão existir alguns impactes 

negativos pontuais sobre a flora, a vegetação e habitats, mas a médio e longo prazo, a influência poderá ser particularmente 

positiva, uma vez que permitirá a requalificação da área e um aumento da área de distribuição e circulação das diferentes 

espécies. Na Tabela 79 apresentam-se alguns impactes previsíveis na fase de desativação do projeto. 

Tabela 79. Descrição dos potenciais impactes no descritor Flora, Vegetação e habitats durante a fase de desativação. 

Ações Impacte Previsto Tipologia dos impactes 
Biótopo/ espécies 
afetadas 

Demolição da 
barragem 

Restituição do 
relevo original, 
descompactação e 
restituição da 
estrutura do solo 

Sentido 
Significância 
Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Positivo 
Significativo 
Média 
Imediato 
Permanente 
- 
Certo 
Direto 
- 
Regional 

Todos os biótopos  

Cessação do projeto 
agrícola  

Zonas que deixam 
de ser regadas e 
retirada dos 
equipamentos de 
rega 

Sentido 
Significância 
Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Positivo 
Significativo 
Média 
Imediato 
Permanente 
Reversível 
Certo 
Direto 
- 
Local 

Todos os biótopos 

Circulação de 
veículos no 
empreendimento 

Deposição de 
poeiras; 
Diminuição da 
fotossíntese 

Sentido 
Significância 
Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Negativo 
Pouco Significativo 
Média 
Imediato 
Temporário 
Reversível 
Certo 
Direto 
Minimizável 
Local 

Todos os biótopos 

Recuperação 
paisagística - 
Requalificação da 
área com 
recuperação dos 
biótopos originais 

Recuperação e 
recriação de 
pastagens naturais 
e semi-naturais e 
recriação de 
habitats ripícolas 
nas linhas afetadas 
pela barragem  

Sentido 
Significância 
Magnitude 
Desfasamento 
Duração 
Reversibilidade 
Grau de Incerteza 
Caráter 
Minimização 
Área de Influência 

Positivo 
Significativo 
Elevado 
Imediato 
Permanente 
Reversível 
Certo 
Direto 
- 
Regional 

Todos os biótopos  

 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 209 

4.4.2.2. Impactes cumulativos 

Pode haver impactes cumulativos para este descritor, já que se encontram previstos mais projetos destas dimensões para 

áreas adjacentes e envolventes, mas que neste caso se situam a cerca de 35 km lineares deste local, distância suficiente 

para não serem aqui analisados estes impactes. 

Este projeto ocupa uma área bastante extensa, no entanto, deverão ser consideradas medidas de gestão e conservação dos 

valores fitocenóticos em presença, nomeadamente a recuperação e valorização da galeria ripícola e manutenção da 

vegetação nas linhas de água secundárias. 
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4.4.3. FAUNA 

4.4.3.1. Identificação, caraterização e avaliação de impactes 

4.4.3.1.1. Fase de construção 

4.4.3.1.1.1. Fauna_c1: Destruição de Habitats 

A destruição dos habitats existentes no terreno constitui um dos principais impactes da generalidade dos empreendimentos. 

No caso da propriedade do Carvalhal, considera-se muito significativa a perda da galeria ripícola da ribeira da Meimoa e 

da vegetação natural, de uma forma geral, ao longo de toda a área de projeto. Salienta-se que a vegetação funciona como 

habitat para a fauna, proporcionando refúgio e alimento. 

4.4.3.1.1.2. Fauna_c2: Efeito barreira. 

Em consequência do impacte anterior gera-se um enorme efeito-barreira, ao longo de toda a propriedade, o que constitui 

um impacte significativo, pois conduz ao afastamento ou exclusão da maior parte das espécies faunísticas. 

Pela sua implementação no terreno, será pouco significativa, se se evitar a época de reprodução das espécies. 

4.4.3.1.1.3. Fauna_c3: Perturbação da fauna 

A realização das ações inerentes à fase de obra gera níveis elevados de perturbação, tendo como consequência imediata o 

afastamento das espécies mais sensíveis e de maior interesse para a conservação. 

4.4.3.1.2. Fase de exploração 

4.4.3.1.2.1. Fauna_e1: Perturbação da fauna 

A exploração de amendoal em modo intensivo pode ser considerada geradora de perturbação, através da presença de 

equipamentos e de máquinas no terreno, associados aos sistemas de rega, de tratamento das plantações e de apanha. 

Contudo, este impacte deve ser esporádico e não permanente. 

4.4.3.1.2.2. Fauna_e2: Alteração de habitats 

A alteração de habitats para a fauna com a implementação de uma grande área de produção intensiva corresponde ao 

impacte mais significativo. Apesar de a propriedade apresentar um longo histórico de produção frutícola, a realidade é que 

o atual projeto introduz uma grande afetação do terreno com redução drástica da disponibilidade de refúgio e de recursos 

alimentares para a fauna. 

O desenvolvimento das amendoeiras a médio longo prazo tendem a atenuar esta questão, pois começam a disponibilizar 

áreas de ensombramento e micro-habitats no corpo da planta. Contudo, pelo fato de se tratar de plantas para produção, 
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nunca apresentam as mesmas caraterísticas que árvores em condições naturais (maior porte, presença de tocas, menor 

nível de perturbação). 

A ribeira da Meimoa, com a implementação do projeto de recuperação proposto, tenderá a recuperar condições de abrigo 

para fauna. Esta linha de água apresenta um papel fundamental de corredor ecológico, permitindo a conetividade entre 

áreas envolventes, sendo a manutenção de vegetação ripícola marginal de extrema importância para a fauna, aspeto 

transversal a todos os grupos faunísticos. 

A presença de uma barragem poderá vir a proporcionar habitats para fauna, de acordo com a forma como for mantida. A 

presença de vegetação nas margens, assim como nas linhas secundárias que atravessam a propriedade, é decisiva para a 

ocorrência de elenco faunístico. 

4.4.3.1.3. Fase de desativação 

Os impactes da desativação de um projeto deste tipo variam muito consoante as ações forem planeadas e conduzidas. 

4.4.3.1.3.1. Barragem 

O abandono da exploração de albufeiras não reconduz à reconversão dos habitats naturais. É importante que estes sejam 

conduzidos sob um plano de recuperação paisagística. Note-se também que, com o tempo, as albufeiras, se não forem 

sujeitas a intervenções ou utilizações intensivas, vão tendendo a naturalizarem-se e a apresentarem comunidades 

estruturadas. 

4.4.3.1.3.2. Projeto Agrícola 

As consequências da desativação do projeto prendem-se com a fase em que esta decorresse. A longo prazo espera-se o 

crescimento das amendoeiras, pelo que será benéfico que estas sejam mantidas depois de apresentarem porte arbóreo. A 

substituição da atual cultura por outra cultura intensiva introduziria novamente elevados níveis de perturbação e 

afastamento ou exclusão de espécies. 
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4.4.3.2. Avaliação de impactes 

Na Tabela 80 encontram-se reunidos os impactes para o descritor Fauna, quer na fase de construção e de exploração, quer 

na de desactivação. 

Tabela 80. Avaliação de impactes sobre o descritor Fauna. 

Impactes 
Natureza do 

impacte 
Tipo do 
impacte 

Efeito temporal 
Duração do 

impacte 
Significância do impacte 

Fase de construção 

Destruição de 
habitats 

Negativo Direto Imediato Permanente Muito significativo 

Efeito barreira Negativo Direto Imediato Temporário Pouco significativo 

Perturbação 
da fauna 

Negativo Direto Imediato Temporário Muito significativo 

Fase de exploração 

Perturbação 
da fauna 

Negativo Direto 
Imediato a médio 

prazo 
Temporário Pouco significativo 

Alteração de 
habitats 

Negativo Direto Imediato Permanente Significativo 

Fase de desativação 

Abandono da 
albufeira 

Positivo Direto Longo prazo Permanente Significativo 

Desativação 
do projeto 
agrícola 

Positivo Direto Longo prazo Permanente Significativo 
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4.4.4. PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

4.4.4.1. Inventário Patrimonial 

Na área foram identificados 3 (três) elementos patrimoniais no decurso da pesquisa bibliográfica e 3 (três) elementos 

patrimoniais durante os trabalhos de prospeção arqueológica (localização nos Anexo P e descrição patrimonial no 

Anexo Q), a saber: 

1. Ara – Romano – Ara de granito de grão grosseiro, encontrando-se reutilizada como material de construção 

na parede de um edifício de apoio agrícola. Esta peça está certamente relacionada com a ocupação romana 

identificada e intervencionada no sítio da Tapada de São Pedro (CNS 15969). 

2. Nora – Contemporâneo – encontra-se coberta de vegetação, sendo apenas visível o engenho metálico. 

3. Carvalhal – CNS 16720 – Abrigo – Romano. O sítio foi identificado em 2001. Durante os presentes trabalhos 

de prospeção não se identificou qualquer vestígio material. 

4. Quinta do Carvalhal – Contemporâneo – Composto por conjunto habitacional e estruturas de apoio agrícola 

e pecuária (armazéns, estábulos, currais, etc.). 

5. Vale das Paredes – CNS 16724 – Abrigo – Romano – Sítio identificado em 2001. Durante os presentes 

trabalhos de prospeção não se identificaram vestígios à superfície, mas parte desta área é abrangida por outra 

propriedade. 

6. Freixa – CNS 16721 – Quinta – Romano – Sítio identificado em 2001, referindo-se que nessa altura já teria 

sido totalmente destruído por uma surriba. Durante os presentes trabalhos de prospeção identificou-se, à 

superfície; material de construção e um instrumento em pedra polida. 

 

Saliente-se que as ocorrências nº 1 e 2 se encontram numa parcela de terreno contígua, mas que não pertence à propriedade 

do Carvalhal, conforme se observa na cartografia (Anexo P). 

4.4.4.2. Identificação e avaliação das ocorrências 

A classificação do valor patrimonial dos elementos identificados na área global de estudo com vista à hierarquização da 

sua importância científica e patrimonial baseia-se nos critérios mais significativos considerados por alguns artigos de 

referência sobre este tipo de estudos de impacte ambiental (Mascarenhas et al. 1986; Real e Branco 2009; Albergaria 

2001). 

Cada critério divide-se por vários graus numa escala decrescente de interesse, sendo por sua vez atribuído um coeficiente 

de ponderação a cada fator (Real e Branco 2009). 

Neste sentido, foram equacionados os seguintes critérios de avaliação (Tabela 81): 

 Grau de Implantação/Inserção Paisagística: corresponde ao grau de descaraterização da paisagem. Coeficiente de 

ponderação – 1. 

 Grau de Visibilidade: corresponde ao grau de observação do elemento relativamente à densidade de vegetação. 

Coeficiente de ponderação – 1. 

 Grau de Conservação: corresponde ao grau de ruína do elemento patrimonial. Coeficiente de ponderação – 1. 
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 Grau de Representatividade: corresponde ao grau de reprodução do elemento quanto à sua categoria, num 

determinado contexto. Coeficiente de ponderação – 1. 

 Grau de Monumentalidade: corresponde ao grau de imponência do elemento patrimonial. Coeficiente de 

ponderação – 2. 

 Grau de Raridade (Regional): corresponde à existência/ ausência do tipo de elemento patrimonial quanto ao tipo 

de contexto e numa escala regional. Coeficiente de ponderação – 2. 

 Grau de Potencial Científico: corresponde ao grau de importância que pode assumir para a investigação de 

determinada realidade e período cronológico. Coeficiente de ponderação – 5. 

 Grau de Potencial Histórico: corresponde ao grau de importância que pode assumir como documento para a 

história local/nacional. Coeficiente de ponderação – 1. 

 Grau de Potencial Pedagógico e Turístico: corresponde ao grau de possibilidade de utilização pedagógica e 

turística junto do público em geral, escolar e turístico. Coeficiente de ponderação – 1. 

 

Tabela 81. Atribuição da valoração patrimonial de cada sítio. 

Nº Sítio IMP VIS CONS REP MON RAR 
P 

CIENT 
P 

HIST 
P 

PED/TUR 
Total 

Valor 
patrimonial 

1 Ara 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4,88 Muito elevado 

2 Nora 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1,88 Reduzido 

3 Carvalhal -  - - - - - - - - - 

4 
Quinta 

do 
Carvalhal 

3 3 2 2 1 1 1 2 1 2,44 Reduzido 

5 
Vale das 
Paredes 

-  - - - - - - - - - 

6 Freixa 3 2 1 3 3 D 3 3 1 3,77 Elevado 
Legenda 

IMP – Grau de Implantação 

Com interesse – 3    

Indeterminado – 2 

Sem interesse – 1 

VIS – Grau de Visibilidade 

Bom – 3   

Médio – 2    

Mau – 1 

CONS – Grau de Conservação 

Bom – 3    

Regular – 2    

Mau – 1 

Desconhecido – D 

 

REP – Grau de Representatividade 

Elevado – 3    

Médio – 2     

Reduzido – 1 

 

MON – Grau de Monumentalidade 

Elevado – 3    

Médio – 2   

Reduzido – 1 

RAR – Grau de Raridade (Regional) 

Raro – 3    

Regular – 2     

Frequente – 1 

Desconhecido – D 

 

P CIENT – Grau de Potencial Científica 

Elevado – 3    

Médio – 2    

Reduzido – 1 

P HIST – Grau de Potencial Histórico 

Elevado – 3    

Médio – 2    

Reduzido – 1 

P PED/TUR – Grau de Potencial 
Pedagógico e turístico 

Elevado – 3    

Médio – 2    

Reduzido – 1 
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O valor patrimonial dos elementos apresentados é avaliado numa escala numérica que resulta da média ponderada dos 

vários descritores. O valor total resultará da média ponderada e corresponde ao valor patrimonial do monumento/sítio que 

se traduz na seguinte avaliação qualitativa: 

 entre 1 e 2,5: valor patrimonial reduzido. 

 entre 2,5 e 3,5: valor patrimonial médio. 

 entre 3,5 e 4,5: valor patrimonial elevado. 

 entre 4,5 e 5: valor patrimonial muito elevado. 

4.4.4.3. Critérios de identificação e avaliação de impactes 

A avaliação (Tabela 82) é feita tendo em conta os parâmetros da Magnitude (reduzida, média, elevada), Significância 

(pouco significativo, significativo, muito significativo), da Durabilidade (Permanente, Temporária), de Efeito 

(recuperável, não recuperável, direto, indireto): 

1. Magnitude: magnitude do impacte varia consoante a agressividade das ações impactantes e a suscetibilidade 

das ocorrências afetadas. A magnitude é Elevada se o impacte for direto e implicar a total destruição da 

ocorrência; Média se se verificar a destruição parcial da ocorrência ou a afetação da sua envolvente; Reduzida 

se a afetação ou degradação da ocorrência não obtiver expressão significativa. 

2. Significância: corresponde à importância que o impacte terá sobre o elemento patrimonial em causa, podendo 

variar entre pouco significativo e muito significativo. 

3. Durabilidade: prende-se com a duração do impacte e o efeito do mesmo sobre a ocorrência patrimonial, 

podendo este ser Temporário ou Permanente. 

4. Efeito: corresponde ao efeito que o impacte terá sobre o elemento patrimonial. 

 

Neste caso concreto não existem na área do projeto da Barragem do Carvalhal elementos patrimoniais identificados, mas 

estão referenciados 4 (quatro) elementos patrimoniais na área de plantio e de implantação do sistema de rega e 2 (dois) 

elementos patrimoniais a uma curta distância dos limites da Quinta do Carvalhal (Tabela 83). 

Conforme referido anteriormente, à data dos trabalhos de prospecção arqueológica a área de plantio e implantação do 

sistema de rega estava já executada, pelo que dos sítios arqueológicos Carvalhal – CNS 16720 e Vale das Paredes – CNS 

16724 não se registou qualquer vestígio material. Tendo sido identificados em 2001, a exploração agrícola da propriedade 

desde a altura terá provocado a sua destruição. Quanto ao sítio Freixa – CNS 16721 e que já em 2001 se referia como 

destruído por uma surriba, ainda foi possível identificar à superfície algum material de construção e um instrumento em 

pedra polida. 
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Tabela 82. Avaliação dos impactes. 

Elemento 
Patrimonial 

N.º 

1 Designação 

 

Ara 

Magnitude 
Elevada  

 Média  
 Reduzida X 
 

Significância 
Pouco significativo X 

 Muito Significativo  
 

Durabilidade 
Temporário X 

 Permanente  
 

Efeito 
Positivo X 

 Negativo  

2 Designação 

 

Nora 

Magnitude 
Elevada  

 Média  
 Reduzida X 
 

Significância 
Pouco significativo X 

 Muito Significativo  
 

Durabilidade 
Temporário X 

 Permanente  
 

Efeito 
Positivo X 

 Negativo  

3 Designação 

 

Carvalhal 
CNS16720 

Magnitude 
Elevada X 

 Média  
 Reduzida  
 

Significância 
Pouco significativo  

 Muito Significativo X 
 

Durabilidade 
Temporário  

 Permanente X 
 

Efeito 
Positivo  

 Negativo X 

4 Designação 

 

Quinta do 
Carvalhal 

Magnitude 
Elevada  

 Média  
 Reduzida X 
 

Significância 
Pouco significativo X 

 Muito Significativo  
 

Durabilidade 
Temporário X 

 Permanente  
 

Efeito 
Positivo X 

 Negativo  

5 Designação 

 

Vale das 
Paredes 
CNS16724 

Magnitude 
Elevada X 

 Média  
 Reduzida  
 

Significância 
Pouco significativo  

 Muito Significativo X 
 

Durabilidade 
Temporário  

 Permanente X 
 

Efeito 
Positivo  

 Negativo X 

6 Designação 

 

Freixa 
CNS16721 

Magnitude 
Elevada X 

 Média  
 Reduzida  
 

Significância 
Pouco significativo  

 Muito Significativo X 
 

Durabilidade 
Temporário  

 Permanente X 
 

Efeito 
Positivo  

 Negativo X 
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Tabela 83. Posicionamento dos elementos patrimoniais em relação às infra-estruturas mais próximas. 

N.º Designação Tipo Distância aos elementos do projeto 

1 Ara Ara 
747 m do limite do paredão secundário da barragem 

33 m do projeto agrícola 

2 Nora Nora 
724 m do limite do paredão secundário da barragem 

32 m do projeto agrícola 

3 
Carvalhal 

CNS16720 
Abrigo 

402 m do limite do paredão secundário da barragem 
Dentro do projeto agrícola 

4 
Quinta do 
Carvalhal 

Quinta de 
Produção 

300 m do limite do paredão secundário da barragem 
Dentro do projeto agrícola 

5 
Vale das 
Paredes 

CNS16724 
Abrigo 

517 m do limite da albufeira da barragem 
Parcialmente dentro do projeto agrícola 

6 
Freixa 

CNS16721 
Quinta 

286 m do limite da albufeira da barragem 
Dentro do projeto agrícola 
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4.4.5. RESÍDUOS 

4.4.5.1. Identificação e Caraterização de Impactes 

Para a avaliação dos impactes associados à implementação do Projeto, analisar-se-ão os resíduos produzidos nas várias 

fases que compõem a fase de construção e, também, durante a fase de exploração e desativação. Como já se informou, a 

plantação do amendoal estava praticamente completo, com exceção da zona mais baixa da propriedade, na altura em que 

se fez o levantamento da situação na propriedade, pelo que algumas considerações sobre os resíduos aqui apresentadas 

são supostamente as que ocorreram na fase anterior ao início do estudo, pelo que já não se podem propor medidas 

minimizadoras neste caso. 

A fase de construção terá sido composta pelas seguintes fases: 

 Fase 1: Desmatação e limpeza (já executadas); 

 Fase 2: Abertura de acesso (já executado); 

 Fase 3: Operações de terraplenagem e aterro (já executado); 

 Fase 4: Instalação de estaleiro de obra (já executado); 

 Fase 5: Destruição da barragem anterior e remoção das vazas acumuladas no fundo (a decorrer, já em fase final); 

 Fase 6: Plantação do amendoal (praticamente finalizada); 

 Fase 7: Construção da barragem (a realizar) e das redes de rega (já executado). 

Apenas a construção da barragem está ainda por fazer, tudo o resto está já praticamente executado. 

Na fase de exploração será tida em consideração apenas a manutenção das infraestruturas construídas (barragem e redes 

de rega, bem como a produção de resíduos perigosos provenientes da aplicação de fitofármacos na exploração agrícola). 

Na fase de desativação serão considerados os resíduos provenientes da demolição das infraestruturas implementadas na 

fase de construção. 

No que diz respeito aos Resíduos, os impactes serão avaliados através da conjugação dos seguintes fatores: 

 Quantidade de resíduos produzida; 

 Perigosidade do resíduo; 

 Capacidade de reciclagem; 

 Perda de recursos naturais; 

 Implicações energéticas no seu tratamento; 

 Destino final aplicável. 

4.4.5.1.1. Fase de Construção 

Atendendo ao facto de apenas faltar construir a barragem que substituirá a anterior, e atendendo à natureza do projeto e 

aos materiais a utilizar na sua construção (Barragem de Terra), os resíduos com maior probabilidade de serem produzidos 

são os resíduos de construção e demolição (os quais possuem legislação específica para a sua gestão – Decreto-Lei n.º 

46/2008, de 12 de Março), nomeadamente os pertencentes ao capítulo 17 01 – Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais 
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cerâmicos, e ao capítulo 17 05 – Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de dragagem, 

da Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março – Código LER. 

Do acompanhamento de vários projetos de construção, a experiência adquirida conduz-nos a que se possam utilizar como 

valores guia perdas entre os 3% e os 5% para cada material utilizado e manipulado em obra. 

Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, direto, imediato, temporário e pouco significativo. 

4.4.5.1.2. Fase de Exploração 

 

Manutenção de infraestruturas 

Durante o tempo de vida útil deste Projeto terão de ser executadas diversas obras de manutenção e reparação de todas as 

infraestruturas existentes no empreendimento. Deste modo, tal como para a construção das mesmas, também aqui são 

expetáveis, na sua maioria, resíduos de construção e demolição: 

 LER 17 01 01 – Betão 

 LER 17 02 01 – Madeira 

 LER 17 02 03 – Plástico 

 LER 17 04 05 – Ferro e Aço 

 LER 17 04 07 – Mistura de Metais 

 LER 17 09 03* – outros resíduos de construção e demolição (incluindo mistura de resíduos) contendo substâncias 

perigosas 

 LER 15 01 01 – Embalagens de papel 

 LER 15 01 02 – Embalagens de plástico 

 LER 15 01 03 – Embalagens de madeira 

 LER 15 01 04 – Embalagens de metal 

 LER 15 01 05 – Embalagens compósitas 

 LER 15 01 10* – Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas 

 LER 15 01 11* – Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz porosa sólida 

perigosa 

 LER 08 01 11* – Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas 

 LER 08 04 09* – Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas 

Apesar de existir produção de alguns resíduos perigosos, dada a reduzida área estudo as quantidades produzidas não serão 

significativas. 

Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, direto, imediato, temporário e pouco significativo. 
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Exploração agrícola. 

Durante a fase de exploração agrícola da Propriedade são esperados resíduos perigosos provenientes da utilização de 

fitofármacos, nomeadamente LER 02 01 08* – Resíduos agroquímicos contendo substâncias perigosas e LER 15 01 10* 

– Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas. 

Da manutenção de máquinas e equipamentos, são esperados os seguintes resíduos: 

 LER 13 02 08* – outros óleos de motores, transmissões e lubrificação 

 LER 13 07 01 – Fuelóleo e gasóleo 

 LER 13 07 02 – Gasolina 

 LER 15 02 02* – absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por 

substâncias perigosas 

 LER 16 01 03 – pneus usados 

 LER 16 01 07* – filtros de óleo 

 LER 16 01 13* – fluido de travões 

 LER 16 01 17 – metais ferrosos 

 LER 16 01 18 – metais não ferrosos 

 LER 16 01 22 – componentes não anteriormente especificados 

 LER 16 06 01* – acumuladores de chumbo 

 LER 16 07 08* – resíduos contendo hidrocarbonetos 

Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, direto, imediato, temporário e pouco significativo. 

 

Ocupação Humana 

Durante a Fase de Exploração, associados à ocupação humana está a produção de resíduos, na sua maioria pertencente à 

família dos resíduos urbanos e equiparados, sendo de esperar os seguintes resíduos: 

 LER 20 01 01 – Papel e cartão 

 LER 20 01 02 – Vidro 

 LER 20 01 08 – Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 

 LER 20 01 11 – Têxteis 

 LER 20 01 25 – Óleos e gorduras alimentares 

 LER 20 01 29* – Detergentes contendo substâncias perigosas 

 LER 20 01 33* – Pilhas e acumuladores 

 LER 20 01 36 – Equipamento elétrico e eletrónico não perigoso 

 LER 20 01 39 – Plásticos 

 LER 20 01 40 – Metais 

Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, direto, imediato, permanente e pouco significativo. 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 221 

4.4.5.1.3. Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação são esperados Resíduos apenas provenientes da demolição de infraestruturas, a que 

corresponde a produção de diversos resíduos de construção e demolição: 

 

Demolição de Infraestruturas. 

Aqui são expetáveis, na sua maioria, resíduos de construção e demolição: 

 LER 17 01 01 – Betão 

 LER 17 02 01 – Madeira 

 LER 17 02 02 – Vidro 

 LER 17 02 03 – Plástico 

 LER 17 04 05 – Ferro e Aço 

 LER 17 04 07 – Mistura de Metais 

 LER 17 04 11 – Cabos não contaminados 

 LER 17 06 04 – Materiais de isolamento não contendo amianto nem substâncias perigosas 

 LER 17 09 03* – Outros resíduos de construção e demolição (incluindo mistura de resíduos) contendo substâncias 

perigosas 

 LER 15 01 01 – Embalagens de papel 

 LER 15 01 02 – Embalagens de plástico 

 LER 15 01 03 – Embalagens de madeira 

 LER 15 01 04 – Embalagens de metal 

 LER 15 01 05 – Embalagens compósitas 

 LER 15 01 10* – Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas 

 LER 15 01 11* – Embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressão, com uma matriz porosa sólida 

perigosa 

 LER 08 01 11* – Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas 

 LER 08 04 09* – Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas 

Avalia-se a produção destes resíduos como um impacte negativo, direto, imediato, temporário e significativo. 
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4.4.5.2. Avaliação de impactes 

Tabela 84. Avaliação de impactes sobre o descritor Resíduos (* - Tarefas já executadas, os impactes descritos são 
supostos já terem sucedido). 

Impactes 
Natureza do 
impacte 

Efeito temporal e 
duração do 
impacte 

Tipo do 
impacte 

Significância do 
impacte 

Fase de construção 

Decapagem do coberto 
vegetal* 

Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Direto 
Pouco 
Significativo 

Abertura de acessos* Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Direto 
Pouco 
Significativo 

Operações de terraplenagem 
e aterro* 

Nulo - - - 

Instalação de estaleiro de 
obra* 

Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Direto 
Pouco 
Significativo 

Construção da rede de rega* Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Direto 
Pouco 
Significativo 

Plantação do amendoal* Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Direto 
Pouco 
Significativo 

Construção da barragem Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Direto 
Pouco 
Significativo 

Fase de exploração 

Manutenção da barragem e 
rede de rega 

Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Direto 
Pouco 
Significativo 

Exploração Agrícola Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Direto Significativo 

Ocupação Humana Negativo 
Imediato e 
Permanente 

Direto 
Pouco 
Significativo 

Fase de Desativação 

Demolição de Infraestruturas Negativo 
Imediato e 
Temporário 

Direto Significativo 
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4.5. PLANEAMENTO 

4.5.1. PAISAGEM 

4.5.1.1. Análise de Visibilidade 

A área de influência visual de um projeto designa-se, em termos paisagísticos, por bacia visual, correspondendo esta à 

parcela de território visível a partir do local de implantação do projeto e, consequentemente, engloba todos os pontos com 

acessibilidade visual sobre o mesmo. A bacia de visibilidade da proposta foi elaborada para um cenário de máximo impacte 

visual – não incluindo na sua formulação a informação tridimensional relativa ao uso do solo e ao edificado presente na 

área de análise – numa área definida por um buffer de 3.000 m a partir do limite da área de implantação do projeto, 

coincidente com a AIV. A análise de visibilidade do projeto foi elaborada isoladamente para os seus elementos, cuja 

volumetria se considera causadora de disrupção visual no campo de abrangência do observador desta paisagem. O projeto 

da Propriedade do Carvalhal engloba uma vertente hidráulica consubstanciada pela construção de uma nova barragem, no 

local onde já existia uma infraestrutura similar embora de menor capacidade, e uma vertente agrícola que engloba a 

implementação de um projeto de rega e a plantação de um amendoal. Atendendo a que à data de elaboração do presente 

relatório esta última vertente já se encontra construída e que os equipamentos instalados no território, maioritariamente 

enterrados, não possuem impacte visual associado, a análise de visibilidade do projeto desenvolveu-se sobre o estudo da 

barragem, cujo dois paredões, um localizado a norte do plano de água e outro a oeste deste, representam as estruturas 

consideradas para a análise. A galeria ripícola que acompanha a Ribeira da Meimoa, que cruza a propriedade do Carvalhal 

no sentido NE/SW, foi alvo de intervenção nefasta que eliminou todo o extrato arbóreo e arbustivo que aí se encontrava, 

indo para além da capacidade de resiliência deste sistema. Dado o desenvolvimento pelo promotor do Projeto de 

Recuperação de galerias ripícolas e linhas de água da Propriedade do Carvalhal (Capinha) (Anexo V), para efeitos deste 

estudo será considerado este documento como de vital implementação no território para o restabelecimento da matriz de 

referência paisagística nesta faixa de território. 

A análise de visibilidade, presente na Figura 68 e no Anexo L, relativa aos elementos de projeto considerados como 

perturbadores da qualidade visual da área de estudo, permite identificar a magnitude do impacte visual. Atendendo-se à 

tipologia e número de elementos causadores de disrupção visual, considera-se que na presente análise a magnitude do 

impacte possui apenas duas classes: elevada e média. A bacia de visibilidade do projeto corresponde a cerca de 23,7% da 

área de influência visual, ocupando a classe de menor magnitude cerca de 3% e a classe de média magnitude um valor 

aproximado a 21% do território observado. No que se refere aos valores aferidos na caraterização da situação de referência, 

destaca-se a afetação visual da qualidade visual presente, dado que o impacte visual incidirá sobre uma significativa 

percentagem – cerca de 21% – de unidades visuais possuidoras de qualidade visual média e elevada, com maior incidência 

no quadrante NW da área de influência visual considerada. A Tabela 85 sintetiza as percentagens de afetação global e 

setorial de acordo com as diferentes análises efetuadas na caraterização. 
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Figura 68. Análise de visibilidade. 

Tabela 85. Afetação do impacte relativamente aos valores de referência. 

 Área de Estudo 
m2 % 

Bacia de Visibilidade 

Projeto 13189231,01 23,7 

Afetação da Sensibilidade Visual 

Elevada 146153,34 0,26 

Média 5221964,71 9.37 

Afetação da Qualidade Visual 

Elevada 1756437,99 3,15 

Média 10025580,77 17,99 

Afetação da Capacidade de Absorção Visual 

Baixa 358412,26 0,64 

Média 5176331,12 13,74 

 

4.5.1.1.1. Magnitude do Impacte Visual 

Na presente análise considerou-se que a situação de impacte máximo, referente à visibilidade em simultâneo dos dois 

paredões, corresponde à classe de magnitude mais elevada neste território. A classificação da magnitude do impacte visual 

associado ao projeto foi efetuada de acordo com a Tabela 86. 
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A avaliação da magnitude do impacte visual resultante do Projeto, presente na Tabela 87 encontra-se representada na 

Figura 68 e no Anexo L. 

A análise do Anexo L permite verificar que a magnitude do impacte visual se reflete de forma mais ou menos homogénea 

sobre as áreas a partir de onde se visualiza o projeto. As zonas de magnitude elevada são as que possuem uma menor 

distribuição territorial, abrangendo cerca de 7% da área de influência visual, concentrando-se no topo do quadrante N, no 

centro e no extremo S da área de influência visual do projeto. A classe de média magnitude, representando cerca de 12% 

do território, acompanha territorialmente a distribuição da classe de elevada magnitude, apesar de assumir uma maior 

intensidade. A classe de menor magnitude, coincidente com cerca de 9% da área observada, ocorre de forma mais 

significativa no setor N da área de estudo. 

Tabela 86. Magnitude do Impacte Visual: Intervalos de valoração. 

Magnitude do Impacte Visual 

Visibilidade dos Elementos de Projeto 

- Baixa 

2 Média 

3 Elevada 

Tabela 87. Magnitude do Impacte Visual. 

Magnitude do Impacte Visual Área (ha) % 
- - - 

Média 11758685,34 21,10 

Baixa 1430545,67 2,57 

 

4.5.1.1.2. Significância do Impacte Visual 

A conjugação entre a avaliação da magnitude e a sensibilidade visual permite classificar e quantificar a significância do 

impacte. A legenda da carta foi elaborada de acordo com o modelo/matriz da Figura 69. 

 

Figura 69. Modelo da Avaliação da Significância do Impacte Visual. 

Sensibilidade Visual da Paisagem +

Elevada (3) 4 5 6

Média (2) 3 4 5

Baixa (1) 2 3 4

Baixa (1) Média (2) Elevada (3) Magnitude do Impacte

Significância do Impacte

Elevada

Média

Baixa

Sentido da Evolução da Significância do Impacte Visual
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A avaliação da Significância do Impacte Visual resultante do Projeto encontra-se representada na Figura 70 e no Anexo M 

a uma escala de maior pormenor (1:25000). 

Através da análise da Figura 70, Anexo M, e da Tabela 88 verifica-se que a classe com maior representatividade na área 

de análise corresponde à de média significância (cerca de 21% da área total), possuindo as zonas de baixa significância de 

impacte visual um valor inferior a 2% da área de estudo e as de elevada significância cerca de 0,3%. Contudo, destaca-se 

que, apesar da reduzida expressão territorial das zonas de elevada significância, a sua distribuição territorial acontece de 

forma mais concentrada nos extremos NW da área de influência visual. 

 

Figura 70. Significância do impacte visual. 

Tabela 88. Significância do Impacte Visual. 

Significância do Impacte Visual Área (ha) % 
Elevada 146153,34 0,26 
Média 11945081,52 21,44 
Baixa 1097996,15 1,97 

 

De acordo com a visita ao local, a importância do impacte visual associada ao projeto em estudo, refletir-se-á de diferentes 

modos consoante o zoom efetuado sobre o território considerado. Podem, deste modo, registar-se 3 níveis de influência 

consoante a distância à zona de implantação do projeto. No primeiro nível de influência, relativo aos terrenos diretamente 

abrangidos pelo projeto, é atingido o maior impacte visual, uma vez que o projeto (ou elementos do mesmo) será 
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visualizado a partir de uma percentagem elevada de pontos incluídos nesta esfera de abrangência, sendo esta potenciada 

pela ausência de barreiras visuais, concorrendo para um maior grau de intrusão na observação da paisagem e alterando 

fortemente a perceção visual local relativamente à imagem da paisagem atual. A segunda zona de influência localiza-se 

na proximidade imediata da área de estudo, coincidente com as suas áreas adjacentes. Pode considerar-se como uma zona 

de impacte visual médio, resultante da preponderância da sobreposição entre zonas de média qualidade visual e média 

capacidade de absorção. A terceira esfera de influência, correspondente às áreas localizadas na periferia da área de estudo, 

será onde o impacte visual ocorrerá assumindo maiores magnitudes, especificamente devido ao cruzamento de uma 

qualidade visual média com uma elevada capacidade de absorção. No entanto, a distância que decorre desde esta zona de 

impacte possibilita a ocorrência de um paradoxo de circunstâncias que concorrem para uma minimização do impacte. Esta 

minimização “natural” decorre da dispersão da observação a partir destas zonas por diversos elementos que, ocorrendo 

num último plano visual (o da origem do impacte), focalizam e direcionam o olhar na sua direção, concorrendo diretamente 

com a volumetria inerente à implantação do projeto. Deste modo, apesar de poder ser visualizado a grande distância, o 

impacte visual isolado do projeto acabará por se dispersar parcialmente no conjunto de volumetrias naturais e edificadas 

já presentes na conjuntura rural em que se insere. 

4.5.1.2. Identificação e caraterização de impactes 

Os principais impactes no descritor Paisagem decorrentes da implementação do projeto podem sintetizar-se de acordo com 

o raio de ação em que ocorre o seu efeito visual. Num primeiro nível de observação local surgem aqueles que se relacionam 

diretamente com a alteração da morfologia do terreno e do padrão do uso do solo, implicando uma desorganização espacial 

e funcional nas áreas afetas à edificação das novas construções. Assim, é significativamente afetado o caráter da paisagem 

da zona de projeto, circunscrita pela área de estudo, principalmente devido à introdução de elementos exógenos 

perturbadores tanto do seu equilíbrio como da sua leitura e continuidade. Num segundo nível de observação, respeitante à 

envolvente direta da área de estudo, realçam-se os impactes negativos decorrentes da criação do efeito barreira/intrusão 

na paisagem, em toda a área de construção e o aumento da concentração de poeiras (embora circunstancial) no ar 

(diminuição da visibilidade) devido às terraplanagens e consequente deposição nos espaços adjacentes. Num terceiro nível 

de observação, de cariz regional, realçam-se os impactes decorrentes da implantação de novas construções que poderão 

ser visíveis a distância considerável. 

É na fase de construção que ocorrem os impactes de maior relevância no âmbito da área de influência visual (Tabela 89), 

assumindo-se como similares aos da fase de desativação, embora com menor intensidade, sendo esta fase alvo de uma 

especificação de impactes a seguir apresentada. A classificação foi efetuada de acordo com as ações que maior 

preponderância assumem na construção da barragem: desflorestação; desmatação; alteração de morfologia6; e alteração 

do curso das linhas de água. Estas ações serão avaliadas quanto à natureza do impacte ((-) – Negativo; (0) – Nulo; (+) – 

Positivo); à magnitude e significância (PS – Pouco significativo; S – Significativo; MS – Muito significativo) e ao efeito 

temporal (P – Permanente; T – Temporário; # – Não aplicável), de modo a estabelecer uma relação com a Matriz Síntese 

de Impactes Ambientais apresentada no EIA (Tabela 89). 

                                                 

6 Considerando o relevo como a forma da superfície do território em estudo, no âmbito do presente relatório, por alterações à morfologia do terreno 
(relevo) entendem-se as provocadas diretamente pelos movimentos/deslocação de terras envolvidos na criação de diversas áreas de aterro e escavação, 
de dimensão e impacte variáveis, para implantação dos elementos construtivos do projeto, uma vez que muitos ocorrem temporariamente no decorrer da 
obra sem hipótese de representação cartográfica ao nível da elaboração do EIA. 
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Tabela 89. Paisagem – Matriz de Impactes. 

Descritor Paisagem Desflorestação Desmatação 
Alteração de 
morfologia 

Alteração do curso 
das linhas de água 

Fase de construção 
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Barragem  

Paredão - PS P - PS P - S P - S P 

Albufeira - PS P - PS P - S P - S P 

 

Tratando-se de um território marcadamente rural, a execução da infraestruturação necessária à concretização do projeto, 

especificamente da componente hidráulica, obrigará a um conjunto de intervenções que se consideram como causadoras 

de uma alteração da superfície do terreno. Estas intervenções, verificadas num nível local, originarão um impacte que, 

ainda que reduzido, se verificará principalmente no nível mais próximo de apropriação visual. Tal sucede com a construção 

de aterros ou escavações (de dimensão variável) para nivelamento de caminhos para passagem de maquinaria pesada ou, 

ainda, de passagens para as áreas técnicas do projeto, que se manterão durante o prazo de vigência do mesmo. 

Numa primeira fase, referente à construção, a obra para abertura e/ou regularização do relevo do que virá a constituir o 

fundo do plano de água constitui uma alteração da morfologia do terreno. Esta alteração corresponde à substituição da 

forma natural do terreno por outra, decorrente duma ação humanizada, com influência na matriz de referência visual local 

e supralocal. É também nesta fase que é efetuada a limpeza do terreno, incluindo a desmatação e desflorestação, em 

especial na área central do que virá a ser a albufeira. Numa segunda fase, ainda que não incidente especificamente sobre 

a morfologia física associada a movimentos de terras, a construção da albufeira assumirá uma influência similar sobre a 

referida matriz de referência visual, uma vez que, no plano visual do observador, haverá lugar à substituição de uma zona 

côncava por uma zona aplanada referente ao plano de água. 

4.5.1.2.1. Fase de construção 

Como principais impactes ambientais no descritor Paisagem decorrentes da implantação do projeto da Propriedade do 

Carvalhal, surgem aqueles que se relacionam diretamente com a alteração da morfologia do terreno e do padrão de usos 

do solo, implicando uma desorganização espacial e funcional nas áreas onde se instalará o projeto. Deste modo, é afetado, 

grandemente, o caráter da paisagem da área em estudo, devido, principalmente, à introdução de elementos exógenos 

perturbadores tanto do seu equilíbrio como da sua leitura e continuidade. Realçam-se, também, os impactes negativos 

decorrentes da criação do efeito barreira/intrusão na paisagem, em especial na área do coroamento da barragem, e o 

aumento da concentração de poeiras no ar (diminuição da visibilidade) devido às terraplanagens e consequente deposição 

na vegetação dos espaços adjacentes. 

 

Paisagem_C1: Alteração da morfologia do terreno (alteração da utilização e função dos espaços) 

Esta alteração originará transformações no caráter funcional e visual da paisagem, com o desaparecimento e/ou 

transformação de elementos caraterísticos da paisagem. Tratando-se de um território marcadamente rural, a execução da 
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infraestruturação necessária à concretização do projeto, obrigará a um conjunto de intervenções que se consideram como 

causadoras de uma alteração da superfície do terreno. Estas intervenções verificadas num nível local, originarão um 

impacte que, ainda que reduzido, se verificará, principalmente, no nível mais próximo de apropriação visual. Tal sucede 

com a construção de aterros ou escavações (de dimensão variável) para nivelamento de caminhos para passagem de 

maquinaria pesada ou, ainda, de passagens para as áreas técnicas do projeto que se manterão durante o prazo de vigência 

do mesmo e que contribuirão para a criação de novas áreas impermeáveis, como sucede pontualmente na área de 

implantação do projeto, implicando uma alteração negativa no índice de impermeabilização desta área. 

Numa primeira fase, referente à construção, a obra para abertura e/ou regularização do relevo do que virá a constituir o 

fundo do plano de água constitui uma alteração da morfologia do terreno. Esta alteração corresponde à substituição da 

forma natural do terreno por outra, decorrente duma ação humanizada, com influência na matriz de referência visual local 

e supralocal. É também nesta fase que é efetuada a limpeza do terreno, incluindo a desmatação e desflorestação. Numa 

segunda fase, ainda que não incidente, especificamente, sobre a morfologia física associada a movimentos de terras, a 

construção da albufeira assumirá uma influência similar sobre a referida matriz de referência visual, uma vez que, no plano 

visual do observador, haverá lugar à substituição de uma zona côncava por uma zona aplanada referente ao plano de água. 

Para as populações cujo raio de ação se situe na envolvente direta da área de projeto é nesta fase que ocorre um impacte 

mais direto ao nível da paisagem, uma vez que tanto a passagem de maquinaria pesada, como a construção de acessos para 

a obra, provocam uma alteração da dinâmica da paisagem associada a um incremento de movimento, ruído e desordem no 

local de construção. 

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude média, significância média, permanente e reversível. 

 

Paisagem_C2: Desmatação do terreno e decapagem dos solos 

Ocorrendo em áreas com vocação agrícola, estas ações terão como consequência a eliminação do estrato arbóreo e 

arbustivo existente, ficando o solo desnudado e portanto mais pobre em termos visuais. A destruição do coberto vegetal 

existente assume, assim, um impacte negativo, atendendo às espécies que integram este sistema, nomeadamente os do 

género Quercus. 

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude elevada, significância elevada, permanente e 

irreversível. 

 

Paisagem_C3: Movimentação e deslocação de terras (aterros, escavações, terraplanagens e transporte) 

As ações decorrentes dos movimentos de terra são as que apresentam impactes de maior significância ao nível da qualidade 

visual, modificando a morfologia original do terreno, interferindo com as condições de escoamento superficial e levando 

ao aparecimento de zonas de descontinuidade visual. A movimentação de terras decorrente da fase de 

construção/desativação, provoca um aumento da concentração de poeiras no ar e a consequente deposição na vegetação, 

muros e outros elementos circundantes, diminuindo, deste modo, a visibilidade e alterando os tons da paisagem. 

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude média, significância média, temporário e reversível. 
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Paisagem_C4: Impacte visual das construções associadas à barragem (ex. paredão/coroamento) 

A integração de uma barragem possui um potencial de reduzido sucesso, uma vez que a componente hidráulica da mesma 

será externa, correspondendo a estruturas visualmente pouco apelativas, que apesar de serem percecionadas apenas 

localmente possuem um impacte visual associado. 

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude elevada, significância média, permanente e reversível. 

 

Paisagem_C5: Recuperação de galerias ripícolas e linhas de água 

O Projeto de execução da recuperação de galerias ripícolas e linhas de água da Propriedade do Carvalhal (Anexo V), visa 

minimizar o impacte local do projeto agrícola na área afetada pela desmatação ocorrida na zona da galeria ripícola da 

Ribeira da Meimoa, e restabelecer as condições de equilíbrio deste sistema. Paralelamente, no médio/longo prazo, este 

projeto também possibilitará encobrir parcialmente o acesso visual direto aos paredões da barragem. 

Avalia-se este impacte como positivo, de efeito direto, magnitude média, significância média, permanente e reversível. 

4.5.1.2.2. Fase de exploração 

Já na fase de exploração, a inserção de novos elementos na paisagem irá, sempre, provocar um impacte negativo muito 

significativo na paisagem, sendo que este será tanto maior quanto menor for a capacidade de absorção da paisagem 

recetora. No entanto, como referido no início deste estudo, estes impactes de cariz visual situam-se na esfera do subjetivo, 

não havendo uma metodologia que permita aferir diretamente a sua mensurabilidade. 

 

Paisagem_E1: Alteração da morfologia do terreno 

Os impactes previstos para esta fase assentarão, essencialmente, sobre a alteração na morfologia do terreno no local de 

implantação do projeto, correspondendo estes a um incremento da circulação de pessoas nesta área, efetuando uma maior 

carga/pressão humana sobre o espaço. 

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude média, significância média, permanente e reversível. 

 

Paisagem_E2: Transformação da paisagem de sequeiro para uma paisagem de regadio 

A exploração das áreas correspondentes aos novos perímetros de rega irá provocar alterações ao nível da matriz 

paisagística de referência, nomeadamente ao nível das suas caraterísticas visuais estruturais, ao originar uma maior 

geometrização e compartimentação provocadas pela introdução de estruturas de configuração linear (rede de rega, rede de 

drenagem, rede viária, entre outras). 

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude média, significância média, permanente e reversível. 

 

Paisagem_E3: Submersão de zonas abrangidas pelo plano de água 

Assinala-se a submersão de zonas que, de outro modo, poderiam constituir verdadeiros refúgios naturais. A alteração 

destes aspetos do território, ainda que pouco significativos, correspondes ao acréscimo de área a inundar, por oposição ao 

abrangido pela anterior barragem, condicionará toda a leitura desta faixa de território individualizando-a e demarcando-a 

da envolvente, quebrando e fraturando o atual mosaico da paisagem. 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 231 

Avalia-se este impacte como negativo, direto, imediato, permanente e pouco significativo. 

 

Paisagem_E4: Oscilação sazonal do plano de água 

A oscilação sazonal da barragem entre os períodos mais secos e os de maior pluviosidade originará a criação de uma faixa 

de território – entre o seu nível mínimo de exploração e a sua cota máxima de enchimento – demarcada da zona envolvente 

pela sua tonalidade e pela possível ausência de vegetação, correspondendo a uma quebra na leitura do mosaico da 

paisagem, originando um impacte visual negativo. 

Avalia-se este impacte como negativo, direto, imediato, temporário e pouco significativo. 

 

Paisagem_E5: Imposição visual das construções associadas à barragem 

A criação de superfícies pavimentadas, ainda que de significância reduzida, assume um impacte visual relacionado com 

os acessos, nomeadamente ao nível da fratura que efetuam para com a envolvente direta através de uma imposição 

estrutural e cromática. Do mesmo modo a implantação do Projeto assumirá sempre uma clivagem e imposição visual 

relativamente ao espaço em redor. 

Avalia-se este impacte como negativo, direto, imediato, magnitude média, significância média, permanente e reversível. 

 

Paisagem_E6: Circulação de veículos 

Os impactes previstos para esta fase assentarão, essencialmente, no incremento do número de veículos a circular na 

envolvente direta da propriedade do Carvalhal, correspondendo estes a um incremento da circulação de pessoas (utentes, 

staff técnico) nesta área, efetuando uma maior carga/pressão humana sobre o espaço. 

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude baixa, significância baixa, temporário e reversível. 

4.5.1.2.3. Fase de desativação 

Na fase de desativação os principais impactes ambientais no descritor Paisagem são os que se relacionam diretamente com 

a alteração da morfologia do terreno e do padrão do uso do solo: 

 

Paisagem_D1: Alteração da morfologia do terreno (alteração da utilização e função dos espaços) 

Ocorrerá essencialmente nas zonas de implantação de estaleiros, zonas de acessos à obra e na zona de implantação do 

projeto. Tais modificações dever-se-ão à introdução de elementos exógenos à paisagem, provocados pela construção dos 

acessos e/ou alargamento dos acessos já existentes, pela instalação do estaleiro de obra de desativação, pela utilização de 

maquinaria pesada, depósitos de materiais e de resíduos e os próprios elementos de construção. Para as populações, cujo 

raio de ação se situe na envolvente direta da área, é nesta fase que ocorre um impacte mais direto ao nível da paisagem, 

uma vez que tanto a passagem de maquinaria pesada, como a construção de acessos para a obra, provocam uma alteração 

da dinâmica da paisagem associada a um incremento de movimento, ruído e desordem no local de construção. 

Avalia-se este impacte como negativo, de efeito direto, magnitude média, significância média, permanente e reversível. 
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Paisagem_D2: Desmantelamento do projeto 

O desmantelamento do projeto irá provocar uma alteração da topografia do terreno, nomeadamente ao nível da 

compensação de zonas côncavas e convexas, criadas aquando da sua implantação. Num primeiro plano este impacte será 

negativo, dada a grande movimentação de terras requerida, no entanto, a curto/médio prazo, a reposição da topografia 

originária do terreno, associada à reintrodução de espécies autóctones, conduzirá a uma imagem mais naturalizada da zona 

de implantação, contribuindo para um ciclo hidrológico de balanço mais positivo, aproximado à situação deste território 

antes da implantação dos elementos de projeto, configurando, assim, um impacte positivo. Adicionalmente, a desativação 

das diversas infraestruturas, incluindo a remoção de maquinaria, provocará um acréscimo temporário do número de 

veículos a circular na envolvente direta da Propriedade do Carvalhal, pelo que, para as populações cujo raio de ação aqui 

se situe é nesta fase que ocorre um impacte mais direto ao nível da paisagem, uma vez que a passagem de maquinaria 

pesada provoca uma alteração da dinâmica da paisagem associada a um incremento de movimento, ruído e desordem no 

local de construção. 

Avalia-se este impacte durante a fase da obra como negativo, sendo positivo o seu efeito a longo prazo, de efeito direto, 

magnitude média, significância média, permanente e irreversível. 

4.5.1.3. Impacte Visual Cumulativo 

Na área de influência visual do projeto, foram identificados apoios da rede de média e alta tensão que podem concorrer 

com os elementos a implantar no âmbito do projeto da barragem. A presença destas estruturas artificiais potencia uma 

perceção de conjunto de maior significância, o que potencialmente acentuará o seu impacte na paisagem considerada. A 

análise efetuada possibilitou a aferição percentual e territorial das bacias de visibilidade da conjunção entre os diversos 

elementos geradores de impacte visual. Observa-se, deste modo, que as zonas no território de onde é possível observar 

pelo menos um apoio da rede elétrica representam cerca de 94% da área de influência visual. Evidenciando uma 

sobreposição total relativamente à bacia de visibilidade existente da rede elétrica de alta e média tensão, a magnitude e 

significância do impacte visual cumulativo assumem uma representatividade geográfica similar, mas de intensidade 

potencial superior, à expressa nos respetivos Anexos N e O. No entanto, atendendo à diferenciação estrutural e altimétrica 

entre os elementos considerados na análise e à dispersão que poderá ocorrer no horizonte visual do observador, considera-

se que ao nível do impacte visual cumulativo não haverá concorrência visual significativa entre as tipologias de estruturas 

consideradas. A Figura 71 e o Anexo N representam a análise de visibilidade do impacte visual cumulativo. 
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Figura 71. Impacte visual cumulativo. 
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4.5.1.4. Avaliação de impactes 

Tabela 90. Avaliação de impactes para o descritor Paisagem. 

Impactes 
Natureza do 

impacte 
Efeito temporal e 

duração do impacte 
Tipo do 
impacte 

Significância do impacte 

Fase de construção 

Alteração da morfologia do terreno Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Desmatação do terreno e 
decapagem dos solos 

Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Movimento de terras (aterros, 
escavações, terraplanagens e 
transporte) 

Negativo Temporário e Imediato Direto Significativo 

Deslocação de terras Negativo Temporário e Imediato Direto Pouco significativo 

Redução da permeabilização do 
terreno 

Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Impacte visual das construções 
associadas à barragem 

Negativo Permanente e Imediato Direto Pouco Significativo 

Recuperação de galerias ripícolas e 
linhas de água 

Positivo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Fase de exploração 

Alteração da morfologia do terreno Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Transformação da paisagem de 
sequeiro para uma paisagem de 
regadio 

Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Submersão de zonas abrangidas 
pelo plano de água Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Criação de um novo plano de água Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Oscilação sazonal do plano de água Negativo Temporário e Imediato Direto Pouco Significativo 

Imposição visual das construções 
associadas à barragem 

Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Circulação de veículos Negativo Temporário e Imediato Direto Pouco significativo 

Fase de desativação 

Alteração da morfologia do terreno 
e padrão do uso do solo 

Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Desmantelamento do projeto Positivo Permanente e Imediato Direto Significativo 

 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 235 

4.5.2. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

4.5.2.1. Identificação e caraterização de impactes 

Para a avaliação dos impactes ambientais no descritor de Planeamento e Ordenamento do Território analisaram-se a 

compatibilidade das propostas dos projetos com os instrumentos de gestão territorial em vigor, com as condicionantes 

presentes, nomeadamente as áreas sensíveis em que se insere, bem como na sua capacidade de cumulatividade de impactes. 

4.5.2.1.1. Fases de construção e exploração 

4.5.2.1.1.1. Instalação das novas tipologias de uso 

O programa proposto para o Carvalhal implicará inevitávelmente alterações à tipologia de uso do território existente, 

designadamente no que se refere às funções agrícolas, uma vez que implicará a ocupação de uma vasta área com pomares 

de regadio. 

A implementação do empreendimento (fase de construção) tem impactes significativos, inerentes aos trabalhos de 

movimentação de terras para execução das obras de construção da barragem, de instalação do bloco de rega, plantações e 

restantes infraestruturas. Estas ações em alguns casos irão provocar alterações nos diferentes fatores biofísicos presentes, 

nomeadamente no ciclo da água e caraterísticas do solo, considerando-se, a este nível, impactes negativos, diretos, 

imediatos, significativos e em alguns casos permanentes. 

Durante a exploração os impactes sobre a instalação das novas tipologias de uso, nomeadamente sobre as unidades 

agrícolas serão, negativos diretos, indiretos, pouco significativos e temporários. 

4.5.2.1.1.2. Conformidade com os Instrumentos de Gestão Territorial em plena eficácia 

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

como das condicionantes de uso do solo, observa-se a necessidade da compatibilização dos usos durante a construção e 

exploração do projeto. Os principais impactes a este nível são essencialmente a alteração dos usos definidos na planta de 

ordenamento do PDM do Fundão, como tal, prevêem-se impactes negativos em sequência da redução de espaços agro-

silvo-pastoris e florestais, sendo nestes últimos uma redução pouco significativa. 

4.5.2.1.1.3. Conformidade com as condicionantes legais 

 

Reserva Ecológica Nacional 

Conforme foi referido na caraterização da situação de referência, parte das áreas que serão ocupadas com os blocos de 

rega encontram-se em área de REN, pelo que grande parte desta área será totalmente afetada, nomeadamente na Linha de 

água principal, cursos de água secundários e área depressionária junto à ribeira da Meimoa. Para desafetar estas áreas de 

REN deverão ser tomados os procedimentos legais para posterior apreciação na Comissão Nacional da Reserva Ecológica 

Nacional, de acordo com a tramitação definida no respetivo Regime Jurídico. 
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Durante a exploração, os impactes na REN consistem na redefinição dos limites em torno da albufeira, pelo que se poderão 

traduzir em impactes positivos, diretos, significativos e temporários. 

 

Reserva Agrícola Nacional 

De acordo com o proposto no projeto, e como já foi referido, existem áreas em que os solos classificados em RAN ficarão 

completamente submersos, pelo que um dos impactes é precisamente a redução de área de RAN, perante a legislação em 

vigor. 

Durante a fase de exploração os impactes sobre a RAN manter-se-ão negativos, indiretos, significativos e permanentes. 

4.5.2.1.2. Impactes cumulativos 

Este projeto do Carvalhal, apesar de fazer parte de um projeto de muito maior envergadura, encontra-se, em termos 

territoriais, afastado cerca de 35 km de outras propriedades que ou já estão adquiridas ou estão em vias de aquisição pelo 

mesmo promotor, pelo que a cumulatividade destes projetos em termos locais na zona da Capinha não se fará sentir. Em 

relação a outros projetos de caráter idêntico, não há registo de propostas nesse sentido na região da Capinha. 

4.5.2.2. Avaliação de Impactes 

Tabela 91. Avaliação de impactes para o descritor Planeamento e Ordenamento do Território. 

Impactes 
Natureza do 
impacte 

Efeito temporal e duração do 
impacte 

Tipo do 
impacte 

Significância 
do impacte 

Fase de construção 

Instalação das novas 
tipologias de uso 

Negativo Temporário e Imediato Direto Significativo 

Conformidade com os 
instrumentos de Ordenamento 
atualmente em vigor 

Negativo Temporário e Imediato Indireto 
Pouco 
Significativo 

Conformidade com as 
condicionantes legais 

Negativo Temporário e Imediato Direto Significativo  

Fase de exploração 

Novas tipologias de uso do 
território 

Positivo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Conformidade com as 
condicionantes legais 

Positivo Permanente e Imediato Direto Significativo 
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4.5.3. SÓCIOECONOMIA 

4.5.3.1. Identificação e caraterização de impactes 

4.5.3.1.1. Análise SWOT 

Segundo Kotler (2001), a avaliação global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças é denominada análise SWOT 

(dos termos em inglês strengths, weaknesses, opportunities, threats). O "S" e o "W" referem-se à análise dos pontos fortes 

(fortalezas) e dos pontos fracos (debilidades) do projeto em apreço. O "O" e o "T" dizem respeito às oportunidades que se 

podem retirar dessa análise e às ameaças que o diagnóstico irá permitir detetar. 

Também se pode designar esta metodologia como uma ferramenta de estratégia. Podemos englobar os termos e definir na 

análise SWOT como uma ferramenta que permite fazer um diagnóstico estratégico de um determinado projeto. 

Na presente análise SWOT, correspondente ao projeto do Carvalhal, o que se faz não é mais do que diagnosticar os pontos 

fortes e os pontos fracos do projeto de acordo com os descritores ambientais e a sua potencial relação com a economia. 

Assim, a análise SWOT é efetuada a dois níveis: um interno e outro externo. Internamente, são diagnosticados os pontos 

fortes e fracos. Já as oportunidades e as ameaças resultam de uma análise à envolvente externa do projeto. A análise SWOT 

encontra-se na Tabela 92. 
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Tabela 92. Matriz SWOT. 

MATRIZ SWOT 

Factores Internos 

S 

FORTALEZAS 

W 

DEBILIDADES 
Sistema de rega permite uma elevada eficiência de rega evitando consumo desnecessários e desperdícios do recurso 
água 

Fraca capacidade da bacia hidrográfica de gerar caudais que permitam o enchimento anual da albufeira, mesmo 
em ano húmido 

Potencial para desenvolvimento de novas técnicas de proteção contra a erosão (estudo das espécies a desenvolver nas 
entrelinhas) Inexistência de conhecimento das dotações de rega necessárias para maximização da produção, nesta região 

Potencial para o desenvolvimento de espécies da fauna e flora local associadas à recuperação da linha de água Baixa sensibilidade visual 
Implementação de práticas de mobilização de conservação (mobilização mínima, mobilização na linha ou sementeira 
direta) 

Desmatação para a criação da albufeira e consequente perda de biodiversidade 

Elevada capacidade de absorção visual Aumento da erosão hídrica do solo 
Capacidade paisagística elevada Precarização e extrema especialização do trabalho agrícola 
Espaço com apetência para rotas turísticas Recurso não renovável à escala da vida humana 
Criação efetiva e significativa de postos de trabalho Envelhecimento populacional e fraca capacidade de rejuvenescimento 
Reduzido tempo de produção Aumento de pragas e utilização excessiva de agrotóxicos 
Baixos custos de produção Empobrecimento e exaustão do recurso solo 
Culturas permanentes com contribuição para o sequestro de carbono Elevado investimento inicial na instalação do sistema produtivo 
Comprometimento com a implementação das medidas de minimização propostas, nomeadamente na recuperação de 
vegetação ripícola, naturalização das margens da barragem, desenvolvimento da vegetação natural fora das linhas de 
produção 

Elevada intervenção a que o terreno foi sujeito com destruição de habitats e de refúgios e extensa área de 
atuação (dimensão da propriedade), nomeadamente o corredor ribeirinho da ribeira da Meimoa. 

 O tempo de recuperação da vegetação natural, designadamente os corredores ripícolas. 

 Alteração dos habitats, em função do projeto, o que conduzirá a alterações nas comunidades presentes 

 
Ocupação de uma significativa área com cultura de regadio não permitindo a evolução das comunidades vegetais 
características 

Factores Externos 

O 

OPORTUNIDADES 

T 

AMEAÇAS 

A elevada produção propiciada pela rega Indisponibilidade de cedência de água por parte do AHCB, devido à existência de anos secos consecutivos 

Disponibilidade de água proporcionada pelo AHCB Aceitação de novos regantes por parte do AHCB 

Proximidade dos eixos viários nomeadamente a A23 o que facilita o escoamento do produto Elevada dependência de caudais exteriores 
Elevado potencial de exportação para o mercado externo: mercado alimentar e farmacêutico Desconhecimento da evolução climática regional, criando incerteza nas disponibilidades hídricas futuras 

Atração, fixação de população, criação de emprego e valorização dos recursos humanos Necessidade de adaptação às Alterações Climáticas 
A proximidade de áreas classificadas na área envolvente contribui para a manutenção de comunidades faunística, através 
da manutenção de uma rede de habitats favoráveis: Paisagem Protegida Regional e do Sítio de Interesse para a 
Conservação (SIC) da Serra da Gardunha (a menos de 5 km) e as áreas classificadas do Parque Natural e SIC da Serra da 
Estrela e da Reserva Natural, SIC, ZPE e Reserva Biogenética da Serra da Malcata (entre 15 a 20 km) 

Excessiva especialização da produção e diminuição do potencial de subsistência local 

Em grande parte dos troços a ribeira da Meimoa encontra-se em bom estado de conservação, que possibilitarão uma 
recuperação mais célere do corredor ribeirinho, assim como a sua colonização com outras espécies autóctones, não 
sugeridas no plano de recuperação, que usualmente estão presentes nestes sistemas 

Aumento regional da área de monocultura 

 Dificuldades na busca de alimento por parte da fauna da região 
 Diminuição da diversidade associada ao mosaico paisagístico 

 Variação do preço da amêndoa ao longo da campanha nomeadamente pelo preço estabelecido exteriormente 
nos EUA 

 Concorrência oriunda do sul de Portugal e do exterior designadamente de Espanha 

 
Intensificação de projetos agrícolas e de produção florestal intensiva na área envolvente, que reduzam a 
disponibilidade de habitats naturais e contribuam para o empobrecimento progressivo das comunidades 
faunísticas e florísticas locais. 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 239

4.5.3.1.2. Fase de construção 

No que respeita à fase de construção, devido à necessidade de realização de obras de construção civil com vista à 

implantação do Projeto, são esperados impactes positivos ao nível da contratação de mão-de-obra local (criação 

de emprego local), e contratação de empresas locais e/ou regionais, com o impacte direto sobre a economia local 

associada, principalmente, à restauração, alojamento local e comercialização de materiais de construção e 

equipamentos (apoio ao desenvolvimento económico local-regional). Por sua vez na componente agricola do 

plantio do amendoal também os impactes serão positivos no que respeita à necessidade de mão-de-obra para levar 

a cabo esta tarefa. 

Contudo, no final da fase de construção são esperados impactes negativos derivados da eliminação do emprego 

criado e afeto para a construção da obra da barragem. 

4.5.3.1.3. Fase de exploração 

Com a implementação do projeto do Carvalhal, a fase de exploração potenciará a rentabilização do espaço rural, 

aumentará a capacidade produtiva dos solos e incrementará a produção agrícola em regime de exploração não 

tradicional, intensivo ou super-intensivo. Assim, no projeto em apreço não se pode falar apenas nos empregos 

diretos ou indiretos gerados a tempo inteiro apenas nesta propriedade, pois haverá um elevado número de 

trabalhadores que vai trabalhar em praticamente todas as propriedades agora adquiridas ou a adquirir. A 

implementação deste projeto global permitirá a instalação de estruturas que se prevê virem a criar, nesta fase de 

exploração, 60 postos de trabalho diretos e 100 postos de trabalho indireto num futuro próximo. Dos 60 postos de 

trabalho direto, 4 serão para já efetivos da propriedade do Carvalhal e 3 estarão a tempo parcial. 

Assim, considera-se que esta intervenção é crucial de forma a criar mais riqueza numa zona muito deprimida do 

país, e onde não é de negligenciar a criação de novos postos de trabalho, permitindo a melhoria de condições de 

vida, a fixação de jovens e a dinamização do potencial da região. Devido ao elevado número de trabalhadores a 

contratar, haverá muitos que virão de fora para eventualmente se fixarem nas proximidades. Os 60 postos de 

trabalho direto correspondem a quase ao dobro do número de desempregados na freguesia de Capinha em 2011 

(33 indivíduos). 

Deste modo, o impacte deste projeto a nível socio-económico local e regional, é muito positivo e muito 

significativo. A nível concelhio contribuirá de modo igualmente significativo para o VAB. 

4.5.3.1.4. Fase de desativação 

Na fase de desativação há que salientar os impactes negativos, e muito significativos, devido ao elevado número 

de trabalhadores afetos à exploração, decorrentes da eliminação de tudo o que é gerado durante a fase de 

exploração. Com efeito, durante a fase de desativação verifica-se a eliminação de postos de trabalho, potencia-se 

a migração de população residente e não residente, e o correspondente envelhecimento da população, e perde-se 

um importante incentivo ao desenvolvimento económico local e regional. 
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4.5.3.2. Avaliação de impactes 

Tabela 93. Avaliação de impactes para o descritor Socioeconomia. 

Impactes 
Natureza do 

impacte 
Efeito temporal e duração 

do impacte 
Tipo do 
impacte 

Significância 
do impacte 

Fase de construção 

Criação de emprego local Positivo Temporário e Imediato Direto Significativo 

Apoio ao desenvolvimento 
económico loco-regional 

Positivo Temporário e Imediato Direto 
Muito 

Significativo 

Eliminação de postos de trabalho Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Desinvestimento na economia 
local-regional 

Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Fase de exploração 

Criação de postos de trabalho Positivo Permanente e Imediato 
Direto-
Indireto 

Muito 
Significativo 

Fixação de população residente Positivo Permanente e Imediato Direto 
Muito 

Significativo 

Atração de população não 
residente 

Positivo Permanente e Imediato 
Direto-
Indireto 

Significativo 

Potenciação do desagravamento 
do envelhecimento da população 

Positivo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Diversificação do tecido 
empresarial local 

Nulo - - - 

Desenvolvimento económico 
local-regional 

Positivo Permanente e Imediato Direto 
Muito 

Significativo 

Fase de Desativação 

Eliminação de postos de trabalho Negativo Permanente e Imediato Direto 
Muito 

Significativo 

Incentivo à migração de 
população residente e não 
residente 

Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Potenciação do agravamento do 
envelhecimento da população 

Negativo Permanente e Imediato Direto Significativo 

Desinvestimento no 
desenvolvimento económico 
local-regional 

Negativo Permanente e Imediato Direto 
Muito 

Significativo 

 

  



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 241
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5.1. INTRODUÇÃO 

Atendendo às caraterísticas dos impactes anteriormente expetáveis, propõe-se agora apresentar as Medidas de 

Minimização capazes de evitarem, reduzirem ou compensarem os impactes negativos, ou incrementarem os 

impactes positivos. 

As Medidas de Minimização serão agrupadas por descritor e apenas serão apresentadas para os descritores onde 

se detetaram impactes. 
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5.2. AMBIENTE 

5.2.1. CLIMA 

5.2.1.1. Fase de Exploração 

A mitigação das emissões de GEE irá ser feita através por exemplo do controlo muito apertado das condições e 

volumes de rega, utilizando meios informáticos e instrumentação especializada (sensores de humidade, por 

exemplo), o que permitirá, em relação a culturas regadas mais tradicionais, um controlo muito mais efetivo dos 

consumos energéticos na fase de exploração. 

5.2.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.2.2.1. Fase de construção 

Face aos impactes negativos expetáveis para este descritor, propõem-se as seguintes medidas de minimização, na 

fase de construção: 

 Evitar grandes desmontes de terreno, tentando aproveitar as caraterísticas geomorfológicas existentes. 

 No caso de serem efetuadas escavações e aterros, no caso dos novos caminhos, os últimos deverão ser 

feitos com material de preenchimento com caraterísticas semelhantes às existentes na área; a decisão de 

não utilizar nos aterros materiais de fora da área, aproveitando e equilibrando o volume de aterros com os 

volumes dos desaterros e escavações, leva ao cumprimento desta regra. 

 Realizar algumas ações preventivas em relação às valas de drenagem lineares que foram criadas no terreno 

para facilitar o alinhamento da plantação das árvores, nomeadamente a renaturalização das margens e a 

eventual criação de obstáculos que não permitam um escoamento linear das águas em caso de precipitação 

intensa, de modo a evitar erosão mais acentuada, se bem que as valas se encontrem construídas sobre rocha 

firme, minimizando já desse modo e de forma natural a própria erosão. 
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5.2.3. SOLO 

5.2.3.1. Técnicas de minimização para proteção do recurso a longo prazo 

Num cenário de sustentabilidade futura, a gestão sustentável dos solos contribui para enfrentar os desafios globais, 

tendo em conta os acordos internacionais, como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em que a 

gestão sustentável dos solos pode direta ou indiretamente contribuir para assegurar a segurança alimentar, a 

adaptação e mitigação às alterações climáticas (atribuindo à agricultura um papel proeminente), o combate à 

desertificação e a mitigação dos efeitos da seca (visando um mundo neutro em termos da degradação da terra) e a 

agenda para conservar a biodiversidade e o fornecimento de serviços dos ecossistemas. 

No contexto da divulgação das Diretrizes Voluntárias de Gestão Sustentável dos Solos (FAO, 2015) pela Parceria 

Portuguesa para o Solo e a Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo, a gestão sustentável dos solos associa-se a: 

(a) taxa mínima de erosão pela água e pelo vento, (b) estrutura não degradada que assegure um meio estável para 

a circulação do ar, água e calor, e para a expansão das raízes, (c) presença de cobertura suficiente para proteger o 

solo, (d) quantidade estável ou crescente de matéria orgânica, (e) disponibilidade e fluxos de nutrientes 

consentâneos com a manutenção ou melhoria da fertilidade e da produtividade, bem como a redução de perdas 

para o ambiente, (f) salinização e alcalinização mínima do solo, (g) infiltração eficaz e armazenamento de água e 

drenagem de qualquer excesso, (h) concentrações de contaminantes abaixo dos limiares de toxicidade, (i) 

biodiversidade que assegure todas as funções biológicas do solo, (j) uso otimizado e seguro de fatores de produção 

nos sistemas agrícolas e florestais, e (k) impermeabilização do solo reduzida ao mínimo. 

São assim identificados na área de estudo três riscos potenciais (erosão, compactação e impermeabilização) cuja 

minimização assume uma maior significância no contexto da proteção e salvaguarda futura deste recurso. 

Atendendo à minimização da erosão do solo na área de estudo, sugerem-se as seguintes medidas a aplicar na 

gestão do projeto agrícola divididas em dois eixos de atuação: 

1. Assegurar a cobertura da vegetação ou de resíduos (orgânicos e inorgânicos) que proteja a 

superfície do solo da erosão 

a. Evitar alterações de uso da terra que provoquem a remoção da cobertura da superfície e a perda 

de carbono orgânico do solo; 

b. Manutenção de coberto vegetal permanente ou, pelo menos, nas épocas mais críticas; 

c. Promoção da utilização de culturas de cobertura e coberturas herbáceas; 

d. A conservação da vegetação natural, ou a promoção de uma vegetação de proteção, avançando 

ao longo da rede de drenagem para montante, permitirá generalizar uma malha dendrítica de 

vegetação diferenciada, capaz de proteger o solo, reter sedimentos e nutrientes e melhorar a 

qualidade da água em áreas de montanha. Além disso, contribuirá para introduzir maior 

diversidade arbórea e arbustiva nos povoamentos florestais dessas áreas, conferindo 

características um pouco mais próximas das florestas naturais mesmo a povoamentos de 

produção. Este é um tipo de medida de proteção do solo relativamente simples, potencialmente 

aplicável a todos os sistemas produtivos, incluindo sistemas intensivos como os de regadio por 

aspersão em terrenos ondulados, e que se justificaria sempre que os terrenos apresentem uma 

ondulação suficiente para definir uma rede de drenagem bem marcada, seja ela natural ou 

artificializada (Nair, 2011). 

e. O enrelvamento na entrelinha permite maior proteção do solo contra a erosão e benefícios 

adicionais para a qualidade do solo, como o aumento da matéria orgânica, da permeabilidade, 

arejamento, biodiversidade, (Soane et al., 2012) 
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f. Redução da mobilização do solo através da implementação de práticas de mobilização de 

conservação, como a mobilização mínima, a mobilização na linha ou a sementeira direta; 

g. Controlo da circulação de veículos e máquinas; 

h. Restrição à utilização de alfaias que provoquem a inversão e a mistura de horizontes do solo 

bem como a destruição dos agregados e o aumento da taxa de mineralização da matéria orgânica. 

2. Reduzir a concentração e a velocidade de escoamento da água 

a. Melhorar a drenagem interna e o controlo da drenagem externa do solo; 

b. Assegurar o controlo do escoamento superficial da água, mantendo, nomeadamente, a cobertura 

natural ou outra (enrelvamento e plantas arbustivas) das linhas de escoamento naturais ou de 

valas artificiais, e a proteção das linhas de água com vegetação de isolamento e proteção (por 

exemplo, faixas ripícolas); 

c. Controlo do escoamento da água nos caminhos florestais; 

d. Nas áreas regadas, adaptar o dimensionamento e a gestão de rega ao sistema solo-planta-

topografia; 

e. Instalação das culturas e realização das necessárias mobilizações do solo segundo as curvas de 

nível; 

f. Inclusão da mobilização mínima nas culturas para as quais, nas nossas condições ecológicas, 

não há ainda suficiente experiência; 

g. Nas áreas declivosas, construção e manutenção de muretes (Figura 72), terraços ou socalcos ou 

sistemas de vala e cômoro. 

 

Figura 72. Esquema de instalação de muretes de pedra nas linhas de escorrência (Roxo, 2018). 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 246

Atendendo à minimização da compactação do solo na área de estudo, sugerem-se as seguintes linhas orientadoras 

divididas em três eixos de atuação: 

1. Reduzir a circulação de máquinas e veículos ao essencial 

a. Redução da circulação de veículos e máquinas ao essencial, atendendo, nomeadamente, à 

potência (no sentido da dimensão e peso) dos veículos que devem ser adaptados à atividade a 

realizar, o tipo de rodado a utilizar, a frequência de passagens e os corredores de circulação das 

máquinas (controlo do tráfego); 

b. Incentivação da mobilização mínima localizada e da sementeira direta; 

c. Programação das operações agrícolas e florestais de acordo com o estado de humidade do solo 

que deve ser adequado. 

2. Adaptar a motorização (potência) e a mecanização à resistência e ao estado de humidade do solo 

a. Máquinas e veículos (potência e peso) adaptados à resistência do solo e equipados com sistema 

de controlo de pressão de pneus ou outro sistema que reduza a carga por unidade de área; 

b. Organização da informação sobre o nível dos riscos dos solos à compactação. 

3. Aumentar a resistência do solo à compactação 

a. Promoção da cobertura do solo com vegetação semeada ou natural, ou com os resíduos orgânicos 

da cultura anterior; 

b. Manutenção de níveis adequados de matéria orgânica e de estabilidade da estrutura do solo;  

c. Facilitação da atividade biológica do solo e em especial a da macrofauna. 

 

Atendendo à necessidade de restrição da impermeabilização, sugerem-se as seguintes linhas orientadoras e 

medidas, distribuídas por três eixos de ação: 

1. Limitar a impermeabilização do solo 

a. Limitar a impermeabilização dos solos tem sempre de ter prioridade sobre as medidas de 

atenuação ou de compensação, dado que se trata de um processo praticamente irreversível; 

b. Identificar e tipificar a situação atual do estado de impermeabilização do solo e assegurar a 

respetiva monitorização; 

2. Atenuar a impermeabilização do solo 

a. Implementar infraestruturas verdes nos limites da área da exploração; 

b. Utilização de materiais e superfícies permeáveis, sempre que possível (por exemplo, em 

estacionamentos e caminhos). 

3. Compensar a impermeabilização do solo 

a. Desenvolver infraestruturas verdes e remover camadas impermeáveis (suprimindo edifícios 

abandonados e criando espaços verdes); 

b. Reutilizar a camada superficial do solo removida durante a preparação do terreno para a 

construção de edifícios ou estradas; 

c. Considerar os conhecimentos e técnicas inovadoras com uma boa relação custo benefício, a fim 

de reduzir o impacte da impermeabilização, restabelecendo as funções do solo e seus serviços; 

d. Monitorização do solo relativa às áreas de impermeabilização total e parcial. 
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5.2.3.2. Fase de construção 

Quanto aos solos, propõe-se o desenvolvimento das seguintes medidas de minimização: 

Solo_Mm1: O estaleiro e parque de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou em áreas 

degradadas – fora de áreas de REN e RAN – devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso 

próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos; 

Solo_Mm2: Após terminada a fase de construção, as áreas afetadas pela implantação do estaleiro devem ser alvo 

de recuperação, de modo a conseguir uma aproximação, o mais possível, à situação de referência atual; 

Solo_Mm3: Previamente aos trabalhos de movimentação de terras, deve-se proceder à decapagem da terra viva e 

ao seu respetivo armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra; 

Solo_Mm4: Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 

repetição de ações sobre as mesmas áreas; 

Solo_Mm5: À execução dos trabalhos que envolvam escavações a céu aberto, a movimentação de terras deve ser 

efetuada de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, possibilitando a 

diminuição da erosão hídrica e do transporte sólido; 

Solo_Mm6: A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de pluviosidade acentuada, 

devendo ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo 

deslizamento; 

Solo_Mm7: Sempre que possível, devem utilizar-se os materiais provenientes das escavações como material de 

aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção); 

Solo_Mm8: Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados 

em locais com caraterísticas adequadas para depósito; 

Solo_Mm10: Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem 

ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 

escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado; 

Solo_Mm11: Durante o armazenamento temporário de terras, deve efetuar-se a sua proteção com coberturas 

impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade; 

Solo_Mm12: Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de depósito deve 

excluir as áreas de maior declive; 

Solo_Mm13: Caso seja necessário recorrer a grande quantidade de terras de empréstimo para a execução das obras 

respeitar os seguintes aspetos para a seleção dos locais de empréstimo: 

 As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local de aplicação, para 

minimizar o transporte; 

 As terras de empréstimo não devem ser provenientes de: 

o Terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de água; 

o Zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de proteção de 

captações de água. 

Solo_Mm14: As ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos devem ser 

limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra; 

Solo_Mm15: Deve proceder-se à instalação de espécies autóctones, por isso edafoclimaticamente adaptadas ao 

contexto local, visando-se a criação de um meio favorável ao desenvolvimento de uma cobertura vegetal nas áreas 

de solos afetados pelas atividades inerentes à construção dos diversos equipamentos abrangidos pelo projeto, após 

finalização da fase de construção e no âmbito de uma ação de requalificação da área intervencionada aquando da 
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empreitada. Para tanto haverá que intervir no sentido de promover a rápida recolonização vegetal dessas 

superfícies, após descompactação dos solos. 

Solo_Mm16: Deve privilegiar-se o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 

necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser 

realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas que posteriormente 

ficarão ocupadas pelo acesso; 

Solo_Mm17: Executar plantações e modelação das zonas inter-níveis; 

Solo_Mm18: Garantir a manutenção das áreas intervencionadas (e/ou paisagisticamente reformuladas), bem como 

desenvolver técnicas de gestão e conservação do património natural que tenham como denominador a conservação 

do solo, melhorando as suas caraterísticas; 

Solo_Mm19: Definição de uma correta rede de caminhos, hierarquicamente ordenada, por forma a desincentivar 

atividades anárquicas fora dos locais de passagem e em cujo uso não preveja degradação pedológica; 

Solo_Mm20: Deverá ser implementado um programa de gestão dos solos, articulando as necessidades nutritivas 

das coberturas vegetais com a precipitação e a frequência e quantitativos de rega, diminuindo as operações 

mecânicas de manutenção, com vista à descompactação, arejamento, degradação da matéria orgânica morta e 

metabolização dos nutrientes do solo7. Esta medida visa, principalmente, as áreas não sujeitas a usos cénicos 

artificializados. 

5.2.3.3. Fase de exploração 

Nas zonas agrícolas deverão manter-se as condições naturais dos solos e evitar o uso excessivo de fertilizantes 

químicos. 

5.2.3.4. Fase de desativação 

Na fase de eventual desativação da barragem, dever-se-á remexer a parte superior do solo, quer nas zonas das 

albufeiras, quer na da própria barragem, de modo a provocar a descompactação e arejamento dos solos, a fim de 

obter uma recuperação mais rápida das suas propriedades originais. 

                                                 

7 Entre outras medidas específicas, as recomendações constantes no Código de Boas Práticas Agrícolas (MADRP, 1997) e o seguimento das 
orientações do Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do Solo e da Água (MADRF, 1997). Sugere-se que a aplicação de 
fitofármacos siga os princípios de boa prática fitossanitária e as regras de proteção integrada das culturas estabelecidas pela Direção Geral de 
Proteção de Culturas (DGPC). 
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5.2.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Como foi anteriormente referido, a implantação do projeto agrícola está em fase de conclusão, pelo que não se 

consideraram impactes na fase de construção e, concomitantemente, não serão consideradas medidas de 

minimização. 

Assim, face aos impactes expetáveis para este descritor, propõem-se as seguintes medidas com o intuito de os 

evitar, reduzir e/ou compensar, garantindo assim a sustentabilidade dos recursos existentes. 

5.2.4.1. Fase de construção 

 

Barragem 

Cumprir as medidas de minimização gerais para a fase de construção da barragem propostas pela APA, e 

disponíveis no sítio da internet desta Agência, nomeadamente as que de seguida enumeram: 3, 7 a 11, 14 a 23, 33, 

36, 37, 40 a 51, 53 e 55. 

Além das medidas atrás enunciadas devem ainda observar-se as seguintes medidas: 

 Todas as ações relativas aos trabalhos de saneamento, movimento de terras e áreas de empréstimo, devem 

ser realizadas no mais curto espaço de tempo e, se possível, no período de estiagem (Junho a Setembro) 

limitando, assim, o arraste de material sólido para a linha de água e o consequente transporte sólido e 

sedimentação, restringindo-se ao local de execução da obra, nomeadamente à zona a submergir; 

 Devem-se adoptar todos os cuidados, tentando alterar ao mínimo possível o curso natural da linha de água. 

Após a cessação dos trabalhos dever-se-á repor com prontidão a situação inicial nas zonas afetadas a 

jusante da barragem; 

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

e das suas margens, enquanto não for colocado nos locais definitivos. Esta ação limitará o arraste de 

material sólido para as linhas de água e o seu eventual assoreamento; 

 Implementar no estaleiro um sistema de drenagem simples que permita isolar os produtos tóxico e/ou 

perigosos manuseados durante a fase de construção; 

 Deverão ser adoptadas medidas preventivas, de forma a salvaguardar eventuais situações acidentais de 

derrames de substâncias perigosas, e que se proceda ao correto acondicionamento deste tipo de materiais, 

para se evitar ao máximo a infiltração de qualquer substância poluente nos terrenos. No caso de acontecer 

algum derrame na área afetada, deverá proceder-se à sua limpeza imediata, removendo os solos afetados 

para locais adequados, onde não causem danos adicionais ao ambiente, sendo importante neste aspeto 

sensibilizar os operadores para, em caso de derrames acidentais de substâncias tóxicas, nomeadamente 

óleos e outros derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, recolher os resíduos para um 

contentor, e enviar esses resíduos para aterro de resíduos perigosos ou para reciclagem, evitando assim a 

contaminação dos cursos de água; 

 Não efetuar a descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras e autobetoneiras em locais 

próximos das linhas de água. Dependendo do local em consideração, poderá ser indicada a abertura de 

uma bacia de retenção, de preferência num local de passagem obrigatória para todas as autobetoneiras. A 

bacia de retenção deve ter uma camada de brita no fundo, que ao fim de algumas lavagens deve ser 

removida e utilizada para a execução de aterros, procedendo-se de imediato à sua reposição dentro da bacia 

de retenção; 

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

pessoas afetas à obra e às condições hidrogeológicas e de vulnerabilidade dos terrenos, para que se possa 
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efetuar a recolha adequada de águas residuais e evitar a sua descarga nas linhas de água. Dever-se-á, ainda, 

prever a instalação de um sistema adequado de tratamento de águas residuais, nomeadamente, com 

separação da matéria em suspensão, partículas e hidrocarbonetos. 

5.2.4.2. Fase de exploração 

 

Barragem 

 Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho devem ser 

meticulosamente limpos, devido à possibilidade de permanência de materiais (óleos, resinas, etc.) que, 

mesmo em baixas concentrações, podem comprometer, a longo prazo, a qualidade das linhas de água 

existentes na zona, bem como da água subterrânea. 

 Controlo do eventual esvaziamento da albufeira fazendo preferencialmente, caso ocorram, as descargas de 

fundo lentas e durante o período de Inverno. 

 Implementar um programa de monitorização das águas da albufeira do Carvalhal que permita confirmar a 

presença de condições de qualidade adequadas ou de detetar situações de degradação pontual. 

 Paralelamente ao plano de monitorização devem ser implementadas algumas restrições conducentes à 

manutenção da qualidade da água, nomeadamente: 

 A descarga de efluentes de qualquer natureza, ou quaisquer outras atividades suscetíveis de degradar a 

qualidade da água; 

 Deposição de lixo; 

 A mobilização do terreno a montante, com recurso a alfaias agrícolas, no sentido da linha de maior 

declive; 

 O armazenamento, o manuseamento e aplicação de fertilizantes, pesticidas, inseticidas e outros 

fitofármacos; 

 Deposição e ou armazenamento por períodos prolongados de matéria orgânica suscetível de ser 

transportada para o plano de água, como por exemplo resíduos resultantes do corte de árvores; 

 

Projeto agrícola 

 Adoção das medidas constantes do Código de Boas Práticas Agrícolas, definidas no Despacho 

n.º 1230/2018, publicado no Diário da República n.º 25, 2ª Série, de 05 de fevereiro; 

 Racionalizar fertilizações, fornecendo apenas os fertilizantes necessários ao desenvolvimento das árvores 

e que as mesmas possam absorver ao longo do seu ciclo vegetativo, limitando as operações e técnicas 

culturais com interferência na dinâmica do azoto e do fósforo; 

 Cumprir escrupulosamente as recomendações do fabricante no que concerne às dosagens a aplicar por 

hectare, no que concerne à aplicação de produtos fitofarmacêuticos; 

 Garantir que a aplicação dos produtos fitofarmacêuticos é efetuada por pessoal com a formação adequada; 

 Garantir que as caldas são efetuadas fora da zona de influência das linhas de água, em local 

impermeabilizado e em que os derrames acidentais sejam rápida e eficazmente resolvidos; 

 Encaminhar as águas de lavagem dos depósitos de transporte das caldas para local adequado; 
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 Enrelvamento, tanto quanto possível, das entrelinhas dos camalhões, maximizando os fenómenos de 

infiltração e minimizando a velocidade de escoamento, para além de diminuir a erosão e de fixar os 

nutrientes aplicados; 

 Controlar, manter e atualizar, os sistemas de aplicação de água às culturas – quantidade e oportunidade de 

rega – fundamentando-os em parâmetros que refletem as necessidades reais das plantas; 

 Controlar, manter e atualizar os sistemas de monitorização da quantidade de água consumida na folha da 

cultura que permita evidenciar uma poupança efetiva de água. 

5.2.4.3. Fase de desativação 

 Sensibilizar os operadores para, em caso de derrames acidentais de substâncias tóxicas, nomeadamente 

óleos e outros derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, recolher os resíduos para um 

contentor, e enviar esses resíduos para aterro de resíduos perigosos ou para reciclagem, evitando assim a 

contaminação das linhas de água superficiais; 

 Em caso de contaminação do solo, convêm efetuar a sua remoção, para evitar o escoamento lento dos 

poluentes para as linhas de águas superficiais; do mesmo modo, os solos deverão ser retirados para um 

aterro de resíduos perigosos ou enviados para tratamento; 

 Reposição e regularização da rede de drenagem no final dos trabalhos e reposição do coberto vegetal, com 

a vegetação adequada à zona em questão. 
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5.2.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Face aos impactes expetáveis para este descritor, propõem-se as seguintes medidas com o intuito de os evitar, 

reduzir e/ou compensar. 

5.2.5.1. Fase de construção 

Uma vez que a plantação do amendoal está praticamente completa, ou seja, o terreno já foi todo preparado e apenas 

falta plantar uma pequena área, já não se preconizam medidas para a plantação. 

Em relação à barragem, há necessidade de: 

 Sensibilizar os operadores para, em caso de derrames acidentais de substâncias tóxicas, nomeadamente 

óleos e outros derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, recolher os resíduos para um 

contentor, e enviar esses resíduos para aterro de resíduos perigosos ou para reciclagem, evitando assim a 

contaminação dos aquíferos. 

 Todas as movimentações de terras deverão restringir-se ao previsto no Projeto de Execução, devendo ser 

efetuadas durante o período de menor ocorrência de precipitações, para que se minimizem os riscos de 

infiltração direta de poluentes para o aquífero. 

 Assegurar que as operações de escavação e desmonte do terreno não intercetam o nível freático, excepto 

quando necessário; quando tal suceder, as obras deverão ocorrer no mínimo espaço de tempo possível, de 

modo a não gerar exposição exagerada das águas subterrâneas e contato eventual com materiais variados, 

nomeadamente contaminantes. 

 Nas áreas de construção situadas abaixo do nível freático todos os materiais que fiquem em contato com 

o aquífero deverão ser o mais neutros possível do ponto de vista químico. 

5.2.5.2. Fase de exploração 

5.2.5.2.1. Barragem 

 Tentar manter a qualidade da água da barragem em boas condições químicas e biológicas, de modo a 

obviar a infiltração de águas superficiais de má qualidade nos aquíferos. 

5.2.5.2.2. Projeto agrícola 

 Utilizar o princípio das boas práticas agrícolas, de modo a evitar a contaminação do aquífero com 

fertilizantes e pesticidas. 

 No caso das embalagens e resíduos de produtos usados na agricultura (incluindo pesticidas e herbicidas), 

as embalagens terão de ser enviadas para locais de recepção e tratamento de produtos perigosos. 

 Garantir que resíduos líquidos do empreendimento não escoem para o meio hídrico subterrâneo sem 

primeiro terem sido tratados e que tenham qualidade suficiente para poderem ser devolvidos ao meio 

natural. 

5.2.5.3. Fase de desativação 

 Sensibilizar os operadores para, em caso de derrames acidentais de substâncias tóxicas, nomeadamente 

óleos e outros derivados de hidrocarbonetos utilizados na maquinaria, recolher os resíduos para um 
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contentor, e enviar esses resíduos para aterro de resíduos perigosos ou para reciclagem, evitando assim a 

contaminação dos aquíferos. 

 Em caso de contaminação do solo, convêm efetuar a sua remoção, para evitar o escoamento lento dos 

poluentes para o aquífero; do mesmo modo, os solos deverão ser retirados para um aterro de resíduos 

perigosos ou enviados para tratamento. 

 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 254

5.2.6. AR E QUALIDADE DO AR 

Existem diferentes medidas de minimização a tomar, quer se trate da fase de construção, de exploração ou de 

desativação do Projeto. 

5.2.6.1. Fase de Construção 

 Deverão ser cobertas as pilhas de terra, de modo a evitar a dispersão de poeiras; 

 Os trabalhos de escavação e aterro devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando 

repetição de ações sobre as mesmas áreas e, sempre que se verifique necessário, deverá proceder-se à 

aspersão dos solos com água por forma a evitar a dispersão de poeiras; 

 Os trabalhos a executar deverão ser limitados ao mínimo indispensável para a boa execução da obra, 

privilegiando a utilização de caminhos já existentes e assegurando a limpeza regular dos mesmos; 

 O transporte de materiais particulados deve ser feito em veículos adequados, com a carga coberta, de forma 

a impedir a dispersão de poeiras; 

 As máquinas, equipamentos e viaturas deverão ter um plano de manutenção periódica, com vista a 

assegurar o seu funcionamento adequado; 

 Assegurar uma velocidade de circulação reduzida no interior de povoações; 

 As vias não pavimentadas e de todas as áreas de solo que fiquem a descoberto devem ser humedecidas, 

especialmente em dias secos e ventosos. 

5.2.6.2. Fase de Exploração 

Quanto à fase de exploração, as medidas a implementar decorrem da utilização de produtos fitofarmacêuticos, da 

movimentação de terras e das podas. Assim recomenda-se que: 

 As máquinas, equipamentos e viaturas deverão ter um plano de manutenção periódica, com vista a 

assegurar o seu funcionamento adequado; 

 Assegurar uma velocidade de circulação reduzida no interior da exploração e de povoações; 

 A utilização dos produtos fitofarmacêuticos seja realizada em dias pouco ventosos e de acordo com as 

regras de utilização dos mesmos; 

 As vias não pavimentadas e de todas as áreas de solo que fiquem a descoberto devem ser humedecidas, 

especialmente em dias secos e ventosos; 

 Quando se proceda à acumulação local de materiais, os mesmos devem ser cobertos, de modo a evitar 

o seu arrastamento pelo ar e/ou águas. 

5.2.6.3. Fase de Desativação 

A nível do Ar e Qualidade do Ar, justificar-se-á a adoção das seguintes medidas com vista à minimização dos 

impactes negativos gerados: 

 Os trabalhos a executar deverão ser limitados ao mínimo indispensável para a boa execução da obra, 

privilegiando a utilização de caminhos já existentes e assegurando a limpeza regular dos mesmos; 

 O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou particulado deve ser feito em veículos adequados, 

com a carga coberta de forma a impedir a dispersão de poeiras; 
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 As máquinas, equipamentos e viaturas deverão ter um plano de manutenção periódica, com vista a 

assegurar o seu funcionamento adequado; 

 Quando se proceda à acumulação local de materiais, os mesmos devem ser cobertos, de modo a evitar 

o seu arrastamento pelo ar e/ou águas. 
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5.2.7. AMBIENTE SONORO 

5.2.7.1. Fase de construção 

Na fase de construção devem ser tomadas as seguintes medidas, com vista à minimização dos impactes negativos 

gerados: 

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

atividades ruidosas e aos valores de potência sonora fixados para os equipamentos de construção a 

utilizar; 

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

na envolvente imediata; 

 Escolha de percursos alternativos para o acesso de veículos pesados à área de intervenção, de forma a 

evitar o atravessamento de muitas povoações; 

 As máquinas, equipamentos e viaturas deverão ter um plano de manutenção periódica, com vista a 

assegurar o seu funcionamento adequado. 

5.2.7.2. Fase de exploração 

 Dada a natureza não ruidosa do projeto, apenas se recomenda que todas as atividades ou tarefas a 

desenvolver na exploração, e que possam motivar ruído para o exterior, decorram no período diurno 

5.2.7.3. Fase de Desativação 

Quanto ao Ambiente Sonoro, justificar-se-á a adoção das seguintes medidas de minimização: 

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

atividades ruidosas e aos valores de potência sonora fixados para os equipamentos de construção a 

utilizar; 

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

na envolvente imediata; 

 Escolha de percursos alternativos para o acesso de veículos pesados à área de intervenção, de forma a 

evitar o atravessamento de muitas povoações; 

 As máquinas, equipamentos e viaturas deverão ter um plano de manutenção periódica, com vista a 

assegurar o seu funcionamento adequado. 
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5.3. OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

5.3.1. USO DO SOLO 

5.3.1.1. Fase de construção 

Como impactes negativos ao nível da ocupação do solo prevê-se a desflorestação e a compactação e 

impermeabilização do solo. Como medidas de minimização deverão considerar-se as seguintes: 

1. Traçar uma rede de trajetos de circulação dentro da zona de obra, que deverão ser utilizados por todos 

os utilizadores do espaço. 

2. Todas as movimentações de terras deverão restringir-se ao previsto no Projeto de Execução, a fim de 

evitar a decapagem do coberto vegetal dos solos nas áreas envolventes, em especial na ribeira da 

Meimoa. 

3. De forma a evitarem-se destruições desnecessárias de coberto arbóreo/arbustivo e compactações de 

solo, dever-se-á definir uma rede de trajetos de circulação dentro da zona de obra. A desmatação 

deverá realizar-se faseadamente e apenas deverá ser realizada em áreas estritamente necessárias, 

sempre que possível deverão ser salvaguardados os exemplares arbóreos e/ou arbustivos presentes. 

4. Com a finalidade de reduzir as poeiras na atmosfera deverão ser regados os caminhos de acesso à 

obra nos períodos de seca, deverão ser cobertas as aglomerações de terras e materiais a ser usados na 

construção e efetuar o transporte dos mesmos em veículos de caixa fechada ou devidamente 

acondicionados. 

5.3.1.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração deverão ser mantidos apenas os trajetos de circulação para uma correta utilização e de 

acordo com o plano de proteção da área, pelo que os restantes devem ser desativados através de mobilização do 

solo para fomentar a colonização das espécies florísticas pioneiras. 
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5.3.2. FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

Neste ponto são apresentadas e descritas diversas medidas de minimização que deverão ser aplicadas para a 

preservação das unidades de flora e vegetação presentes na área e na envolvente da área afetada. Na área não 

existem espécies florísticas com particular interesse para a conservação. Quanto aos habitats, os bosques ripícolas, 

após a sua evolução/recuperação corresponderão a habitats listados na Diretiva 92/43/CEE, pelo que a extensão 

dos mesmos será maior do que atualmente, devendo ser assegurada a sua manutenção e preservação. 

Na vegetação os impactes mais significativos estão ligados à submersão de vegetação helófita e ripícola arbustiva 

nas linhas de água afetadas pelo enchimento da albufeira até ao seu NPA. O corte dos pequenos 

povoamentos/núcleos de Quercus pyrenaica constituíu também um impacte significativo com a implementação 

do projeto agrícola. 

Os impactes identificados fundamentam as seguintes medidas de minimização. 

5.3.2.1. Fase de construção 

 Na fase de construção, caso esta ocorra em períodos de secura, de forma a reduzir as poeiras na atmosfera, 

deverão ser regados os caminhos de acesso e cobertos quaisquer equipamentos e materiais necessários à 

construção. 

 Plantação das espécies ripícolas autóctones da região na ribeira de Meimoa e linhas de água secundárias, 

por forma compensar os impactes da ampliação do nível de armazenamento da barragem e também os 

exemplares de carvalhos-negrais eliminados, sugerindo-se zonas de compensação de impactes (Figura 73). 

Daqui resultará uma valorização dos habitats presentes potenciando o seu interesse ambiental e a 

conservação da biodiversidade. 

 A zona de compensação de impactes resultantes do corte de carvalhos-negrais (Quercus pyrenaica) poderá 

delimitar-se, por exemplo, também ao longo das várias linha de água secundárias, nas quais se procederá 

à plantação de carvalhos-negrais (Q. pyrenaica), de forma a minimizar os impactes referidos (Figura 73). 

 Sugere-se o controlo de exóticas invasoras, segundo (Marchante et al. 2005), em especial da figueira-do-

inferno (Datura stramonium), que se encontra em forte expansão na propriedade. De forma a controlar a 

colonização desta espécie deverão conciliar-se diferentes meios de combate, nomeadamente a monda 

manual de exemplares jovens, antes de entrarem em frutificação, e aplicação de herbicida foliar, que deverá 

ser direcionado para cada indivíduo, evitando, desta forma, a eliminação, ainda que de forma inadvertida, 

de espécies herbáceas autóctones espontâneas. A cana (Arundo donax), planta invasora também presente 

na propriedade, pode ser controlada através do arranque manual, preferencialmente no inverno, de forma 

a garantir a erradicação dos seus rizomas. Outra das espécies invasoras que pode, no futuro, constituir um 

potencial risco é o espanta-lobos (Ailanthus altissima). Esta espécie é bastante eficiente do ponto de vista 

de propagação vegetativa e o processo de erradicação deve iniciar-se logo que surjam os primeiros 

indivíduos, os métodos mais adequados para a sua eliminação consistem na monda manual dos exemplares 

jovens, extraindo completamente o raizame do solo, injeção de herbicida no tronco da planta, ou corte da 

planta seguida de aplicação direta de herbicida na área de corte. 

5.3.2.2. Fase de exploração 

 Monitorização do grau de eutrofização da água da barragem e da ribeira de Meimoa, através de análises 

químicas anuais. 

 Manutenção do controlo de espécies exóticas e monitorização do sucesso das plantações de espécies 

autóctones propostas para minimização dos impactes na fase de construção. 
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 Os locais de circulação provisória, assim que desativados, deverão ser limpos, o solo sujeito a uma 

escarificação ou gradagem, de forma a que ocorra a reconstituição da vegetação original. 

5.3.2.3. Fase de desativação 

 No processo de requalificação paisagística na fase de desativação deverão apenas ser utilizadas espécies 

autóctones da região. 

 

Figura 73. Zonas de compensação e minimização dos impactes identificados. 
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5.3.3. FAUNA 

5.3.3.1. Fase de Construção 

Dado que o projeto já se encontra em fase de contrução, à data da realização do EIA, a principal medida a propor 

nesta fase prende-se com a recuperação da ribeira da Meimoa: 

 Recomenda-se que seja implementado e assegurado o plano de recuperação da ribeira da Meimoa e das 

linhas de água secundárias que atravessam a Propriedade do Carvalhal (Anexo V). As linhas de água são 

corredores ecológicos essenciais para a fauna. 

 As margens da barragem devem ser pouco íngremes e deve ser permitida a fixação de vegetação natural 

espontânea. 

5.3.3.2. Fase de Exploração 

 Preservação da vegetação natural, que constitui habitat para fauna, fora das áreas de intervenção direta do 

projeto. Devem ser mantidas sebes, árvores autóctones e vegetação ripícola. 

 Na albufeira deve ser promovido o desenvolvimento de vegetação aquática natural, prados húmidos 

envolventes, e desenvolvimento de vegetação palustre e ripícola espontâneas. Estes aspetos são essenciais 

para a fixação e reprodução de espécies, inclusivamente de anfíbios e aves. 
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5.3.4. PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

Com a conclusão dos trabalhos necessários à realização do presente estudo, e apesar do profundo estado de 

alteração do terreno, preconizam-se as seguintes medidas de minimização de caráter geral: 

 Inserção de todos os elementos patrimoniais em cartografia da obra. 

 Prospeção arqueológica prévia de todos os locais que não estejam assinalados nesta fase de projeto, mas 

que possam vir a ser necessários (novos caminhos, áreas de empréstimo e depósito, etc.). 

 Acompanhamento arqueológico, por parte de um arqueólogo devidamente autorizado pela Tutela, de todos 

os trabalhos de desmatação e movimentação de terras, em toda a propriedade. 

 

Recomendam-se as seguintes medidas de caráter particular: 

 Afastamento de toda a maquinaria pesada dos elementos patrimoniais n.º 1, n.º 2, n.º 4 

 Elaboração de memória descritiva do elemento nº 4. 

 Recolha intensiva de material arqueológico que se encontra à superfície na área do elemento patrimonial 

n.º 6 e realização do respetivo estudo. 

 Elaboração de um registo o mais exaustivo possível do elemento patrimonial n.º 1, na medida em que o 

mesmo se encontra integrado no aparelho construtivo do anexo de apoio agrícola, que não pertence à 

propriedade alvo deste estudo. 

 

Se no decurso do acompanhamento arqueológico forem identificados novos elementos de valor patrimonial, 

poderão ser adoptadas novas medidas de minimização e/ou de compensação a determinar pela tutela. 
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5.3.5. RESÍDUOS 

No descritor dos Resíduos pode-se constatar que a fase de exploração é a que apresenta os principais impactes 

ambientais negativos, principalmente associados à utilização de fitofármacos e à manutenção de máquinas e 

equipamentos utilizados na exploração agrícola. Assim, torna-se essencial adotar medidas de minimização que 

controlem estas ações. 

Seguidamente apresentam-se as medidas de minimização a considerar neste projeto. Para a fase de construção, as 

medidas estão centradas na construção da barragem, a única atividade ainda por realizar. 

5.3.5.1. Fase de Construção 

 Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de 

serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia 

de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais 

adequados para os diferentes fluxos de resíduos; 

 Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e 

em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais 

escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos 

de linhas de água e zonas de máxima infiltração; 

 Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e 

estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem; 

 Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com 

a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas 

estanques e posteriormente encaminhados para tratamento; 

 A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para 

uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os 

derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. 

Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos; 

 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento 

e envio para destino final ou recolha por operador licenciado; 

 O material de construção da barragem (terra) irá ser escavado no interior da zona da futura albufeira, de 

modo a minimizar a afatação de áreas exteriores à mesma, ganhando também assim a albufeira maior 

capacidade de armazenamento; 

 Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser 

armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 

escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

 Sugere-se a utilização dos solos e terras a movimentar em obra de modo a transformar estes solos e terras 

num recurso natural e não num resíduo, e a dar cumprimento ao Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 

12 de Março, que estabelece o regime de gestão de resíduos de construção e demolição. 

 De modo a reduzir a perda de materiais (principalmente betão e material isolante), deverá ser feita a correta 

medição dos volumes necessários para a construção dos diversos elementos do Projeto que contenham 

estes materiais. Por exemplo, no caso do betão, a sua produção deve ser realizada apenas de acordo com 

as necessidades no momento. Esta medida pretende reduzir ao máximo sobras de material que se revertem 
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em resíduos. Aconselha-se que o processo de produção do betão seja acompanhado por um engenheiro 

técnico que garanta a qualidade do mesmo. 

 Com o objetivo de controlar os resíduos e os seus efeitos no ambiente quando depositados/armazenados 

de forma incorreta, deverá ser implementado um parque de resíduos o mais próximo possível da área de 

produção dos mesmos. O parque de resíduos deve ser coberto e estar devidamente nivelado. Neste projeto, 

uma vez que o único resíduo líquido e perigoso que poderá existir são os óleos usados, não se justifica a 

impermeabilização de todo o parque de resíduos, devendo antes ser instaladas bacias de retenção para a 

colocação dos bidões de óleo cheios e vazios. As bacias de retenção têm de ter capacidade para reter o 

volume máximo de óleo que cada bidão contém. 

 Com exceção dos óleos usados, que devem ser acondicionados em bidão e armazenados sobre as bacias 

de retenção, os restantes resíduos devem ser acondicionados em contentores estanques, separados por 

código LER, e acondicionados na área coberta do parque de resíduos até ao seu transporte para os 

destinatários finais. O acondicionamento dos resíduos não deve em qualquer caso exceder a altura dos 

contentores onde são colocados. 

 Atendendo ao Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, referente ao novo regime de gestão de resíduos 

de construção e demolição (RCD), o armazenamento de resíduos perigosos em obra não deve exceder os 

3 meses. 

 Os resíduos têm obrigatoriamente de ser encaminhados para destinatários finais que possuam as licenças 

do Ministério do Ambiente adequadas para a sua receção e reciclagem. 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que no seu Artigo 10.º prevê que as 

empreitadas e concessões de obras públicas estão sujeitas à elaboração de um Plano de Prevenção e Gestão 

de RCD, considera-se que esta ferramenta é de extrema importância no controlo e prevenção dos RCD, 

pelo que se aconselha à elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de RCD tal como descrito no número 2 

do Artigo 10.º do referido diploma. 

 Elaboração de um Plano de Monitorização que acompanhe, durante a fase de construção, a prevenção e 

gestão dos resíduos existentes. 

5.3.5.2. Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração a segregação dos resíduos deverá ser efetuada por operadores devidamente 

licenciados pelo MAOTE que, inclusivamente, deixem em cada recolha e entrega em destino final as Guias 

Modelo A de recolha de resíduos do MAOTE. 

 Dada a perigosidade dos resíduos a produzir, deverá o produtor de resíduos registar na plataforma 

SILIAMB da Agência Portuguesa do Ambiente e proceder ao registo anual dos seus resíduos. 

 Com o objetivo de controlar os resíduos e os seus efeitos no ambiente quando depositados/armazenados 

de forma incorreta, deverá ser implementado um parque de resíduos o mais próximo possível da área de 

produção dos mesmos. O parque de resíduos deve ser coberto e estar devidamente nivelado. Neste projeto, 

uma vez que o único resíduo líquido e perigoso que poderá existir são os óleos usados, não se justifica a 

impermeabilização de todo o parque de resíduos, devendo antes ser instaladas bacias de retenção para a 

colocação dos bidões de óleo cheios e vazios. As bacias de retenção têm de ter capacidade para reter o 

volume máximo de óleo que cada bidão contém. 

 Com exceção dos óleos usados, que devem ser acondicionados em bidão e armazenados sobre as bacias 

de retenção, os restantes resíduos devem ser acondicionados em contentores estanques, separados por 

código LER, e acondicionados na área coberta do parque de resíduos até ao seu transporte para os 
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destinatários finais. O acondicionamento dos resíduos não deve em qualquer caso exceder a altura dos 

contentores onde são colocados. 

 Os resíduos das embalagens de pesticidas a usar nos tratamento do amendoal terão de ser acondicionados 

e enviados para entidades licenciadas para os receber. 

5.3.5.3. Fase de Desativação 

No que diz respeito aos Resíduos, salientam-se as seguintes medidas de minimização: 

 Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos suscetíveis de 

serem produzidos na obra. 

 Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua tipologia e 

em conformidade com a legislação em vigor. 

 Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e 

estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

 A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para 

uma bacia de retenção impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os 

derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. 

Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento 

e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

 Com o objetivo de controlar os resíduos e os seus efeitos no ambiente quando depositados/armazenados 

de forma incorreta, deverá ser implementado um parque de resíduos o mais próximo possível da área de 

produção dos mesmos. O parque de resíduos deve ser coberto e estar devidamente nivelado. 

 Os resíduos têm obrigatoriamente de ser encaminhados para destinatários finais que possuam as licenças 

do Ministério do Ambiente adequadas para a sua receção e reciclagem. 
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5.4. PLANEAMENTO 

5.4.1. PAISAGEM 

5.4.1.1. Fase de Construção 

Dada a natureza do impacte, situando-se este, maioritariamente, na esfera visual, considera-se que as seguintes 

medidas de minimização de caráter geral apresentadas compreendem uma atenuação dos impactes identificados 

no âmbito da análise efetuada de acordo com o impacte que se lhes associa. 

Paisagem_Mm1: 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 

matar o exemplar vegetal atingido. As áreas de proteção são áreas que, durante a construção da obra, não serão 

acessíveis a maquinaria e pessoal, devendo ser identificadas, sinalizadas e zonadas recorrendo a materiais 

percetíveis à distância e de durabilidade e resistência adequadas. Especificamente, poder-se-á recorrer a fitas de 

sinalização refletoras zebradas (amarelo e pretas ou vermelho e brancas, como um mínimo de altura de 7 cm) e/ou 

a redes de sinalização (vermelhas, com 1 m de altura) como forma de balizar os exemplares ou as áreas a proteger. 

Os critérios para definir a dimensão da zona de proteção de uma árvore são: projeção da copa, a idade da árvore, o 

seu grau de tolerância a perturbações e a resistência do sistema radicular. Quando for necessário definir uma área 

de proteção para exemplares arbóreos isolados, o sistema radicular deve ser incluído na zona de proteção, pelo que 

a distância a que estes elementos de proteção deverão ser implantados é variável, de acordo com os critérios acima 

expostos e como esquematizado na Figura 74. 

 

Figura 74. Área de proteção / Vegetação arbórea. 
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Os mesmos critérios aplicam-se quanto à vegetação localizada na envolvente de linhas de água, sendo que, no caso 

de se verificar o estado de degradação desta estrutura e/ou ausência de vegetação potencial, deverá ser preservada 

uma distância mínima de 10 m relativamente à cota máxima correspondente ao leito de cheia, como esquematizado 

na Figura 75. 

 

Figura 75. Área de proteção / Galeria ripícola. 

Paisagem_Mm 2: Durante as fases de construção e desativação deverá vedar-se visualmente, com recurso a 

painéis, as áreas de estaleiro e apoio à obra. Estes painéis deverão ter, pelo menos, dois metros de altura, sendo 

conveniente que sejam pintados com cores esbatidas, como o branco, o cinzento ou o azul claro; 

Paisagem_Mm 3: 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; 

Paisagem_Mm 4: Devem ser tomadas medidas para a remoção de terra viva que se situa em locais afetados pela 

obra, com o objetivo de preservar as caraterísticas da terra removida antes do início da obra. A terra viva será 

armazenada em pargas, localizadas nas zonas adjacentes àquelas onde posteriormente a terra será aplicada. Deverá 

ser executada uma sementeira de leguminosas para garantir o arejamento e a manutenção das caraterísticas 

físico-químicas da terra. A terra viva/vegetal será aplicada nas zonas a recuperar resultantes da fase de construção, 

nomeadamente: nas bermas dos caminhos decorrentes da implantação do projeto; na recuperação das áreas 

localizadas na envolvente dos acessos mais recentes implementados no âmbito do projeto em estudo, na 

recuperação de caminhos abertos na fase de construção (desativados no término desta fase), na envolvente das 

casas de máquinas e na desativação de acessos utilizados em fase de obra. 

Paisagem_Mm 5: 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 noutros elementos circundantes. 
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Paisagem_Mm 6:Os rodados dos veículos da obra têm que ser limpos, de modo a não espalhar terra e lama nas 

estradas de acesso. 

Paisagem_Mm 7: O material resultante das escavações não deverá ser colocado num local que venha a ser 

intervencionado, devendo, antes, ser colocado na área afeta à construção. Posteriormente, e por acordo com a 

Câmara Municipal do Fundão, o material excedente resultante de escavações deverá ser removido para local 

adequado. 

Paisagem_Mm 8: Nas zonas onde ocorra modificação da morfologia do terreno, deverá proceder-se a uma 

integração natural, de forma que, uma vez terminados os trabalhos, os movimentos de terra pouco ou nada se 

percebam. A modelação do terreno deve ter em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos marginais, 

bem como as zonas verdes com vegetação a preservar cujas cotas não podem ser alteradas. No que diz respeito à 

modelação transversal e longitudinal dos taludes, a mesma deve seguir o perfil tipo em “S”, também designado 

por “pescoço de cavalo”, como esquematizado na Figura 76. 

 

Figura 76. Integração de taludes. 

A superfície das zonas sujeitas a aterros e a escavações com inclinações acentuadas deve apresentar um grau de 

rugosidade adequado a uma boa aderência à camada de terra viva de cobertura, não apresentando indícios de erosão 

superficial. No que respeita à estruturação da modelação, a colocação do material de aterro deve ser iniciada nos 

pontos mais baixos, por camadas horizontais ou ligeiramente inclinadas para fora, ficando o material de pior 

qualidade na parte inferior, melhorando sucessivamente até que na parte superior se deposite aquele possuidor de 

melhores caraterísticas. Prevê-se que esta medida ocorra na envolvente direta das albufeiras e dos paredões, nas 

áreas onde a modelação de terras assumirá um maior impacte. Também nos acessos e caminhos que necessitem de 

aterro se pode recorrer a esta medida para a integração visual destas estruturas com a sua envolvente direta. 

Paisagem_Mm 9: Deverá ser alvo de pormenorização decorrente da implementação do projeto de “Recuperação 

de galerias ripícolas e linhas de água da Propriedade do Carvalhal (Capinha)” (Anexo V) a modelação e 

tratamento da zona interníveis da albufeira e das galerias ripícolas afetadas. A medida indicada prevê a promoção 

da biodiversidade, quer faunística quer florística, nomeadamente através da plantação de espécies que integrem as 
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sérias climatófilas presentes, procurando o desenvolvimento potencial das galerias ripícolas e da faixa interníveis 

das albufeiras (Anexo O). Neste sentido, no que respeita ao elenco florístico, para as galerias ripícolas sugere-se a 

plantação de amieiro (Alnus glutinosa), freixo (Fraxinus angustifolia), salgueiro-branco (Salix salviifolia subsp. 

salviifolia), salgueiro-negro (Salix atrocinerea), Tamargueira (Tamarix africana), ou a murta (Myrtus communis). 

No que respeita à faixa interníveis, sugere-se a instalação de vedações que impeçam o acesso de veículos, pessoas 

e animais. Para recuperação da zona sugere-se a plantação de Tamarix africana, e a gramínea cynodon dactylon. 

Sendo que como medida preventiva para a erosão se indica a implantação de muretes de retenção, gabiões ou 

troncos paralelos, para minimizar a erosão. 

As linhas gerais de execução desta medida, a ser alvo de desenvolvimento, pormenorização e respetiva 

espacialização em sede do referido projeto de recuperação, envolvem o recurso a técnicas de engenharia natural 

para a concretização das seguintes medidas programáticas: 

 Aproveitamento e recuperação da vegetação existente (e (re)introdução de vegetação entretanto destruída); 

 Eliminação de vegetação infestante ou indesejada (através de limpeza e desmatação seletiva); limpeza e 

remoção de resíduos; 

 Estabilização de margens; 

 Instalação de algumas espécies vegetais características da região e a criação de condições para instalação 

de fauna autóctone. 

No que respeita às técnicas específicas para a recuperação dos sistemas citados, entre outras, a aferir em função da 

escala de maior detalhe de um projeto de integração, sugere-se a (Figura 77):  

 Aplicação de malha geotêxtil (rede de coco, 700 g/m2): nas áreas da sua aplicação que foram sujeitas a 

regularização e colocação de terra vegetal; a utilização deste material, constituído por elementos 

biodegradáveis, pretende simultaneamente uma sustentação física desses materiais e uma resistência à 

erosão provocada, quer pelo escoamento lateral, quer pelo curso de água principal. 

 Aplicação de vegetação e enrocamento de base vegetado; esta técnica visa a proteção e estabilização 

duradoura das margens da albufeira e das ribeiras, condição considerada relevante para o suporte da 

melhoria da biodiversidade. A vegetação incluída no enrocamento (salgueiro ou outra espécie de 

enraizamento rápido), além de aumentar a resistência à erosão, promove a rápida reconstituição das 

galerias ripícolas. 

 Aplicação de grade de vegetação com enrocamento de base vegetado: correspondente a uma técnica de 

estabilização de taludes e escarpas de inclinação acentuada, constitui-se por elementos de madeira 

dispostos perpendicularmente entre si, criando uma estrutura reticular, posteriormente ancorada ao 

substrato. Toda a sua superfície é preenchida com terreno local, plantada com estacas vivas de espécies 

arbustivas autóctones, arbustos em torrão ou raiz nua e semeada. Com o tempo o desenvolvimento 

radicular das plantas acaba por assumir a estabilização do talude, função anteriormente desempenhada pela 

estrutura morta. Apresenta-se como uma técnica de bioengenharia de grande eficácia na estabilização e 

revegetação de taludes, mas apresenta simultaneamente um efeito estético de grande realce, permitindo 

um enquadramento paisagístico harmonioso, devendo para tal, ser utilizadas espécies vegetais endógenas. 

 Instalação de gabião com vegetação e estacaria viva: A estacaria viva consiste em introduzir no solo estacas 

de plantas lenhosas, com capacidade de enraizar e desenvolver uma planta adulta, com comprimento e 

grossura suficientes para que possam ser cravadas no solo com estacas. Quando as estacas enraízam criam 

uma matriz de raízes que estabilizam o solo através do reforço e coesão das suas partículas e reduzem o 

excesso de humidade. Este tipo de plantas enraízam rapidamente e começam logo a sustentar o talude, 

podendo mesmo desenvolver-se em substratos totalmente carentes de solo. As estacas vivas podem ser 

utilizadas isoladamente ou em conjunto com outras técnicas de estabilização, como as mantas de geotêxtil, 
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gabiões, entre outras. Uma das principais aplicações dos gabiões corresponde à contenção de taludes, como 

muros de suporte, o seu uso na requalificação de cursos ou planos de água advém da necessidade de 

proteger as margens em condições de intensa erosão fluvial e de elevada força abrasiva da corrente. Esta 

técnica poderá ser aplicada quando todos os outros procedimentos são suscetíveis de falhar. Um gabião é 

uma caixa de forma prismática retangular, de rede com malha hexagonal, executada em arame galvanizado 

reforçado. Estas caixas enchem-se com qualquer tipo de pedra não friável (ex. pedra de pedreira ou seixo) 

ou outro material inerte adequado que esteja disponível. A opção pelo gabião vegetado, pretende diminuir 

o impacto visual que normalmente estas estruturas apresentam em meios naturais, além de rapidamente 

restabelecer o continuo ripário que se quer constituir. 

 

Figura 77. Técnicas para recuperação das margens e linhas de água. 

Paisagem_Mm 10: As espécies vegetais a introduzir no terreno deverão respeitar o disposto no Decreto-Lei 

n.º 565/99 de 21 de Dezembro de 1999, devendo, sempre, optar-se por espécies de cariz autóctone, possuidoras de 

maior valor ecológico e adaptabilidade ao local. 

Paisagem_Mm 11: Nas linhas de água existentes deverá garantir-se a preservação da vegetação ripícola, 

evitando-se a movimentação de terras, circulação de máquinas e viaturas, depósitos de materiais ou entulhos e 

instalação de estaleiros nas zonas adjacentes. A manutenção das galerias ripícolas é fundamental para a preservação 

da biodiversidade do local. 

Paisagem_Mm 12: Devem ser adotadas medidas de recuperação paisagística definidas a priori das zonas de 

estaleiro, de empréstimo e de depósito de materiais, por forma a estabelecer atempadamente a integração 

paisagística destes espaços (da responsabilidade do empreiteiro). Esta medida visa estabelecer um quadro de ações 

físicas e estratégicas a serem implementadas previamente ao início dos trabalhos, de modo a evitar a ocupação 

desnecessária de áreas e a degradação de valores biofísicos, evitando-se assim a sua recuperação após o término 

da obra. 
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 Deverá efetuar-se a delimitação de áreas a proteger, uma vez que se trata de áreas de acesso condicionado 

a maquinaria e a pessoal. Estas áreas devem ser assinaladas em todas as peças desenhadas do Projeto de 

Execução e Plantas de Trabalho, devendo ser vedadas em obra com vedações temporárias, reutilizáveis ou 

recicláveis (à semelhança do descrito para a medida Paisagem_Mm 1). A instalação destas vedações 

deverá ser executada antes do início dos trabalhos, se possível em momento anterior à limpeza do terreno, 

devendo manter-se até à finalização de todos os trabalhos de construção (incluindo limpezas). 

 Em sede de projeto de execução deverá ser definido um “envelope de construção”, de modo a que toda a 

área fora desta delimitação seja considerada como “área a proteger” durante a construção. A vegetação a 

manter, localizada fora das “áreas a proteger” ou dentro do “envelope de construção”, deverá ser protegida 

através da sua sinalização e balizamento, recorrendo a fitas de sinalização refletoras zebradas ou a rede 

vermelha cuja execução deverá ocorrer de acordo com os critérios já referidos para a medida 

Paisagem_Mm 1, tendo sempre especial cuidado, no caso de exemplares arbóreos isolados, em proteger 

o seu sistema radicular, geralmente correspondente à projeção da copa. 

 Devem ser sinalizados os caminhos e acessos à obra, recorrendo aos materiais balizadores já referidos, de 

modo a garantir que, na vizinhança da vegetação a proteger, não exista tráfego, estacionamento, 

armazenamento de materiais (nomeadamente materiais tóxicos), nem armazenamento de solo escavado. A 

vegetação a manter deve ser regada durante a fase de construção com um sistema de rega apropriado, se 

assim houver necessidade. 

 Deve evitar-se, sempre que possível, o atravessamento de linhas de água ou zonas húmidas durante a fase 

de construção. Se tal não for possível, deve ser construído um acesso temporário, de forma a minimizar os 

danos. As zonas onde se prevê a preservação da vegetação existente, nomeadamente árvores de grande e 

médio porte, deverão ser sujeitas apenas a uma regularização e nivelamento muito suave do terreno, não 

podendo realizar-se movimentos de terra que alterem as cotas do terreno existente na envolvente das 

árvores, isto porque o aterro ou escavação na envolvente das árvores existentes pode colocar em risco a 

sobrevivência destas árvores, cuja preservação é importante. 

 A modelação do terreno não deve nunca alterar as cotas do terreno fora do “envelope de construção“, nem 

nas área de proteção das zonas verdes com vegetação a preservar, dentro da área de construção. 

 A área de estaleiro deve ser reduzida ao mínimo para diminuir o impacte sobre o local de intervenção, 

devendo este ser implantado numa área destinada a ser impermeabilizada ou de modo a garantir a não 

afetação de áreas que ainda não se encontrem intervencionadas. No caso de tal não ser possível, a área de 

implantação do estaleiro deve ser restaurada e replantada após o final das obras. Adicionalmente, 

considera-se que a localização do estaleiro deve minimizar o percurso efetuado pela maquinaria, reduzindo 

a compactação do solo e aumentando a eficiência energética. Os acessos ao estaleiro devem coincidir, 

sempre que possível, com caminhos existentes ou propostos. No caso excecional de ser necessário 

construir acessos temporários ao estaleiro, a área utilizada deve ser restaurada e replantada no final das 

obras. O estaleiro deve localizar-se em área afastada de árvores e/ou de outra vegetação importante, assim 

como fora da área de influência de outras condicionantes como sucede com a RAN ou a REN. O tamanho 

e potência da maquinaria utilizada na construção devem ser adequados ao local da obra e ao trabalho a 

executar, devendo as máquinas ser o mais ligeiras possível, de modo a minimizar a compactação do solo, 

a dimensão dos acessos e a provocar o mínimo de poluição sonora possível. 

5.4.1.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração não se prevê um aumento da natureza, magnitude e significância e efeito temporal dos 

impactes identificados para a fase de construção, pelo que a correta gestão das galerias ripícolas de acordo com o 
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previsto pelo projeto de “Recuperação de galerias ripícolas e linhas de água da Propriedade do Carvalhal 

(Capinha)” (Anexo V), através do desenvolvimento, a médio/longo prazo, de um extrato arbóreo de dimensão 

significativa, será primordial para a atenuação dos impactes identificados. 

5.4.1.3. Fase de desativação 

Na fase de desativação prevê-se que os impactes assumam uma natureza, magnitude e significância e efeito 

temporal similares ao verificado para a fase de construção, pelo que as medidas indicadas deverão ser 

implementadas também nesta fase, com especial atenção ao previsto pelas medidas de minimização Paisagem 

Mm_8 a Paisagem Mm_11. 
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5.4.2. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

As medidas de minimização para o Ordenamento do Território estão interligadas com as já propostas nos 

descritores uso do solo e flora e vegetação. Desta forma, com a compensação ecológica já proposta, os impactes 

negativos serão minimizados. 

No entanto deverá ser salvaguardada, no que diz respeito ao novo NPA da albufeira, uma faixa de proteção que 

deverá incluir a margem e deverá obdecer ao disposto na Declaração de Retificação nº 71/2012, de 30 de 

novembro. 

No que respeita à RAN e REN deverá proceder-se às diligências legalmente estabelecidas (solicitação de parecer 

prévio) para a instalação de estruturas e apoios necessários. 
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5.4.3. SOCIOECONOMIA 

5.4.3.1. Fase de Construção 

Dada a especificidade do projeto em apreço e dos impactes identificados, as medidas de mitigação a apresentar 

pretendem apenas minimizar os impactes negativos decorrentes do final da fase de construção das infra-estruturas. 

Todas as restantes medidas, serão medidas potenciadoras dos impactes positivos associados ao projeto. 

Abaixo apresentam-se as medidas de mitigação para o descritor Socioeconomia. 

Mitig_1: Foi identificado como impacte negativo, significativo, a eliminação de postos de trabalho e o 

desinvestimento na economia local-regional, aquando do final da fase de construção da estrutura da barragem. Por 

forma a minimizar este impacte, a construção das infra-estruturas, dentro do possível, deverá decorrer de forma 

faseada, permitindo aumentar o tempo de obra e, consequentemente aumentar o tempo de contratação de 

trabalhadores e de empresas locais e regionais. 

5.4.3.2. Fase de Exploração 

Mitig_2: Com vista a aumentar os postos de trabalho, deve a entidade promotora, sempre que possível, promover 

o trabalho executado pelo Homem, substituindo o trabalho executado pelas máquinas. 

5.4.3.3. Fase de Desativação 

Os aspetos socioeconómicos são aqueles que registarão os impactes mais negativos, uma vez que a desativação 

duma infra-estrutura desta natureza acarreta consequências sempre negativas, tanto para a população local, como 

para a economia local e regional. Neste caso específico está-se a falar da perda de 60 postos de trabalho diretos e 

100 postos de trabalho indireto para o projeto global e, caso apenas seja desativada a estrutura da propriedade do 

Carvalhal, de cerca de 4 a 7 trabalhadores (os 4 a tempo inteiro e os 3 a tempo parcial). 

Deste modo, aquando da desativação desta infra-estrutura, o Município do Fundão, juntamente com a Junta de 

Freguesia de Capinha, dentro das suas capacidades, deverão apoiar os trabalhadores desempregados através dos 

seguintes aspetos, a saber: 

 Criação de programas de incentivo à contratação destes trabalhadores por empresas locais e regionais. 

 Criação de programas de incentivo à criação do próprio emprego para os trabalhadores que fiquem em 

situação de desemprego em áreas de interesse local e regional. 
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5.5. SÍNTESE DOS PERÍODOS TEMPORAIS A EVITAR NA FASE DE CONSTRUÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 

5.5.1. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Em relação aos recursos hídricos superficiais, há que evitar o período mais pluvioso, a fim de obviar o arraste de 

materiais finos para as linhas de água a jusante. 

5.5.2. FLORA E VEGETAÇÃO 

Para a flora e vegetação não existe qualquer tipo de constragimento temporal para a realização da obra. No entanto 

recomenda-se que, caso possível, seja resguardada a época de março a junho, pois é neste período que a maior 

parte das plantas possui maior atividade vegetativa e a biomassa será mais elevada. 

5.5.3. FAUNA 

Para o descritor fauna deverão ser resguardado o período de primavera Março a Junho, período de nidificação para 

a maior parte das espécies de avifauna. É também o período de maior atividade reprodutora para os roedores. 

5.5.4. PERÍODOS TEMPORAIS A EVITAR 

A Tabela 94 mostra os meses em que serão de evitar as obras, de modo a obviar os inconvenientes daí decorrentes. 

Tabela 94. Período em que serão de evitar as obras, de modo a obviar os inconvenientes para os recursos hídricos 
superficiais, a fauna e a flora na fase de construção. 

Fase: Construção Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Rec. Hídr. 
Superficiais 

X* X* X*       X* X* X* 

Flora e Fauna   X** X** X** X**       
* Variável conforme a precipitação 

** Aconselhado 
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6. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 
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6.1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à tipologia do Projeto e à avaliação de impactes efetuada, são aqui propostos Planos de Monitorização 

Ambiental. 

Os Planos de Monitorização terão por objetivo a verificação da evolução de vários parâmetros indicadores de 

qualidade, como forma de se poder acompanhar e verificar periodicamente a evolução dos respetivos descritores. 

6.2. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

A qualidade da água reflete as ações que sobre ela são promovidas. A necessidade de proteção dos ecossistemas 

aquáticos e evitar a sua continuada degradação, desideratos constantes da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro – 

Lei da Água, leva a que o escopo do presente Plano a seja a monitorização da qualidade da água armazenada na 

albufeira propiciada pela barragem do Carvalhal e, concomitantemente, da qualidade a jusante, no intuito de a 

melhorar e preservar, em função do seu principal uso, visando, como refere o n.º 2 do artigo 58.º do Decreto Lei 

n.º 236/98, de 1 de Agosto, “a proteção da saúde pública, a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, as 

culturas que podem ser afetadas pela má qualidade das águas de rega e os solos cuja aptidão para a agricultura 

pode ser degradada pelo uso sistemático de águas de rega de má qualidade”. Considerando a vasta área ocupada 

pelo projeto agrícola, importa também monitorizar a qualidade da água na ribeira da Meimoa e avaliar se a 

aplicação dos fitofármacos, adubos e pesticidas está a ser efetuado de forma correta e poder atuar em tempo real. 

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

se destina, será efetuada a monitorização de parâmetros físico-químicos na área da propriedade durante a fase de 

construção da barragem e durante a fase de exploração. Na Figura 78 estão representados os pontos de 

monitorização respetivos, que se distribuem pela ribeira da Meimoa, com dois pontos (1 e 3), um a montante da 

propriedade para perceber a qualidade da água à entrada da mesma, e outro a jusante da propriedade, para analisar 

alguma possível alteração durante o percurso pela propriedade, e na albufeira da barragem do Carvalhal, ponto 2. 

Nas Tabela 95 estão identificadas as coordenadas de cada um dos pontos representados na Figura 78. 

O ponto de amostragem 1 situa-se imediatamente a jusante do limite oeste da propriedade, incluindo, portanto, 

todas as linhas de água que estão sob influência da área regada, pelo que as amostras aqui recolhidas serão 

representativas das boas práticas existentes ou, pelo contrário, das más práticas existentes, possibilitando desta 

forma a retificação de procedimentos, tendo em vista a manutenção da qualidade da água nas condições iniciais. 

Durante a fase de construção a análise será apenas feita nos dois pontos na ribeira da Meimoa (1 e 3) e, na fase de 

exploração, passará a ser feita nos 3 pontos indicados. No primeiro ano de exploração a análise será efetuada em 

dois períodos, em Abril (albufeira eventualmente cheia e imediatamente antes do início do período de rega) e em 

Setembro (albufeira eventualmente no mínimo e após o final do período de rega), conforme  

Os parâmetros a analisar na fase de construção são os constantes da Tabela 96 e, na fase de exploração, os 

constantes da Tabela 97. 

Após o primeiro ano, apenas os parâmetros assinalados com * na Tabela 97 deverão ser objeto de análise, numa 

base semestral (em período pluvioso e durante o período de rega) e quando, em dois anos consecutivos, os 

resultados analíticos forem inferiores ou iguais ao valor máximo recomendado (VMR) constante do Anexo XVI 

do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto e não se verificar nenhum fenómeno suscetível de provocar uma 

degradação da qualidade da água, recomendanda-se como frequência mínima de amostragem uma vez por ano 

(durante o período de rega). 

Propõe-se que os relatórios de monitorização possam ser apresentados à Autoridade de AIA com uma periodicidade 

de 5 anos. 
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Figura 78. Localização dos Pontos de Monitorização. 

Tabela 95. Coordenadas de localização dos pontos de monitorização e fase de recolha de amostras. 

Ponto 
Coordenadas Fase Monitorização 
M P Construção Exploração 

1 264.087 356.985 X X 
2 265.327 357.169 - X 
3 265.584 358.191 X X 

Tabela 96. Parâmetros a analisar na fase de construção. 

 Alumínio  Arsénio  Bário 

 Berílio  Boro  Cádmio 

 Chumbo  Cloretos  Cobalto 

 Cobre  Crómio Total  Estanho 

 Ferro  Flúor  Litío 

 Manganês  Molibdénio  Níquel  

 Nitratos  Salinidade (CE e SDT)  SAR 

 Selénio  Sólidos suspensos totais  Sulfatos 

 Vanádio  Zinco  pH 

 Coliformes  Ovos de parasitas  Óleos 

 Óleos e  Detergentes (sulfato de lauril e sódio) 
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Tabela 97. Parâmetros a analisar na fase de exploração . 

 Aluminio  Arsénio  Bário 

 Berílio  Boro  Cádmio 

 Chumbo  Cloretos*  Cobalto 

 Cobre  Crómio Total  Estanho 

 Ferro  Flúor  Litío 

 Manganês  Molibdénio  Níquel  

 Nitratos  Salinidade (CE e SDT)*  SAR* 

 Selénio  Sólidos suspensos totais  Sulfatos 

 Vanádio  Zinco  pH* 

 Coliformes 

fecais 

 Ovos de parasitas intestinais 

*Após o primeiro ano, apenas estes parâmetros deverão ser objeto de análise, numa base semestral (durante o período de rega). 

6.3. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

A fim de controlar a possível contaminação das águas subterrâneas com fertilizantes usados na agricultura, 

aconselha-se a execução de análises de controlo às águas subterrâneas na fase de exploração no ponto P1 (Figura 

27, no Capítulo 3.2.5.2, e coordenadas na Tabela 98), duas vezes por ano. As análises deverão ser feitas, uma logo 

após as primeiras chuvas, em período de águas altas, e outra em período de águas baixas, no Verão. Os parâmetros 

a analisar deverão ser os constantes da Tabela 99. 

Tabela 98. Coordenadas do ponto de água a monitorizar em relação às águas subterrâneas. 

Ponto de água Tipo M (m) P (m) Cota (m) 

P1 Poço 265.264 357.503 449 

 

Em função dos resultados dos dois primeiros anos de análises, caso se mostre que não há muita contaminação, 

essas análises deverão ser aligeiradas para uma vez por ano e os parâmetros a monitorizar poderão passar a ser 

mais restritos, propondo-se os assinalados com * na Tabela 99. 

Tabela 99. Parâmetros a monitorizar nas águas subterrâneas. 

 Condutividade 

Elétrica* 

 Temperatura*  pH* 

 Oxidabilidade  Cloretos*  Sulfatos 

 Bicarbonatos  Cálcio  Sódio 

 Magnésio  Potássio  Ferro 

 Manganês  Nitratos*  Nitritos 

 Fosfatos  Pesticidas (os mais prováveis, dependendo das utilizações)* 

*Após o primeiro ano, apenas estes parâmetros deverão ser objeto de análise, numa base semestral (durante o período de rega). 
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6.4. FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

Tendo em conta a importância dos habitats ripícolas e de toda a diversidade associada a estes ecossistemas 

sensíveis, sugere-se um acompanhamento e monitorização dos impactes na vegetação ripícola autóctone e ainda 

acompanhamento e monitorização do desenvolvimento da vegetação zonas de compensação/minimização de 

impactes e do sucesso da erradicação de espécies invasoras. 

Particular atenção deverá ser dada à implementação das medidas de recuperação da galeria ripícola da ribeira da 

Meimoa, preconizadas no estudo efetuado para o efeito (Anexo V). 

Tendo em conta a importância dos habitats ripícolas e de toda a diversidade associada a estes ecossistemas 

sensíveis, sugere-se um acompanhamento e monitorização dos impactes na vegetação ripícola autóctone e ainda 

acompanhamento e monitorização do desenvolvimento da vegetação zonas de compensação/minimização de 

impactes e do sucesso da erradicação de espécies invasoras. 

No conjunto de medidas propostas é importante ainda salientar a importância da monitorização do grau de 

eutrofização da água da barragem e da ribeira de Meimoa através de análises químicas anuais e também controlo 

e erradicação de espécies exóticas, principalmente da figueira-do-inferno (Datura stramonium), que apresenta já 

uma grande expansão na propriedade. 

Será desejável um acompanhamento e monitorização dos impactes na vegetação ripícola autóctone e ainda 

acompanhamento e monitorização do desenvolvimento da vegetação zonas de compensação/minimização de 

impactes e do sucesso da erradicação de espécies invasoras. 

Segundo o guia sugerido e publicado por Leão & Pinho (2019) na caracterização e avaliação de impactes 

relacionados com espécies exóticas invasoras é importante ter em consideração aspetos como: 

 - Evolução de focos de invasão na situação de ausência do projeto; 

 - Avaliação baseada nas atividades do projeto que potenciam a sua expansão ou o agravamento dos focos 

existentes; 

 - As medidas de minimização devem incluir formas de controlo/erradicação das mesmas. 

 

Considerando a enormíssima importância das orientações de Leão & Pinho (2019), sistematizadas acima, 

referimos e reforçamos o seguinte: 

a) Na ausência do projeto agrícola e na ausência de qualquer tipo de gestão na propriedade seria possível 

uma expansão dos focos de invasoras existentes. Por outro lado, na sequência da elaboração e execução 

do projeto e da elaboração do EIA, foi possível a identificação das espécies exóticas invasoras e a 

localização dos seus focos e, identificado o problema, foram propostas medidas de controlo, erradicação 

e monitorização, sendo expectável que as mesmas sejam controladas e pelo menos parcialmente 

erradicadas da propriedade. 

b) As atividades do projeto que podem potenciar a expansão das exóticas invasoras estão relacionadas com 

o aumento de humidade do solo (vide quadros de avaliação de impactes no descritor flora e vegetação e 

uso do solo) e alguma ruderalização. Contudo, espera-se que as medidas de controlo e erradicação sejam 

colocadas em prática e que sejam reduzidos os focos ou mesmo eliminados, considerando-se esta 

perspetiva realista pelo menos para as espécies Datura stramonium e Phytolacca americana. 

c) Perante os focos identificados foram propostas medidas como aplicação de herbicida foliar direcionado 

para cada individuo (neste caso para Datura stramonium e Phytolacca americana), evitando, desta forma, 

a eliminação, ainda que de forma inadvertida, de espécies herbáceas autóctones espontâneas. Propôs-se 

ainda para o Ailanthus altissma a monda manual de exemplares jovens, extraindo completamente o 
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raizame do solo, injeção de herbicida no tronco da planta, ou corte da planta seguida de aplicação direta 

de herbicida na área de corte. As mesmas ações deverão ser adotadas para o Arundo donax. 

d) Propõe-se a monitorização do sucesso do controlo/erradicação das plantas exóticas invasoras, o que 

permitirá afinar o controlo e erradicação das mesmas, melhorando as possibilidades de sucesso. 

6.5. RESÍDUOS 

Durante a fase de construção e demolição deverá ser desenvolvido um Plano de Monitorização que permita a 

verificação da aplicação e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição a desenvolver 

e aprovar.  
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7. ANÁLISE DE RISCO DE COLAPSO DA BARRAGEM 
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7.1. INTRODUÇÃO 

As barragens são obras que têm uma importância vital no desenvolvimento socioeconómico de um país. No 

entanto, devido às suas características, constituem um risco potencial para pessoas e bens que, direta ou 

indiretamente, delas dependem. 

Em consequência desta situação, os aspectos relacionados com a segurança têm constituído sempre uma 

preocupação fundamental dos projectistas, assim como das autoridades, no sentido de adaptar legislação, visando 

os aspectos de segurança, bem como de se estabelecerem normas bem definidas no que diz respeito às diversas 

fases que compõem a implementação deste tipo de empreendimento (projecto de construção e de exploração), 

sendo exemplo a aprovação do Decreto-Lei n.º 21/208, de 28 de Março, o qual altera o Regulamento de Segurança 

de Barragens e aprova o Regulamento de Pequenas Barragens. 

Por colapso de uma barragem entende-se qualquer ocorrência associada ao seu comportamento, dos respectivos 

órgãos de segurança e de exploração, susceptível de originar uma onda de inundação. Como exemplo deste tipo 

de ocorrências, associados a factores de natureza hidráulica e/ou operacionais, citam-se a abertura intempestiva de 

uma comporta e a ocorrência de afluências excepcionais que excedam a capacidade de vazão dos órgãos de 

descarga, levando ao galgamento da barragem e, em certos casos, à sua destruição. 

A onda de cheia causada pelo colapso de uma barragem poderá resultar numa perda significativa de vidas humanas 

e em grandes prejuízos materiais, dependendo da dimensão do aproveitamento e dos usos existentes nas margens 

da linha de água a jusante do mesmo. Se bem que os prejuízos materiais possam ser contabilizados de forma mais 

ou menos aproximada, já o mesmo não sucede relativamente à perda de vidas humanas, uma vez que a esta estão 

intrinsecamente ligados valores morais intangíveis. 

Os efeitos da onda de cheia podem ser devastadores, principalmente para as zonas situadas imediatamente a jusante 

da barragem, podendo afectar o ambiente de forma violenta, devido às elevadas velocidades do escoamento e à 

subida dos níveis de água resultante dos efeitos amplificadores da topografia do leito. 

De entre muitas causas possíveis de colapso envolvendo os órgãos de segurança e exploração de barragens, 

avultam a insuficiente capacidade de vazão ou o mau funcionamento dos órgãos de descarga de cheias, onde se 

inclui a deficiente avaliação do valor do caudal de dimensionamento, a incorrecta utilização dos critérios de 

dimensionamento hidráulico e o não funcionamento de comportas, os quais representam cerca de 42% do número 

total de colapsos em barragens; quer as razões relacionadas com fundações (percolação, erosão interna), quer com 

as erosões localizadas e com o deficiente comportamento estrutural, correspondendo estes a cerca de 23%, dos 

casos de colapso. 

Salienta-se no entanto que a ruptura de uma barragem, projectada e construída de acordo com as normas 

actualmente em vigor e o estado da arte, é um acidente cuja probabilidade de ocorrência é diminuta. 

7.2. BARRAGEM DO CARVALHAL 

Importa enfatizar o facto de a barragem do Carvalhal ter uma probabilidade de enchimento com caudais pluviais 

muito baixa, já que o escoamento em ano médio é de apenas cerca 30% da sua capacidade, e funcionará 

essencialmente como reservatório para caudais bombeados do exterior. 

Como é referido em sede de Projecto de Execução, ao hidrograma de cheias afluente mais desfavorável 

corresponde um volume total de água de cerca de metade da sua reserva de capacidade entre o NPA e o coroamento, 

não sendo assim facilmente admissível um cenário de galgamento da barragem, mesmo considerando a total 

obstrução do seu descarregador de cheias. 

Para definir as afectações que lhe são associáveis, nomeadamente os danos potenciais importantes sobre as 

infraestruturas, instalações e bens ambientais existentes, mesmo no cenário de acidente mais desfavorável e 
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independentemente da sua reduzida probabilidade de ocorrência, o projetista delimitou a área de inundação 

provocada pela eventual rotura da barragem, no cenário mais desfavorável, normalmente considerado o de uma 

rotura por galgamento do corpo da barragem, apesar da sua elevada improbabilidade. 

De acordo com o projetista, no que concerne à área inundada caso ocorra o colapso da barragem do Carvalhal, a 

onda de cheia resultante percorrerá uma ribeira de consideráveis dimensões, a ribeira da Meimoa, com a qual o 

vale do Carvalhal converge a apenas cerca de 850 m da barragem. 

Para a rotura da barragem do Carvalhal o projetista considerou que a albufeira se encontra à cota do coroamento 

da barragem, ocorrendo nesse momento um caudal de 5 m3/s, cerca de metade do caudal máximo afluente para um 

período de retorno de 500 anos, dando o galgamento da barragem origem a abertura de uma brecha total 

caracterizada pelos seguintes parâmetros: 

 Largura da base da brecha – 1,8 m 

 Inclinação dos taludes da brecha (H/V) – 1,4/1 

 Tempo de rotura – 0,42 horas 

O caudal máximo descarregado é da ordem dos 1.070 m3/s e a altura do galgamento ronda os 0,05 m. 

Em sede de projeto de execução foi efetuada uma caracterização sumária da área estudada, com recurso a uma 

modulação geométrica das áreas de inundação, a qual foi realizada com recurso às cartas militares nº 246 e 247 à 

escala 1/25.000 com curvas de nível equidistantes de 10 m, de acordo com o apresentado na Tabela 100. 

Trata-se de uma área de utilização essencialmente agrícola, com algumas manchas florestais, havendo a destacar 

a existência das seguintes infraestruturas (Anexo S): 

 A estrada nacional nº 345, imediatamente a jusante da barragem. 

 Uma ponte romana, cerca de 8,9 km a jusante da barragem, na ligação entre Carvalhal e Pêro Viseu, com 

reduzida circulação. 

 Duas pontes modernas junto a Alcaria, na EN 18 e na A23, distantes cerca de 700 m entre si, a cerca de 

4,5 km da confluência da ribeira da Meimoa com o rio Zêzere. 

 Uma ponte de arcos e um açude em betão a ela adjacente, no troço superior da ribeira da Meimoa, a 

montante da confluência com o Vale do Carvalhal. 

 

Estrada n.º 345 

A principal afectação de infraestruturas pela eventual rotura ocorre imediatamente a jusante da barragem, na 

EN 345, na qual foram cotados, com apoio topográfico, três aquedutos, correspondendo à travessia desta estrada 

das ribeiras do Carvalhal (40,175142, -7,386797), Ranila (40,180763, -7,373230) e Volta (0,175933, -7,382082), 

sendo os dois primeiros constituídos por caixas de secção rectangular de reduzidas dimensões, e o último por uma 

ponte, a ponte dos Enxames. 

Esta estrada corre ao longo da margem esquerda da ribeira da Meimoa, encontrando-se dela afastada por cerca de 

180 a 200 m de uma várzea agrícola na zona da barragem do Carvalhal. 

Encontra-se implantada cerca de 3 a 6 m acima da cota da ribeira, em geral em escavação a meia encosta e sobre 

aterro na travessia dos Vales da Ranila e da Volta e, em aterro de menor altura, na travessia do vale do Carvalhal. 

 

Ponte Romana 

A ponte, localizada sensivelmente nas coordenadas 40,18760, -7,444209, é constituída por três arcos 

semicirculares tendo o principal cerca de 7,5 m de raio e uma espessura de cerca de 1 m acima do topo do seu 

intradorso. 
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Tabela 100. Análise da rotura da Barragem do Carvalhal – Secções transversais. 

   Distância        
 Secção 

n.º 
cota  do à 

barragem 
à secção largura cota 

1 
dist 

1 
cota 

2 
dist 

2 
cota 

3 
dist 

3  talvegue jusante incial 

   (m) (m) (m) (m)  (m)  (m)  

V. Volta 1200 429,13 850 220 10 430 163 440 203 450 0 

 1140 428,33 630 458 10 430 197 440 298 450 0 

 1120 426,83 172 10 10 430 282 440 419 450 0 
Ponte dos 
Enxames 1118 426,83 182 162 10 430 282 440 419 450 0 

Junção Volta 1100 425,05 20 20 10 430 252 440 392 450 0 

V. Ranila 1000 431,30 628 130 5 440 389 450 0 460 0 

Aqueduto 
940 428,70 498 207 5 430 122 440 387 450 0 

920 427,30 291 10 5 430 365 440 0 450 0 

918 427,30 301 281 5 430 365 440 0 450 0 

Junção Ranila 900 425,70 20 20 5 430 817 440 913 450 0 

Montante 800 433,00 2.750 890 10 440 425 450 0 460 0 

 720 431,00 1.860 470 10 440 75 450 720 460 0 

 715 429,80 1.390 940 10 430 64 440 683 450 0 

 710 427,70 4.450 320 10 430 340 440 840 450 0 

 705 427,30 130 120 10 430 383 440 653 450 0 

Junção Carvalhal 700 426,80 10 10 10 430 312 440 516 450 0 

albufeira 510 434,50 -20 20 10 440 153 450 333 460 0 
barragem 500 434,00 0 20 10 440 153 450 333 460 0 

Aqueduto 

495 433,00 20 49 10 440 153 450 333 460 0 

475 429,50 523 387 10 430 104 440 310 450 486 

470 428,83 910 10 10 430 212 440 414 450 0 

468 428,83 920 50 10 430 212 440 414 450 0 

Junção Carvalhal 462 426,80 970 10 10 430 312 440 516 450 0 

Junção Ranila 
460 426,60 980 394 10 430 312 440 516 450 0 

458 425,70 1.374 20 24 430 431 440 626 450 0 

Junção Volta 
457 425,60 1.394 304 24 430 431 440 626 450 0 

456 425,05 1.698 20 28 430 252 440 392 450 0 

Ponte romana 

454 425,00 1.718 150 28 430 252 440 392 450 0 

452 424,60 1.868 2.209 20 430 238 440 708 450 0 

450 420,00 4.077 1.527 20 430 73 440 530 450 0 

440 416,60 5.604 2.159 20 420 104 430 163 440 240 

438 412,30 7.763 993 39 420 267 430 358 440 0 

432 410,00 8.756 130 44 420 273 430 0 440 0 

430 409,70 8.886 8 20 410 45 420 174 430 0 

429 409,70 8.894 260 20 410 45 420 174 430 0 

427 408,00 9.154 1.042 24 410 69 420 241 430 0 

420 404,00 10.196 2.529 20 410 139 420 240 430 0 

410 399,30 12.725 1.445 20 400 175 410 568 420 0 

230 397,00 14.170 769 20 400 360 410 966 420 0 

220 395,80 14.939 824 20 400 326 410 700 420 0 

210 394,50 15.763 2.565 20 400 417 410 756 420 0 

200 390,60 18.328 18.328 20 400 451 410 610 420 0 

 

Após a execução do modelo de simulação por recurso ao programa HEC-RAS 5.0.4 disponibilizado pelo “US 

Army Corps of Engeneers”, obtiveram-se os resultados seguintes: 
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Para os três aquedutos na EN 345, bem como para a ponte romana, as cotas do tabuleiro e as cotas máximas 

atingidas pela onda de cheia são as referidas na Tabela 101, verificando-se que apenas ocorrerá galgamento desta 

estrada, com cerca de 1,87 m de altura, no vale da barragem do Carvalhal. 

Tabela 101. Cotas do tabuleiro e da onda de cheia nos 4 pontos identificados. 

Secção 1120 920 470 430 

Designação Volta Ranila Carvalhal Romana 

Tabuleiro 431,14 429,36 430,13 418,20 

NMC 427,99 428,45 432,00 413,82 

 

Nesta zona, e conforme se representa no mapa de inundação, prevê-se o galgamento da estrada numa extensão de 

260 m, com alturas tendendo para zero nas extremidades do troço referido. 

Os tempos de ocorrência deste galgamento serão aproximadamente os referidos na Tabela 102. 

Tabela 102. Tempo de ocorrência do galgamento. 

 Horas Minutos 

Início 0,03 1,8 

Altura máxima 0,27 16,2 

Fim 1,18 70,8 

Duração 1,15 69,0 

 

A montante da ponte dos Enxames e do aqueduto da Ranila, caso não exista qualquer obstrução na respectiva seção 

hidráulica, serão inundados parcialmente os vales apenas até ao valor daquela cota, sendo que os valores mais 

elevados constantes do quadro de resultados resultam da admissão de determinados caudais afluentes por montante 

nessas linhas de água, caudais esses a desconsiderar, pois são inseridos no modelo apenas para conseguir o 

funcionamento da simulação. 

A ponte romana (secção 430), que não será galgada, introduz algum estrangulamento ao escoamento, caracterizado 

por alturas a montante e a jusante de cerca de 4,12 e 1,70 m, definindo a montante uma zona de inundação com 

maior altura, e para jusante, uma redução da mesma. 

As alturas do escoamento para jusante são reduzidas, designadamente por comparação com as pontes de Alcaria, 

não tendo o escoamento qualquer efeito assinalável sobre elas. 

A ponte localizada a montante, perto da povoação de Capinha (secção 720) não foi inserida no modelo dada a 

reduzida altura e velocidade do escoamento, em progressão para montante. Esta ponte (ver Anexo S) tem, no seu 

arco principal uma altura livre da ordem dos 7,50 m, muito superior aos 0,67 m de altura em NMC, admitindo-se 

que o escoamento não ultrapasse para montante o açude de captação de água construído imediatamente a jusante 

da mesma. 

 

Residências Existentes 

Por análise da carta militar e de fotografia aérea, concluiu-se que não existem habitações permanentes nesta área. 

Pela informação atrás plasmada, o projetista conclui que: 

 Não há afectação de qualquer habitação residencial permanente. 
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 O galgamento do aqueduto na EN 345 com uma altura máxima de cerca de 1,90 m e uma duração total de 

cerca de 70 minutos poderá provocar alguns danos na estrada referida, apesar da reduzida altura do aterro 

em que assenta, sobretudo por efeito do seu descalçamento por jusante. Não se prevêem danos em qualquer 

uma das restantes infraestruturas referidas. 
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8. CAUDAL ECOLÓGICO 
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Como introdução importa referir que, de acordo com Alves & Bernardo (2002), “Os regimes de caudais ecológicos 

têm por objetivo satisfazer as necessidades dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos e constituem regimes de 

caudais mínimos a manter no curso de água, que permitam assegurar a conservação e a manutenção dos 

ecossistemas aquáticos naturais, a produção das espécies com interesse desportivo ou comercial, assim como a 

conservação e manutenção dos ecossistemas ripícolas, dos aspetos estéticos da paisagem ou outros de interesse 

científico ou cultural.”. 

A metodologia para definição do caudal ecológico, proposta por Alves & Bernardo (2002), consiste, de forma 

sintética, na definição de regimes de caudais ecológicos à escala mensal, com base nos quantis obtidos a partir das 

curvas de duração do caudal médio, para cada mês. De acordo com Alves & Bernardo (2002) considera-se 

adequada a definição de regimes de caudal ecológico com base naqueles quantis dada a possibilidade de se 

utilizarem modelos de regressão múltipla com aplicação para os cursos de água em que não existem séries de 

registo de caudais. 

Em conformidade com a informação veiculada por Alves & Bernardo (2002), a área de estudo encontra-se inserida 

na região a norte do rio Tejo, excluindo a sub-região Terra Quente, apresentando-se nas Tabela 103, Tabela 104 e 

Tabela 105 as equações de regressão múltipla para o cálculo das variáveis hidrológicas intermédias e as equações 

regionais necessárias para o cálculo dos quantis das curvas medianas de duração dos caudais médios diários. 

Tabela 103. Equações de regressão mensais para o cálculo dos quantis das curvas medianas de duração dos 
caudais médios diários (Martins e Matias in Alves e Bernardo 2002). 
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Tabela 104. Equações regionais de regressão múltipla para o cálculo das variáveis hidrológicas intermédias 
(Martins e Matias in Alves e Bernardo 2002). 

Variável Equações de regressão múltipla 
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 = 0,2101; BFI = 1,2928;  = -0,7877; A =0,2257; 
H

 = -0,2504; Lc = 0, 4052; R = -0,7577 

Tabela 105. Valores obtidos para as variáveis independentes utilizadas no modelo para a determinação do caudal 
ecológico a libertar para jusante da barragem do Carvalhal. 

Caraterística fisiográficas  

A 1,376 

H 32,91 

S 2,9 

S1085 1,3 

Lc 1,470 

Ls 0,98 

R 714,5 

T 11,5 

AF 40 

CNII 88 

Caraterísticas hidrológicas  

BFI 0,319 

  0,069 

q50 0,506 

q2 6,782 
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Com base nos resultados constantes da Tabela 105 obtiveram-se os valores de caudal ecológico para ano húmido, 

médio e seco, para a barragem do Carvalhal, conforme se indica na Tabela 106. 

O esquema do circuito de caudal ecológico a instalar na barragem do Carvalhal encontra-se no Anexo T. 

Tabela 106 .Valores mensais do caudal ecológico proposto para a barragem do Carvalhal. 

Caudal 
Ecológico 

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

L/s 2 3 4 3 3 3 1 0 0 0 0 0 
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9. LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO 
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9.1. FLORA, VEGETAÇÃO E USO DO SOLO 

A prospeção de campo foi realizada em dois períodos fenológicos, um dos quais (outubro) favorável à identificação 

de espécies estivais, mas desfavorável à identificação de espécies primaveris. Apesar de uma das prospeções se ter 

realizado na primavera, nessa data estavam a decorrer obras de movimentação de terras, preparatórias para a 

plantação do amendoal, pelo que a maior parte da propriedade se encontrava com solo nu, não tendo sido possível 

recolher informação sobre espécies e vegetação anterior à fase de movimentação de terras. Contudo, em qualquer 

uma das prospeções, os levantamentos foram efetuados em pequenos núcleos remanescentes em que se 

encontravam táxones vegetais desenvolvidos. 

O EIA foi realizado posteriormente a alterações de uso do solo, uma vez que em fase de EIA, o amendoal já estava 

a ser implementado, tendo ocorrido previamente eliminação de exemplares de carvalho-negral (Quercus 

pyrenaica) em que se desconhece a composição florística das comunidades herbáceas e/ou arbustivas que estariam 

no subcoberto dos núcleos ou pequenos povoamentos de carvalho-negral. 

9.2. PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

A reduzida visibilidade do solo, nalguns locais, poderá refletir eventuais lacunas de conhecimento. 

9.2.1. CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE DO SOLO 

O projeto em estudo insere-se numa propriedade cuja exploração agrícola já ocorre há várias dezenas de anos. 

A visibilidade do solo na área restrita do projeto da Barragem do Carvalhal é boa, uma vez que a albufeira 

pré-existente foi esvaziada e todo o terreno envolvente se encontra totalmente livre de vegetação. 

Na restante propriedade, a visibilidade do solo resulta maioritariamente boa a média, devido à profunda alteração 

provocada pelas atividades de plantio e implantação do sistema de rega e planatação do amendoal. Excepção feita 

aos terrenos na margem esquerda da Ribeira da Meimoa, que não se encontravam na altura intervencionados. 

9.2.2. RESULTADO DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E TOPONÍMICA 

São os topónimos existentes que nos mostram a perceção que o Homem tem sobre o território que o rodeia. Nave 

das Lagens, Carvalhal ou Vale das Ovelhas evidenciam a memória coletiva sobre o espaço onde se inserem. 

Topónimos como Insulas, Vale da Rola ou Vale da Casa estão ligados à orografia do local, apontando o primeiro 

topónimo para uma ilhota no curso de água ou um terreno marginal ao mesmo, os restantes a depressões na 

paisagem. De influência religiosa são os topónimos de Senhora do Fastio ou Quinta de São Bento. A evidenciar 

atividades ligadas à agricultura, pastorícia ou caça temos topónimos como Tapada de São Pedro e Vale de Ovelhas. 

Dos sítios inventariados assinalados na diversa bibliografia consultada, três localizam-se na área em questão, 

representando vestígios arqueológicos de cronologia romana, classificados dois como abrigos (Carvalhal e Vale 

das Paredes) e um como quinta (Freixa). No trabalho de campo efetuado não foi possível identificar os dois abrigos, 

dado o grau de alteração do terreno. Por outro lado, no local assinalado como quinta, foram registados materiais 

arqueológicos à superfície, mesmo estado o solo completamente revolvido até ao estrato geológico de base. 
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10. CONCLUSÕES 
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10.1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento deste Estudo de Impacte Ambiental permitiu identificar e caraterizar os impactes gerados pelo 

Projeto nas suas fases de construção, exploração e desativação, assim como definir um conjunto de medidas que 

minimizam os impactes negativos, ou que potenciam os impactes positivos do mesmo. 

Seguidamente apresentam-se algumas conclusões referentes aos descritores estudados, permitindo assim, de uma 

forma mais sintética, uma melhor percepção e compreensão dos objetivos deste estudo. 

10.2. AMBIENTE 

10.2.1. CLIMA 

Relativamente ao clima não se prevê que a implementação do Projeto venha a produzir alterações dignas de registo. 

10.2.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Os impactes negativos causados ao nível da geologia e geomorfologia estão essencialmente associados à fase de 

construção, estando os mais relevantes relacionados com as operações de escavação e aterro para a (re)construção 

da barragem. Dado que a área de extração de inertes para construção da barragem se localiza numa zona que ficará 

debaixo da futura albufeira, esses impactes são muito reduzidos. 

Também em relação a outras movimentações de rochas (acessos e regularização dos terrenos na zona de plantação 

do amendoal), dado que a área de intervenção se localiza numa zona de rochas duras, e uma vez que não se prevê 

movimentação de solos ou terra para dentro ou para fora da área de intervenção, estes impactes são, regra geral, 

pouco significativos. 

A grande extensão territorial em Portugal do tipo de rochas presentes na zona e a não identificação de qualquer 

recurso metálico ou não metálico com interesse económico, leva a considerar que a componente geológica não 

constitui qualquer entrave para a execução deste projeto neste local. 

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

reduzida dimensão da barragem para causar ondas com poder erosivo, e a tipologia da rocha, pouco friável. 

10.2.3. SOLO 

Para a caraterização edáfica da área em estudo foi utilizada a folha 247 da Carta de Solos e da Carta de Capacidade 

de Uso do Solo, publicadas a escala 1:50.000 pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR), bem como a análise teórica de Cardoso (1965). Estas peças permitem identificar na área de estudo 

2 ordens de solos: Solos Incipientes e Solos Argiluviados Pouco Insaturados englobando 10 famílias de solo 

(as quais admitem ainda diferentes fases pedológicas) possibilitando, também, a identificação da sua capacidade 

agrícola. 

A análise da distribuição pedológica na área de estudo permite identificar um ligeiro predomínio dos Solos 

Incipientes (aproximadamente 53%), com destaque para a família dos Litossolos dos Climas Sub-húmidos e 

Semiáridos de xistos ou grauvaques (cerca de 26%), relativamente aos Solos Argiluviados Pouco Insaturados 

(cerca de 44%). No contexto da propriedade do Carvalhal refere-se também a presença muito significativa dos 

Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não-Calcários Normais (cerca de 35%). Na área de 

estudo verifica-se o predomínio dos solos de classe “D” e “E” (aproximadamente 54% da totalidade da área 

observada), que, de modo geral, apresentam limitações severas a muito severas, correspondentes às quatro 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 296

subclasses identificadas, mais ou menos generalizadas a toda a área de estudo, com uma maior incidência na área 

central do limite considerado. A informação extraída da Planta de Condicionantes do PDM do Fundão permite 

identificar que 2.038,89 m2 da barragem existente se encontram em solos classificados como RAN, 

correspondentes a cerca de 0,06% da área de estudo (cerca de 0,26% da RAN total). 

O projeto da nova barragem corresponde a um aumento da afetação dos solos de cerca de 3,8%, em especial no 

que se refere aos Coluviossolos e aos Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos, representando um aumento de 

40.551,7 m2, cerca de 5% da afetação da área da RAN existente na propriedade do Carvalhal, correspondente a 

um aumento da afetação dos solos com classes de capacidade de uso B, C e D. 

O quadro de minimização previsto visa a atenuação dos impactes através da adoção de um conjunto de medidas a 

implementar em fase de construção, de modo a reduzir a área de recurso afetado, e da proposta de práticas agrícolas 

a adotar com vista à preservação do recurso existente. 

10.2.4. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

A nível dos Recursos Hídricos Superficiais, a implantação da Barragem do Carvalhal, para além dos caudais que 

irá represar fruto do escoamento gerado na sua bacia hidrográfica, servirá mais como um reservatório que permitirá 

armazenar água proveniente de outras origens, como a rede de distribuição de água do Sistema de Rega da Cova 

da Beira, para permitir a rega da área adstrita ao projeto agrícola. Os caudais represados induzirão uma redução de 

cerca de 0,006% nos caudais do rio Tejo. 

Para a satisfação das necessidades de rega do projeto agrícola é necessária a adução de água das barragens da 

Meimoa e do Sabugal, as quais fazem parte do aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira, gerido pela 

Associação de Beneficiários da Cova da Beira e localizada na bacia hidrográfica do Douro. 

A implantação do projeto agrícola irá concorrer para o aumento da demanda de água para uso agrícola, podendo 

ter repercussões negativas caso ocorram anos secos de forma consecutiva. Os métodos de rega irão permitir uma 

utilização racional do uso da água para rega, aconselhando-se uma permanente atualização dos métodos de rega e 

dos seus sistemas de monitorização. 

10.2.5. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

O aquífero de rochas fissuradas que se encontra na zona de construção da barragem apresenta uma capacidade 

limitada de armazenamento, utilizando fundamentalmente a porosidade secundária (porosidade por fratura) para 

armazenamento do recurso. O aumento de capacidade da albufera da barragem, em, relação à barragem anterior, 

irá levar a uma maior infiltração e a uma pequena elevação do nível freático sob a mesma e nas suas imediações, 

um impacte positivo, mas de impacte reduzido, em função da pequena importância deste tipo de aquíferos na zona. 

A instalação de uma zona de regadio acarreta também alterações na forma como o aquífero é recarregado sob as 

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

Na fase de construção, os impactes produzidos sobre os recursos hídricos subterrâneos resultam dos trabalhos 

relacionados com a construção da barragem e dos órgãos anexos, nomeadamente os órgãos adutores e a instalação 

da rede de rega. 

A escavação de terras para construção, a efetuar dentro do perímetro onde se irá instalar a albufeira, levará à 

extração da camada superior do solo, com a exposição das camadas de solo inferiores, mais permeáveis, ou mesmo 

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

mas um impacte negativo em relação a eventual contaminação, pois a proteção das camadas superiores do solo 

deixa de existir. O mesmo, mas a um nível menor, se passa durante as escavações para instalação dos órgãos 
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adutores para a rega. Por se tratar de estruturas lineares e que ocorreram durante um tempo muito curto terão um 

efeito de muito curta duração, e, neste caso, já tinham sido efetuadas antes da realização dos estudos deste EIA. 

A magnitude dos impactes (positivos e negativos) durante a fase de construção é no entanto mínima, devido à 

natureza deste setor aquífero pouco produtivo, com capacidade de armazenamento reduzida e permeabilidade 

limitada, mas também pelo facto de já existir antes uma barragem no local, pelo que o impacte apenas é 

incrementado em relação ao que existia antes. 

Na fase de exploração, os principais impactes ao nível dos recursos hídricos subterrâneos são o impacte positivo 

em relação à infiltração, pois o aumento de pressão de água na barragem irá induzir uma maior taxa de infiltração 

para o aquífero (embora muito limitada pelas caraterísticas pouco porosas do aquífero) e as águas excedentes de 

rega contribuem igualmente para uma maior infiltração sob a zona de rega. Em relação à contaminação do aquífero, 

é de esperar que haja um maior risco de contaminação, pois a água da barragem encontrar-se-á mais contaminada 

do que a água do aquífero. Devido ao uso de fertilizantes e pesticidas, aumentará também o risco de contaminação 

sob a zona de rega. 

A magnitude dos impactes (positivos e negativos) durante a fase de exploração é no entanto mínima, devido à 

natureza do aquífero, com capacidade de armazenamento reduzida e permeabilidade limitada. 

10.2.6. AR E QUALIDADE DO AR 

Os impactes mais relevantes estarão associados à fase de construção e de desativação. Estes impactes resultam da 

emissão de partículas decorrentes das operações de movimentação de terras e da circulação de veículos em vias 

não pavimentadas. 

Dada a natureza do projecto e a ausência de receptores sensíveis, não são previstos impactes com algum significado 

ao nível da qualidade do ar. São contudo previstas medidas de minimização para as três fases do projeto as quais 

reduzem eventuais impactes associados. 

Os valores obtidos para as concentrações de glifosato na atmosfera durante a fase de exploração são insignificantes 

e representam uma média temporal e não as concentrações instantâneas máximas que possam ocorrer. Em 

conclusão, a natureza do impacte é negativo, mas sem significado. 

Num cômputo geral, o descritor Qualidade do Ar não deverá ser limitativo para a avaliação e aprovação deste 

Projeto. 

10.2.7. AMBIENTE SONORO 

O Ambiente Sonoro do local de implantação do Projeto é bastante natural, verificando-se a ausência de fontes 

sonoras significativas. 

Dada a natureza do projeto e a ausência de recetores sensíveis, poder-se-á afirmar que a paisagem sonora do local 

não sofrerá qualquer alteração em resultado da fase de exploração do projeto e durante as fases de construção e 

demolição os possíveis impactes gerados serão perfeitamente minimizáveis. 

Conclui-se assim, que o descritor Ambiente Sonoro também não será limitativo para a aprovação do projeto. 



Relatório de Síntese do Estudo de Impacte Ambiental 
Propriedade do Carvalhal, Capinha 

GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. 298

10.3. OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

10.3.1. USO DO SOLO 

A ocupação do solo é predominantemente de culturas permanentes e áreas agrícolas heterógeneas com uso 

agro-silvo-pastoril. 

No que se refere a este descritor, a alteração de usos e ocupação do solo será permanente, negativa e significativa 

dada a destruição de coberto vegetal, a implementação da barragem e subsequentemente aumento do NPA e 

implementação do projeto agrícola. No entanto, os impactes serão minimizáveis. 

10.3.2. FLORA, VEGETAÇÃO E HABITATS 

Do elenco florístico reconhecido (110 taxa) não se referencia nenhuma espécie com interesse para conservação. 

Foi apenas identificado um endemismo europeu, Pulicaria paludosa Link., sem qualquer estatuto de conservação. 

Foram identificados três habitats listados na Diretiva 92/43/CEE: 3260 – Cursos de água dos pisos basal a montano 

com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-Batrachion; os amiais (91E0 Florestas aluviais de Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtipo 1 – amiais ripícolas, habitat 

prioritário para conservação em contexto europeu) e os freixiais (91F0 Florestas mistas de Quercus robur, Ulmus 

laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia das margens de grandes rios (Ulmenion 

minoris)).  No entanto, espera-se que na sequência da evolução/recuperação da vegetação ripícola (amiais e 

freixiais) da ribeira da Meimoa, resulte uma maior extensão dos habitats 91E0 e 91F0. É de referir que estes 

habitats poderão vir a ser afetados pela potencial fertilização do amendoal a instalar na baixa húmida adjacente à 

ribeira da Meimoa. 

Na vegetação os impactes negativos mais significativos, na fase de construção, estão ligados à submersão da 

vegetação ripícola e helófita diretamente afetada pelo enchimento ao NPA e ainda ao corte de um pequeno núcleo 

de Quercus pyrenaica e Pinus pinaster que fica diretamente afetado pela ampliação da barragem. 

Na fase de exploração será importante ter especial atenção a potenciais efeitos da fertilização e tratamentos 

fitossanitários no amendoal, principalmente no que respeita à galeria ripícola na ribeira de Meimoa (adjacente ao 

amendoal instalado na baixa húmida), e ainda potenciais efeitos na qualidade da água tanto da armazenada na 

barragem como da ribeira de Meimoa, qualidade essa que, a ser alterada, refletir-se-á no desenvolvimento da 

vegetação ripícola e helófita. 

As medidas de minimização contemplam essencialmente a recuperação da vegetação ripícola da ribeira de Meimoa 

com plantações de espécies autóctones da região (e posteriormente a sua manutenção) e também a plantação de 

espécies arbustivas ripícolas autóctones nas linhas de água secundárias, de forma a compensar a vegetação 

submergida, assim como a florestação da margem de proteção da albufeira com alguns exemplares de salgueiros 

junto à linha de água que a alimenta. Sugere-se ainda a seleção de uma zona, eventualmente ao longo das linhas 

de água secundárias, para a plantação de uma área de carvalhos-negrais (Quercus pyrenaica), de forma a minimizar 

os impactes resultantes da eliminação dos mesmos na sequência da implementação do amendoal. No conjunto de 

medidas propostas é importante ainda salientar a importância da monitorização do grau de eutrofização da água 

da barragem e da ribeira de Meimoa através de análises químicas anuais e também o controlo e erradiação de 

espécies exóticas, principalmente da figueira-do-inferno (Datura stramonium), que se encontra já em grande 

expansão na propriedade. 

Será desejável um acompanhamento e monitorização dos impactes na vegetação ripícola autóctone e ainda 

acompanhamento e monitorização do desenvolvimento da vegetação zonas de compensação/minimização de 

impactes e do sucesso da erradicação de espécies invasoras. 
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10.3.3. FAUNA 

À data, a área de projeto apresenta elevado nível de perturbação, por alteração dos habitats presentes e escassez de 

condições base para as espécies faunísticas, como disponibilidade alimentar e refúgio, direta ou indiretamente 

associadas à presença da vegetação. 

A propriedade tem apresentado sequencialmente práticas agrícolas, pelo que as comunidades faunísticas 

associadas poderiam já encontrar-se relativamente empobrecidas. Contudo, a adoção de medidas de minimização 

é essencial para reduzir o forte efeito-barreira que um projeto deste tipo acarreta. 

A recuperação e manutenção em boas condições da ribeira da Meimoa é considerado um aspeto prioritário, de 

forma a assegurar a continuum natural desta ribeira, determinante para a maior parte das espécies faunísticas 

consideradas. 

De igual forma é importante a naturalização das margens da barragem e das restantes linhas secundárias que 

atravessam a propriedade. 

10.3.4. PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

A região onde se insere este estudo patrimonial revela uma grande riqueza e potencialidade a nível de vestígios 

arqueológicos identificados, denotando uma ocupação do território que se vem prolongando ao longo do tempo, 

com um especial destaque para o período de ocupação romana. 

Dos seis elementos patrimoniais identificados, quatro estão implantados na área do projeto agrícola (plantio do 

amendoal e instalação do sistema de rega), no qual se insere a barragem a construir. Os três sítios arqueológicos 

de cronologia romana (nº 3, 5 e 6) foram identificados já em 2001 e terão vindo a ser afetados pela exploração dos 

terrenos, que se verifica há mais de uma dezena de anos. O único vestígio que ainda foi possível detetar nesta fase 

relaciona-se com a ocorrência nº 6. 

No que concerne aos restantes elementos patrimoniais identificados na pesquisa bibliográfica e prospeção 

arqueológica, não se prevê a afetação direta ou indireta de qualquer um deles, estando situados fora da propriedade 

em estudo. 

10.3.5. RESÍDUOS 

Ao nível dos Resíduos, são previstos impactes negativos durante as fases de construção, exploração e desativação, 

sendo expetável a produção de resíduos perigosos principalmente na fase de exploração, quando produtos 

fitossanitários forem usados para controle de pestes e vegetação não desejada. No entanto, os impactes previsíveis 

associados aos resíduos expetáveis podem ser eliminados e/ou controlados caso se apliquem as medidas de 

minimização identificadas, pelo que este não é um descritor crítico e decisivo para a avaliação do projeto. 

10.4. ORDENAMENTO 

10.4.1. PAISAGEM 

De acordo com Abreu et al (2004) a área de influência visual do projeto localiza-se numa zona de transição entre 

as unidades de paisagem da “Cova da Beira” e de “Castelo Branco-Penamacor-Idanha”, resumindo algumas das 

principais caraterísticas destas, principalmente no que se refere à variedade do mosaico agrícola presente e à 

coerência dos usos com as caraterísticas biofísicas. Esta adaptação às condições existentes, nomeadamente o 
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relevo, possibilitou a exploração e apropriação do território pelo homem, desde as colinas de inclinação suave até 

às áreas quase aplanadas pontuadas por algumas elevações mais abruptas. 

Visando a aferição da sensibilidade visual da área de influência visual do projeto, correspondente a um buffer de 

3000 m dos limites da propriedade do Carvalhal, foi implementada uma metodologia para análise da capacidade 

paisagística deste território, permitindo a identificação de zonas sensíveis no que respeita à introdução de novas 

intrusões visuais decorrentes da implantação de uma estrutura artificial, através da aferição da qualidade visual e 

da capacidade de absorção visual. A conjugação entre a qualidade visual desta paisagem e a sua capacidade de 

absorção visual permite sintetizar a área de influência visual do projeto como possuidora de uma sensibilidade 

visual globalmente baixa, abrangendo 82% do território considerado, sendo que as áreas de elevada sensibilidade 

visual ocorrem de forma residual, inferiores a 0,3% do território observado, traduzindo-se numa paisagem com 

elevada capacidade paisagística no que respeita ao acolhimento de novas ações antrópicas e evidenciando uma 

reduzida vulnerabilidade à intrusão de elementos exógenos. 

O quadro de impactes de natureza negativa na fase de construção, mas de reduzida significância, é complementado 

por um conjunto de medidas de minimização de implantação efetuada ao nível local, de projeto, visando a 

atenuação dos seus efeitos sobre a matriz paisagística de referência. 

10.4.2. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A área de implantação da barragem, albufeira e projeto agrícola encontra-se em espaço rural, existindo uma parte 

da área classificada como REN e RAN, ocupando 57 ha e 59 ha respetivamente, existindo, no entanto uma elevada 

área de sobreposição entre elas (46 ha). 

Após a análise dos Instrumentos de Gestão Territorial, bem como das condicionantes de uso do solo, conclui-se 

que, do ponto de vista do ordenamento do território, os impactes são essencialmente ao nível do uso do solo, da 

Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional. Como forma de minimização, para além das medidas 

já contempladas na flora, vegetação e uso do solo, é proposta a redefinição das áreas de REN na envolvente da 

albufeira, com a criação de uma faixa de proteção que deverá ser contada a partir do NPA e deverá incluir a 

margem. 

10.4.3. SOCIOECONOMIA 

O projeto do Carvalhal corresponde a um polo de grande desenvolvimento agrícola que irá contribuir para a 

melhoria da capacidade produtiva, para a fixação de população e geração de riqueza. De modo particular na 

freguesia de Capinha este projeto assume-se como um projeto maior de desenvolvimento e geração de emprego, 

uma vez na fase de exploração serão gerados 60 postos de trabalho diretos e 100 postos de trabalho indireto num 

futuro próximo, referente ao projeto global. Dos 60 postos de trabalho direto, 4 serão para já efetivos da 

propriedade do Carvalhal e 3 estarão a tempo parcial. O número de postos de trabalho a gerar diretamente (60) é 

quase o dobro da população desempregada na freguesia de Capinha em 2011 (33). 

Assim sendo, o descritor Socioeconomia deverá ser um descritor crítico para a avaliação e aprovação deste Projeto. 
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10.5. MATRIZ SÍNTESE DE IMPACTES AMBIENTAIS 

Elaboraram-se três matrizes de avaliação de impactes ambientais, para as fases de construção, exploração e 

desativação, que permitem uma identificação dos impactes possíveis e a sua qualificação para as três fases do 

empreendimento (construção, exploração e desativação), permitindo realçar as suas graduações (ver Anexo U). 

A sua importância é, assim, a de constituir simultaneamente um resumo do quadro geral de impactes e detetar os 

descritores particularmente mais sensíveis, com vista a facilitar a tomada de decisões. 

No descritor Clima foram identificados pequenos impactes na fase de exploração e impactes um pouco maiores e 

mais concentrados no tempo na fase de construção. 

No descritor Geologia e Geomorfologia, no que diz respeito à conservação topográfica, foram previstos impactes 

negativos muito significativos e permanentes na fase de construção da barragem e impactes significativamente 

positivos na fase de demolição da barragem. No mesmo descritor, mas no âmbito da conservação dos recursos 

geológicos, foram identificados impactes negativos e permanentes, no entanto pouco significativos, na fase de 

construção, e relacionados com as infraestruturas elétricas, instalação de tubagens, etc. Na fase de desativação são 

identificados impactes apenas positivos, permanentes e significativos, no âmbito da demolição da barragem e 

recuperação da zona da albufeira. 

No descritor Solo, no que diz respeito à conservação dos solos foram identificados impactes negativos, 

significativos e permanentes na fase de construção da barragem e do projeto agrícola. Na implementação do projeto 

agrícola foi identificado um impacte positivo e permanente na manutenção de áreas florestais. Na fase de 

exploração do projecto agrícola, os impactes são temporários ou permanentes e pouco significativos, negativos na 

fertilização e nas funções de uso e ocupação do território, mas positivos no que respeita à rega e à gestão de áreas 

florestais. Na fase de desativação há impactes quer positivos quer negativos, significativos a pouco significativos, 

temporários ou permenentes, quer para a desativação da barragem, quer para a desativação da componente 

agrícola. 

No descritor Recursos Hídricos Superficiais, no que diz respeito à conservação ou recuperação da rede 

hidrográfica, os impactes previstos são negativos, na sua maioria pouco significativos, permanentes na fase de 

construção da barragem, mas temporários na fase de implementação do projecto agrícola. Na qualidade dos 

recursos hídricos superficiais estão previstos impactes negativos, no entanto apenas temporários e pouco 

significativos, na fase de construção da barragem. Salienta-se o facto da recolha e destino dos resíduos ter um 

impacte significativamente positivo e permanente na qualidade dos recursos hídricos superficiais. Na fase de 

exploração, no projecto agrícola prevêm-se impactes tanto positivos como negativos, pouco significativos e 

também, na sua maioria, temporários. Na fase de desativação, na conservação ou recuperação da rede hidrográfica, 

os impactes são na sua maioria positivos, significativos e permanentes. 

No descritor Recursos Hídricos Subterrâneos, durante a fase de construção da barragem os impactes são 

maioritariamente negativos, pouco significativos e temporários no que diz respeito à qualidade das águas 

subterrâneas, vulnerabilidade e suscetibilidade do aquífero à contaminação. A mancha de empréstimo terá um 

impacte negativo, muito significativo e permanente na qualidade das águas subterrâneas e na suscetibilidade do 

aquífero à contaminação. Apenas em relação à infiltração haverá um impacte positivo, pouco significativo e, na 

sua maioria, temporário, por maior exposição das fraturas da rocha, na sequência das escavações necessárias à 

construção da barragem. O projecto agrícola, na fase de construção, terá maioritariamente impactes negativos 

pouco significativos e temporários. Na fase de exloração, para o descritor Recursos Hídricos Subterrâneos, não 

foram assinalados impactes negativos relevantes para a barragem e no projecto agrícola do ponto de vista de 

infiltração, vulnerabilidade do aquífero à contaminação, qualidade das águas subterrâneas e suscetibilidade do 

aquífero à contaminação. A rega foi assinalada como o único impacte positivo temporário no projecto agrícola, 

pela recarga induzida que provoca, sendo os restantes negativos pouco significativos e de carácter temporário. Na 

fase de desativação prevêem-se impactes positivos ao nível dos recursos subterrâneos, na barragem e no projecto 
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agrícola, exceto no parâmetro infiltração em que, para as diferentes ações, se prevêem impactes negativos, porém 

pouco significativos, mas permanentes. Como impacte positivo nas ações comuns salienta-se a recolha e destino 

dos resíduos na suscetibilidade do aquífero à contaminação e na qualidade das águas subterrâneas. 

Na fase de construção do projecto prevêem-se impactes negativos para o descritor Ar e Qualidade do Ar, no 

entanto todos pouco significativos e de curta duração temporal, associados às ações de desmatação e de construção 

das diferentes infraestruturas do projecto. Durante a exploração, os impactes na qualidade do ar, quando existem, 

são negativos e pouco significativos e temporários. Na fase de desactivação foram identificados impactes 

negativos, na generalidade pouco significativos e temporários. 

Para o descritor Ambiente Sonoro, na fase de construção foram identificados impactes negativos, pouco 

significativos e temporários. Na fase de exploração mantêm-se os impactes negativos e pouco significativos para 

algumas das ações, mas na grande maioria não foram identificados impactes a este nível. Na fase de desactivação 

os impactes são negativos, pouco significativos e de carácter temporário. 

O descritor Uso do Solo vai ser afectado de forma determinante na fase de construção do projecto. Assim, os 

impactes resultantes das diferentes ações são maioritariamente negativas e muito significativas, significativas e 

mais raramente pouco significativas, mas quase todas apresentam carácter permanente. Na fase de exploração, os 

impactes na grande maioria são positivos, mas pouco significativos. Na desactivação prevêem-se impactes 

positivos pouco significativos e de carácter permanente. 

Na fase de construção, para o descritor Flora, Vegetação e Habitats, os impactes são todos negativos, uma vez 

que as operações de desmatação e limpeza dos terrenos de implantação do projecto são uma constante. Estes 

impactes negativos, em alguns casos muito significativos e de carácter permanente, afectam quer a conservação 

da flora natural, quer a conservação da biodiversidade. Na fase de exploração os impactes, quando existem, são 

negativos, variando de muito significativos a pouco significativos, tendo carácter permanente, com maior 

relevância para a exploração agrícola. A gestão de áreas florestais apresenta impacte positivo, significativo e 

permanente. Na fase de desativação, os impactes são positivos, significativos e pedominantemente de carácter 

permanente, quer ao nível da conservação da flora natural, quer ao nível da conservação da biodiversidade. 

Para o descritor Fauna, na fase de construção foram identificados impactes negativos, que variam de pouco 

significativos a significativos do ponto de vista de manutenção das populações e da biodiversidade, associados à 

construção da barragem e execução do projecto agrícola proposto. Na exploração do projecto, os impactes 

negativos são maioritariamente ao nível da exploração agrícola, da barragem e das acessibilidades. Como impacte 

positivo, a gestão das áreas florestais. No processo de desactivação foram identificados impactes negativos muito 

significativos a pouco significativos, temporários a permanentes para a desactivação da barragem e ações comuns 

e impactes positivos pouco significativos a significativos e de caráter temporário a permanente no caso da 

exploração agrícola e ações comuns. Há a salientar o impacte positivo assinalado para a recuperação paisagística 

do local. 

Para o descritor Património Cultural e Arqueológico, na fase de construção, e do ponto de vista arqueológico, 

os impactes são todos negativos. Recomenda-se que, durante escavações na fase de construção, os trabalhos sejam 

acompanhados por um arqueólogo. Do ponto de vista do património construído não há qualquer impacte. Estes 

impactes são na generalidade muito significativos e de carácter permanente. Durante as fases de exploração e de 

desativação os impactes são inexistentes, quer para o património construído, quer para o arqueológico. 

Para o descritor Resíduos, na fase de construção foram considerados impactes negativos, pouco significativos e 

temporários, tendo sido a ação de recolha e destino de resíduos a única classificada como um impacte positivo, 

muito significativo e permanente. Na fase de exploração também, quando são assinalados impactes, estes são 

negativos e pouco significativos, no caso das barragens, e negativos significativos para o projecto agrícola. Mais 

uma vez, a recolha e destino de resíduos é a única ação classificada como um impacte positivo, muito significativo 
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e temporário. Na fase de desactivação os impactes no presente descritor são na maioria negativos e muito 

significativos, destacando-se como impacte positivo a recolha e destino de resíduos. 

Para a fase de construção do projecto, para o descritor Paisagem foram identificados impactes negativos em quase 

todas as ações, respeitantes à afetação de qualidade e sensibilidade visual e de magnitude e significância do impacte 

visual. Na fase de exploração os impactes são em geral nulos, mas com alguns negativos e outros positivos, pouco 

significativos e de carácter temporário a permanente. Para a fase de desativação do projecto, no descritor Paisagem 

foram identificados impactes fundamentalmente positivos, geralmente pouco significativos, de caráter 

principalmente permanente para a demolição da barragem e para ações comuns aos projetos da barragem e 

agrícola. Não haverá impactes para a fase de desativação do projeto agrícola. 

Para o descritor Planeamento e Ordenamento do Território, na fase de construção foram identificados impactes 

negativos, pouco significativos e significativos, quando avaliado o equilíbrio na utilização do território. No caso 

do cumprimento das directrizes do ordenamento do território, na grande maioria os impactes são negativos, com 

magnitudes significativas e carácter permanente. Destacam-se no entanto alguns impactes positivos, como por 

exemplo no cumprimento das diretizes de ordenamento do território. Na fase de exploração os impactes são 

fundamentalmente positivos, significativos e de caráter permanente ao nível do equilíbrio na utilização do 

território, embora com duas situações negativas, pouco significativas e de caráter permanente. A nível do 

cumprimento das directrizes de ordenamento do território, os impactes são fundamentalmente positivos, muito 

significativos a significativos e, na grande maioria, assumem carácter permanente. Na fase de desactivação foram 

apenas identificados impactes positivos, de muito a pouco significativos, na grande maioria permanentes. 

Ao nível do descritor Sócioeconomia, durante a fase de construção apenas há impactes nulos ou positivos, e estes 

relacionados com a potenciação da atividade económica. Na fase de exploração, para o mesmo descritor, foram 

identificados apenas impactes positivos. Neste caso, as atividades económicas e a possibilidade de criação de 

empregos diretos e indiretos com a exploração do projecto foram identificados como impacte positivo, 

significativo, e que poderá ter carácter permanente durante a fase de exploração. Na fase de desativação foram 

identificados impactes negativos, muito significativos, ao nível da perda de empregos diretos e indiretos e da perda 

de recursos económicos na região. 
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