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DEFINIÇÕES 

DESIGNAÇÃO DEFINIÇÃO 

Área Afetada 

Envolvente de 200 m em torno do contorno da Área de 

Intervenção acrescida de uma envolvente de 200 m em 

torno do reservatório e do troço inicial da conduta com 

origem na estação elevatória junto à barragem de 

Abrilongo 

Área de Intervenção/Área Total 

Superfície situada no interior do contorno definitivo do 

Perímetro em estudo, cuja linha perimetral separa a área 

exterior da área interior ao perímetro / bloco. 

Área Dominada 

Superfície situada no interior do Perímetro e que pode ser 

tecnicamente regada por uma determinada tecnologia de 

rega. (Exclui áreas a não beneficiar devido à sua não 

aptidão para regadio as quais correspondem à Área 

Excluída). 

Área Agrícola Útil 

Parte da Área Dominada que pode suportar as culturas, 

representando a parte da superfície dominada que não é 

abrangida pela denominada Área Social a qual 

corresponde a uma parcela fixa que não é regada por 

estar ocupada por infraestruturas hidráulicas, centros de 

lavoura, habitações, caminhos e estradas, redes de 

drenagem e linhas de água e outros acidentes no terreno.  

Área Equipada ou Regável 

Corresponde à parte da área agrícola útil que o sistema de 

rega permitirá servir. É uma superfície definida no interior da 

qual será possível efetuar a rega em virtude de se a equipar 

com as infraestruturas de rega. Corresponde, neste caso, à 

Área Agrícola Útil. 

Área Efetivamente Regada 
Corresponde à superfície da área equipada que será 

efetivamente regada. Corresponde a uma parcela variável 
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DESIGNAÇÃO DEFINIÇÃO 

que diz respeito à adesão ao regadio, em cada ano. 

Considera-se que a área efetivamente regada será de 90% 

da área equipada. 

Áreas Sensíveis 

De acordo com o Decreto-Lei 151-B/2013 de 31 de outubro: 

i) Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 142/2008, de 24 de julho; 

ii) Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de 

conservação e zonas de proteção especial, classificadas 

nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no 

âmbito das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de 

abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 

92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à 

preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora 

selvagens; 

iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em 

vias de classificação definidas nos termos da Lei n.º 

107/2001, de 8 de setembro. 

Valor de Produção Padrão  

Valor monetário médio da produção agrícola numa dada 

região, obtido a partir dos preços de venda à portada 

exploração. É expresso em euros por hectare ou cabeça de 

gado, conforme o sistema de produção, e corresponde à 

valorização mais frequente que as diferentes produções 

agrícolas têm em determinada região.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente documento contém o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto do 

Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora (AHX). Este projeto consiste na execução da rede de 

rega, da rede de drenagem e da rede viária do aproveitamento, incluindo duas estações 

elevatórias e um reservatório. O AHX permitirá regar de forma eficiente, ordenada e regularizada 

uma superfície de 1.847,87 ha, tendo como origem da água a albufeira da barragem do Abrilongo. 

O projeto é definido no Capítulo 2 e descrito no Capítulo 3 do presente documento. 

O EIA identifica e avalia os impactes ambientais passíveis de serem gerados pelo projeto, nas fases 

de construção, exploração e desativação das infraestruturas, classificando para os impactes 

identificados, o sentido valorativo, tipo de ocorrência, duração, probabilidade de ocorrência, 

âmbito espacial, desfasamento no tempo, reversibilidade, significado e magnitude, de acordo com 

a metodologia indicada no Capítulo 5.18. 

A área de estudo do EIA engloba Área de Intervenção do AHX prevista no projeto e ainda uma 

envolvente de 200 m em torno do contorno da referida Área de Intervenção acrescida de uma 

envolvente de 200 m em torno do reservatório e do troço inicial da conduta com origem na estação 

elevatória junto à barragem de Abrilongo, região designada como Área Afetada. 

O EIA foi elaborado de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente nos termos do Decreto-

Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo 

Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º152-B/2017, 

de 11 de dezembro. 

No Capítulo 4 do estudo é analisado e definido o âmbito do EIA, avaliando e justificando o grau de 

detalhe do tratamento dos diferentes temas tendo em atenção os impactes previsíveis. Desta 

análise resultou a seleção dos temas para uma análise particularmente aprofundada: i) Ecologia 

(património natural, fauna, flora e habitats); ii) Património cultural e arqueológico (em particular o 

património arqueológico), como temas a privilegiar, sem prejuízo da adequada análise de todas os 

restantes temas. No âmbito da Ecologia, verifica-se em particular que os impactes sobre os 

montados de azinho e sobro (habitats classificados na Rede Natura 2000) as comunidades de aves 

estepárias, os habitats ripícolas classificados na Rede Natura 2000, são suscetíveis de medidas de 

mitigação e compensação de impactes muito relevantes. De igual forma no âmbito da 
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Arqueologia poderão ocorrer impactes cuja mitigação é da maior relevância, embora limitados 

(e.g pontos de interseção de condutas com localizações com vestígios identificados). 

A análise particularmente aprofundada dos dois temas acima indicados não obsta à análise 

adequada dos restantes temas em particular dos Recursos Hídricos Sócio-Economia e Agrosistemas. 

Tendo em atenção a definição de âmbito acima mencionada, a caracterização da situação de 

referência incluiu: i) uma avaliação detalhada das comunidades avifaunísticas da área em estudo 

com base numa campanha de observação dedicada realizada na Primavera de 2016; ii) a 

identificação do estado e composição das galerias ripícolas e iii) uma prospeção arqueológica 

realizada no início da Primavera de 2016. A caracterização da situação de referência inclui também 

uma carta de ocupação do solo obtida por fotointerpretação de ortofotomapas datados de 2015, 

com validação no terreno.  

Os levantamentos acima mencionados, em conjunto com a bibliografia existente sobre a área em 

estudo, permitiram uma caracterização muito detalhada dos temas identificados na Definição de 

Âmbito e uma avaliação mais precisa dos impactes. 

São propostas no estudo medidas de mitigação e compensação de impactes entre as quais 

relevam as seguintes: 

a) Compensação do abate de 535 azinheiras através da constituição de um povoamento que, 

à plantação, seja composto por um número de árvores que decuplique a quantidade 

retirada pela execução do projeto, contendo no mínimo 5350 indivíduos, numa superfície 

aproximada de 13,5 ha. Aos vinte anos o povoamento deverá ser composto, no mínimo, por 

2675 indivíduos, cinco vezes mais do que a quantidade retirada. Pretende-se que este 

povoamento possa evoluir para um habitat com as características gerais do habitat 9340 

Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia, isto é, pretende-se que a compensação do 

abate das azinheiras constitua uma operação de renaturalização do espaço onde for 

realizada. 

b) Definição de um conjunto de medidas de mitigação de impactes aplicáveis aos olivais de 

sequeiro e regadio (com diferentes graus de intensificação cultural) e às culturas 

temporárias de regadio, medidas integradas no Plano de Recuperação Biofísica e de 

Reabilitação de Linhas de Água, destinadas a melhorar o habitat num contexto de 

intensificação, com impacte nas comunidades de avifauna e na biodiversidade geral. As 

medidas incluem a instalação de culturas para a fauna. 
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c) Medidas de controlo da Cana (Arundo donax L.), espécie invasora que interfere no estado 

de conservação dos habitats ripícolas classificados na Rede Natura 2000, medida integrada 

no Plano de Recuperação Biofísica e de Reabilitação de Linhas de Água. 

O estudo propõe ainda um Programa de Monitorização, destinado a proporcionar a gestão 

ambiental adaptativa do AHX, que incluem: 

i) Monitorização anual da avifauna nidificante, tendo em vista conhecer o estado de 

conservação das comunidades e obter um índice representativo da biodiversidade 

geral. 

ii) Monitorização anual da ictiofauna dos troços da Ribeira de Abrilongo e Rio Xévora a 

jusante da albufeira de Abrilongo. 

iii) Monitorização trienal dos habitats ripícolas classificados na Rede Natura 2000 ocorrentes 

na Área de Intervenção, nomeadamente quanto ao controle da cana (Arundo donax). 

iv) Monitorização quinquenal dos montados existentes na Área Total do projeto. 

v) Monitorização da qualidade da água superficial no Rio Xévora a jusante do AHX. 

vi) Monitorização da água subterrânea 

vii) Monitorização dos solos. 

viii) Monitorização do património cultural e arqueológico. 

 

A informação e medidas previstas no presente EIA visam criar as condições para que a construção 

e gestão do AHX possam aumentar a dimensão e eficiência da produção agrícola na área 

beneficiada, minimizando e compensando os impactes ambientais produzidos, isto é, melhorando 

a qualidade do ambiente em consequência da gestão do projeto.  
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2 DEFINIÇÃO DO PROJETO 

 

2.1  IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A 

AUTORIZAÇÃO 

 

De acordo com a Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) com  o Regime de Utilizações 

dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio), a utilização dos recursos hídricos 

no AHX depende dos títulos emitidos pela Agência Portuguesa de Ambiente, I.P.. 

De acordo com o Decreto-Lei 269/82 de 10 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

86/2002 de 6 de abril, alterado pelo Decreto-lei 169/2005 de 26 de setembro, o licenciamento do 

projeto de execução do AHX é aprovado pelo Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 

Rural (nº 1 do Artigo 20º do Decreto-Lei 86/2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dre.pt/pdf1sdip/2005/12/249A00/72807310.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/05/10502/00240049.pdf
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2.2  IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA E 

INDICAÇÃO DO PERÍODO DA SUA ELABORAÇÃO 

 

A equipa técnica responsável pela elaboração do EIA funciona sob a responsabilidade da ERENA 

– Ordenamento e Gestão de Recursos Naturais, Lda., foi definida na proposta do estudo e consta 

da Tabela 1. 

 

TABELA 1 – EQUIPA TÉCNICA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO AHX 

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO 

Carlos Rio 

Carvalho 

Engº. Silvicultor; Mestre em 

Gestão de Recursos Naturais 
Coordenador Geral 

Luís Rijo 

Gordinho 

Biólogo, Pós-grad. 

Biodiversidade, Genética e 

Evolução 

Coordenação operacional/ Ecologia/ ID impactes 

Luís Nobre Arqueólogo Património Histórico-Cultural 

Ana 

Pestana 

Bastos 

Geóloga, Mestre em 

Geologia Aplicada 
Geologia/Geotecnia/SIG/Cartografia; Hidrologia 

Pedro Silva Engenheiro do Território Ordenamento do território; Paisagem 

António 

Ribeiro da 

Silva 

Engº Agrónomo Agro-sistemas; Sócio-economia; solos 

 

A elaboração do estudo decorreu entre outubro de 2015 e setembro de 2017. 
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2.3  IDENTIFICAÇÃO DA TIPOLOGIA DE PROJETO E SUAS COMPONENTES 

 

O projeto em análise é o Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora (AHX) classificado como obra 

de interesse regional do grupo II, nos termos dos artigos 6º e 7º do Decreto-Lei nº 269/82, de 10 de 

julho. 

 

A Rede de Rega, e as Redes de Drenagem e Viária que lhe estão associadas, o Reservatório e as 

Estações Elevatórias são as componentes do projeto do AHX. 

 

A conceção geral do sistema é a seguinte: 

• Estação elevatória de pé-de-barragem, estação elevatória EE1, alimentada pelo circuito da 

tomada de água da barragem do Abrilongo, com elevação para um reservatório localizado 

próximo do monte dos Azeiteiros num ponto alto, a partir do qual a água é distribuída por 

gravidade para a rede de rega; 

• Reservatório, com cerca de 11 000 m3, onde terá início a rede de rega propriamente dita, 

com cota de localização estabelecida em função das necessidades piezométricas finais da 

rede de rega; 

• Conduta elevatória adutora entre a estação elevatória EE1 e o reservatório, sem serviço de 

percurso, com uma extensão de 2,06 km;  

• Sistema de “by-pass” à estação elevatória de modo a tornar possível a alimentação gravítica 

da rede de rega, somente com a carga disponível pela barragem / albufeira do Abrilongo; 

• Filtragem com filtros em pressão integrada na estação elevatória EE1, de modo a permitir o 

sistema de “by-pass” à estação elevatória e a alimentação gravítica da rede de rega, 

somente com a carga disponível pela barragem / albufeira do Abrilongo, em condições 

adequadas de limpeza da água aos equipamentos da rede de rega; 

• Sistema de filtragem com superfície livre, tamisagem, a jusante do reservatório; 
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• Rede de rega em conduta com tubagem de betão, PEAD e ferro fundido dúctil, alimentada 

a partir do reservatório em situações normais de funcionamento, podendo igualmente ser 

alimentada pelo circuito gravítico da Estação Elevatória EE1;  

• Estação elevatória sobrepressora, Estação Elevatória EE2, tipo “booster”, para as zonas 

situadas a cotas superiores. 

• Rede de drenagem com abertura e limpeza de valas numa extensão de cerca de 25,2 km: 

 Sistema da Margem Direita do Rio Xévora. XMD 8.192,50 m; 

 Sistema da Margem Esquerda do Rio Xévora. XME 3.626,17 m; 

 Sistema da Margem Direita da Ribeira do Abrilongo. AMD 4.611,77 m; 

 Sistema da Margem Esquerda da Ribeira do Abrilongo. AME 8.770,46 m. 
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FIGURA 1 – ESQUEMA GERAL DAS COMPONENTES DO PROJETO 
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2.4  IDENTIFICAÇÃO DO ÂMBITO GEOGRÁFICO DO PROJETO 

 

2.4.1  LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 

O Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora está localizado no concelho de Campo Maior, NUT III 

“Alto Alentejo”, na zona fronteiriça Norte e Nordeste do concelho. O AHX distribui-se pelas freguesias 

de Nossa Senhora dos Degolados, Nossa Senhora da Expectação e S. João Baptista, tendo a sua 

maior superfície nesta última. A Área de Intervenção está incluída na bacia hidrográfica do Rio 

Guadiana, é atravessada nas zonas oeste e norte, pelas suas principais linhas de água, 

respetivamente o Rio Xévora e a Ribeira do Abrilongo e por um conjunto de linhas de água, seus 

afluentes e subafluentes.  

A Carta n.º 01 do EIA e a Figura 2, mostram o âmbito geográfico do projeto. 

 

FIGURA 2 - ÂMBITO GEOGRÁFICO/ENQUADRAMENTO REGIONAL DO PROJETO 
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2.4.2  ÁREAS SENSÍVEIS 

As áreas sensíveis na asserção do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro constam das 

superfícies incluídas na Rede Natura 2000 PTCON0007 – S. Mamede e PTZPE0043 – Campo Maior e 

as zonas de proteção ao Monumento de Interesse Municipal – Fonte Santa e ao Imóvel de Interesse 

Público – Castelo de Ouguela. As Áreas Sensíveis encontram-se na Carta n.º 002 e na Figura 3. 

A sensibilidade das áreas incluídas na Rede Natura 2000 decorre dos valores naturais nelas 

ocorrentes e nas orientações de gestão consignadas no Plano Setorial da Rede Natura 2000, 

analisadas em 2.6.2.2, 5.8.2 e 5.8.3 

 

 

FIGURA 3 – ÁREAS SENSÍVEIS 
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2.4.3  INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR NA ÁREA DE ESTUDO 

Os Instrumentos de Gestão Territorial1 em vigor na área em estudo são: 

a) Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010 de 2 de agosto (Declaração de Retificação 

30-A/2010 de 1 de setembro). 

b) Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 37/2007 de 3 de abril (o PROF Alto Alentejo encontra-se suspenso pela 

Portaria n.º 141/2015, de 21 de maio). 

c) Plano Diretor Municipal de Campo Maior, revisão publicada no Aviso n.º 14265/2016 de 16 

de novembro. 

d) Plano Setorial da Rede Natura 2000, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

115-A/2008 de 21 de julho. 

e) Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana (RH7), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 52/2016 de 20 de setembro (Declaração de Retificação n.º 22-

B/2016 de 18 de novembro). 

f) Plano Rodoviário Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, 

de 31 de outubro e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto. 

g) Plano Nacional da Água, revisto pelo Decreto-Lei n.º 76/2016 de 9 de novembro. 

                                                      

1 Pelo Artigo 38º da Lei n.º 31/2014 de 30 de maio “ A política de solos, de ordenamento do território e de urbanismo é 

desenvolvida, nomeadamente, através de instrumentos de gestão territorial que se materializam em: a) Programas, que 

estabelecem o quadro estratégico de desenvolvimento territorial e as suas diretrizes programáticas ou definem a incidência 

espacial de políticas nacionais a considerar em cada nível de planeamento; b) Planos, que estabelecem opções e ações 

concretas em matéria de planeamento e organização do território bem como definem o uso do solo. O Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio) foi definida a recondução dos Planos Setoriais para 

os Programas definidos na Lei. 

 

 

http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/InfraestruturasRodoviarias/RedeRodoviaria/Documents/Plano_Rodoviario_Nacional.pdf
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h) Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º 58/2007 

de 4 de setembro (Declaração de Retificação n.º 80-A/2007 de 7 de setembro). 

  

No ponto 5.11 do presente estudo são analisadas as incidências dos IGT no que diz respeito aos 

descritores “Ordenamento do Território” e “Ecologia”. São analisados em particular os IGT 

mencionados em a), c), d) e e). 

 

2.4.4  CLASSES DE USOS , CONDICIONANTES , SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA 

O PDM de Campo Maior define as Classes de Uso e as Condicionantes aplicáveis. O PDM define 

classes de Solo Rural (ver 5.11.4) e Figura 4. Na Área Dominada predomina a Classe de Uso Intensivo. 

 

FIGURA 4 – CLASSES DE ESPAÇO NO PDM  
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As condicionantes que incidem sobre a Área Afetada são: i) Zonas do SNAC (FIGURA 3); ii) RAN (Figura 

5); iv) REN (Figura 6 ); v) Faixas de Gestão de Combustível e Zonas de servidão da Rede Rodoviária. 

 

 

FIGURA 5 – RAN NA ÁREA AFETADA 
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FIGURA 6 – REN NA ÁREA AFETADA 
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2.5  DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS E NECESSIDADE DO PROJETO  

 

O objetivo geral do projeto é o desenvolvimento do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora 

através da execução das respetivas redes de rega, de enxugo e viária. O AHX permitirá regar de 

forma eficiente, ordenada e regularizada uma superfície de 1.847,87 ha, tendo como origem da 

água a albufeira da barragem do Abrilongo. 

A necessidade do projeto decorre assim de um imperativo de aumento da dimensão e eficiência 

económica e ambiental da atividade agrícola na área do projeto, com aproveitamento dos 

recursos hídricos e edáficos disponíveis.  

O investimento da albufeira de Abrilongo, com início de funcionamento em 2000, encontra a sua 

justificação na possibilidade do fomento do regadio que o AHX consubstancia.  

Consideram-se como objetivos específicos do projeto: 

a) Aumento da capacidade produtiva regional no domínio agrícola e agroindustrial através 

do aumento da área regada; 

b) Aumento da eficiência da produção agrícola em regadio através da disponibilização de 

uma adequada infraestrutura de rega; 

c) Aumento da eficiência na utilização dos recursos hídricos de acordo com os princípios gerais 

consignados na Lei 58/2005 de 29 de dezembro, nomeadamente o princípio da dimensão 

ambiental da água, nos termos do qual se reconhece a necessidade de um elevado nível 

de proteção da água, de modo a garantir a sua utilização sustentável; 

d) Regularização e adequada remuneração do fornecimento de água de rega, 

proporcionando a adequada e eficiente manutenção da barragem e da infraestrutura de 

rega. 
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2.6  DESCRIÇÃO DO HISTORIAL DO PROJETO E A SUA CONFORMIDADE COM OS 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR 

 

2.6.1  HISTORIAL DO PROJETO 

O Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora (AHX) foi classificado como obra de interesse regional 

(Grupo II), nos termos dos Artigos 6º e 7º do Decreto-Lei n.º 269/82 de 10 de julho, pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 21/98 de 6 de fevereiro. 

O projeto de execução do AHX foi aprovado por despacho do Ministro da Agricultura do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas de 1 de fevereiro de 2000. 

A empreitada de construção foi objeto de um concurso público no ano 2000, o qual não atingiu a 

fase de adjudicação. O bloqueio do concurso decorreu de uma queixa apresentada à Comissão 

Europeia, alegando que o projeto do AHX não cumpria o EIA da barragem e albufeira de Abrilongo. 

Em 2004 o processo a que a queixa referida deu origem, foi arquivado. 

 

2.6.2  CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

A conformidade com os IGT é analisada em pormenor em 5.11, na definição da situação de 

referência relativa ao Ordenamento do Território. No presente capítulo, relativo à definição do 

projeto, importa aspetos relevantes relativos ao Plano Diretor Municipal de Campo Maior e ao Plano 

Setorial da Rede Natura 2000. 

 

2.6.2.1 PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR 

O Plano Diretor Municipal de Campo Maior considera na sua planta de Ordenamento uma Zona 

Programada de Regadio – Xévora. 

 No n.º 9 do Artigo 16º do Regulamento do PDM de Campo Maior (PDMCM) define-se que a área 

designada por Zona Programada de Regadio - Xévora, prevê a implementação do 

aproveitamento hidroagrícola do Xévora, sendo que a versão final do seu limite será ajustada em 

sede de Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 
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No n.º 10 do Artigo 16º do Regulamento do PDMCM é definido que até à aprovação do 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental mencionado no número 9 aplicam-se as 

disposições relativas às classes e categorias de solo abrangidas no presente Regulamento e as 

disposições relativas ao regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola. 

Na Área Dominada do AHX a subcategoria de espaços predominante no ordenamento do PDMCM 

é a dos “Espaços Agrícolas de Uso Intensivo” (Classe: Solo Rústico; Categoria: Espaços Agrícolas de 

Produção). A subcategoria “Espaços Agrícolas de Uso Intensivo” é definida nos números 1 e 2 do 

Artigo 24º do respetivo regulamento como: 

1 - Os Espaços Agrícolas de Uso Intensivo são constituídos pelas áreas onde não foram identificados 

habitats da Rede Natura 2000 constituídos por olival, pomar, regadio, vinha e outros cultivos, sendo 

destinados à exploração agrícola e outras atividades afins complementares. 

2 - Constituem objetivos de ordenamento dos Espaços Agrícolas de uso Intensivo, a continuidade 

do tecido agrícola produtivo e a promoção da produção agrícola, salvaguardando a proteção 

dos valores naturais presentes, bem como em áreas adjacentes. 

 

Sendo confirmado o limite da Área Dominada como Avaliação de Impacte Ambiental, a mesma 

será classificada na subcategoria “Espaços Agrícolas de Regadio” (Classe: Solo Rústico; Categoria: 

Espaços Agrícolas de Produção). 

A subcategoria “Espaços Agrícolas de Regadio” é definida nos números 1, 2 e 3 do Artigo 22º do 

respetivo regulamento como: 

1 - Os Espaços Agrícolas de Regadio integram as áreas beneficiadas por Aproveitamento 

Hidroagrícola, sendo destinados à exploração agrícola de regadio. 

2 - Não se integram nos Espaços Agrícolas de Regadio os leitos e margens dos cursos de água e das 

albufeiras e respetivas margens que se incluem na categoria Espaços Naturais. 

3 - Constituem objetivos de ordenamento dos Espaços Agrícolas de Regadio, a preservação e 

valorização do potencial da estrutura de produção agrícola, através: 

a) Da promoção da sua manutenção como áreas de excelência para a agricultura, 

fomentando as fileiras nos domínios estratégicos regionais, os produtos de qualidade 

diferenciada e as fileiras emergentes; 
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b) Do incentivo à produção, promoção e valorização dos produtos tradicionais de 

qualidade; 

c) Da proibição de usos alternativos em áreas sujeitas a infraestruturação para regadio com 

destaque para as que foram objeto de investimentos públicos significativos; 

d) Da restrição do edificado. 

 

 

2.6.2.2 PLANO SETORIAL DA REDE NATURA  

2.6.2.2.1 PTCON0007 – S. MAMEDE 

As orientações de gestão relativas ao Sítio PTCON0007 – S. Mamede incluem uma menção 

específica ao AHX, que determina no essencial o modo como deverá ser  feita a compatibilização 

da conservação  dos valores naturais com a atividade decorrente do empreendimento: “Na Área 

do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora as orientações de gestão traduzem-se no 

cumprimento das exigências das boas práticas agrícolas  em vigor, complementadas pela 

monitorização da qualidade da água e a preservação das galerias ripícolas”. 

 

2.6.2.2.2 PTZPE0043 – CAMPO MAIOR 

As orientações de gestão relativas à Zona de Proteção Especial PTZPE0043 – Campo Maior incluem 

uma menção específica ao AHX, que determina no essencial o modo como deverá ser  feita a 

compatibilização da conservação  dos valores naturais com a atividade decorrente do 

empreendimento: “Na área de sobreposição com o previsto Aproveitamento Hidroagrícola do 

Xévora as orientações de gestão traduzem-se no cumprimento das exigências das boas práticas 

agrícolas  em vigor, complementadas pela monitorização da qualidade da água e a preservação 

das galerias ripícolas”. 
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2.7  DESCRIÇÃO GERAL DA METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA 

 

A metodologia e estrutura do EIA tem como referência o Guia Técnico para a Elaboração de 

Estudos de Impacte Ambiental de Projetos do EFMA (EDIA, 2008) com as adaptações decorrentes 

das alterações da legislação enquadradora. A descrição específica das metodologias é feita, 

quando relevante, nos capítulos onde cada um dos temas é analisado. 

O Capítulo 3 – Descrição do Projeto inclui, para além da descrição do projeto original, dois projetos 

complementares realizados durante o EIA: i) Plano de Recuperação Biofísica e de Reabilitação de 

Linhas de Água e ii) Plano de Prevenção e Gestão (PPG) de Resíduos de Construção e Demolição. 

Embora o EIA não inclua a fase de definição de âmbito nos termos do Artigo 12º do Decreto-Lei n.º 

151-B/2013 de 31 de outubro, a metodologia adotada incluiu uma reflexão inicial, em conjunto com 

os promotores e com a Associação dos Beneficiários do Xévora (ABX) sobre os impactes ambientais 

potenciais, visando uma avaliação prévia das ações que mais poderão contribuir para esses 

impactes. O resultado dessa avaliação consta no Capítulo 4 – Definição do Âmbito. O projeto de 

execução objeto do EIA encontra-se concluído desde 2000, estando desde essa altura definidas as 

suas características, Área de Intervenção e Área Dominada. Em 1993 foi produzido o Estudo de 

Impacte Ambiental da Barragem de Abrilongo (COBA, 1993) que avaliou as incidências ambientais 

do aproveitamento hidroagrícola associado. 

A definição da situação de referência (Capítulo 5) reflete a análise realizada no Capítulo 4, sendo 

concretizada através das seguintes ações: 

• Investigação relativa aos estudos, projetos e compilações de dados de caracterização 

disponíveis e avaliação do grau de atualização da informação. 

• Obtenção da informação bibliográfica e on-line em relação a cada um dos descritores do 

estudo. 

• Obtenção de uma base de ortofotomapas atualizados essencial à avaliação do uso atual 

do solo e do estado de conservação dos habitats ripícolas e realização da fotointerpretação 

do uso do solo e controlo no terreno da sua precisão. 

• Realização da campanha de amostragem de pontos de observação ornitológica, incidente 

sobre a Área Afetada, destinada a caracterizar as comunidades de avifauna e estabelecer 

uma situação de referência para avaliação da biodiversidade. 
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• Realização da prospeção arqueológica, incidente sobre a Área Afetada. 

• Caracterização da situação de referência dos descritores ambientais afetados pelo projeto. 

 

A Avaliação de Impactes (Capítulo 6) é realizada comparando a Situação de Referência, com os 

impactes potencialmente decorrentes do projeto, tendo em conta a evolução previsível dos 

descritores ambientais na ausência do projeto. Os impactes são classificados de acordo com os 

parâmetros descritivos de avaliação qualitativa definidos em (Partidário & Jesus, 2003). A 

classificação quantitativa tem associada, sempre que possível, informação quantitativa de suporte.  

A estratégia de mitigação e compensação de impactes é apresentada no Capítulo 7. Algumas das 

medidas de mitigação de impactes estão incluídas no “Plano de Recuperação Biofísica e de 

Reabilitação de Linhas de Água”, preparado no âmbito do presente EIA. A estratégia de mitigação 

e compensação de impactes tem associado o programa de gestão das respetivas medidas. A 

gestão das medidas de mitigação será feita numa ótica de gestão adaptativa, isto é, destina-se a 

fundamentar correções na gestão do AHX que possam melhorar a eficiência da mitigação de 

impactes. 

 

2.7.1  HORIZONTE DA ANÁLISE  

Os impactes do projeto decorrem durante a fase de construção, exploração e desativação. A fase 

de construção tem um horizonte que pode ser estimado em dois anos, já a fase de exploração não 

tem horizonte definido, de onde a necessidade de fixar um horizonte de referência de longo prazo. 

Prevê-se que a medida de compensação relativa ao impacte sobre os povoamentos de 

quercíneas seja objeto de gestão ativa pelo projeto durante vinte anos e que existam metas 

indicativas de medidas de mitigação num horizonte de 10 anos.  
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2.8  ANÁLISE INICIAL DA ALTERNATIVA ZERO (AUSÊNCIA DE PROJETO) 

 

A alternativa zero corresponde à não construção do AHX. Na fase de construção, os impactes 

negativos deixam de existir. Na fase de exploração não é possível afirmar que os impactes da 

transformação na ocupação do solo não ocorram na ausência de projeto. Como se conclui da 

análise da situação de referência do uso do solo (5.4) o projeto terá como efeito primordial tornar 

mais eficiente a utilização da água já utilizada em culturas agrícolas de regadio na Área Dominada. 

A intensificação através do regadio tem aumentado paulatinamente desde a entrada em 

funcionamento da albufeira de Abrilongo no ano 2000, representando hoje cerca de 50% da 

superfície da Área Dominada. O conjunto Culturas Permanentes de Sequeiro (Vinha e Olival), Olival 

de Regadio e Culturas Temporárias de Regadio representam 68% da superfície da Área Dominada. 

Existem superfícies atualmente ocupadas por culturas temporárias de sequeiro, em terrenos com 

boa aptidão para regadio que, na ausência de projeto, poderão vir a ser regados. Isto é, na 

situação com projeto existirão condições de maior eficiência na conversão para o regadio, o que 

não significa que na sua ausência essa mesma conversão não ocorra continuando a tendência 

até agora em curso. 

Por outro lado, é possível afirmar que os impactes positivos na eficiência da produção agrícola na 

área a beneficiar não ocorrerão na “Alternativa Zero”, não ocorrendo também os impactes 

positivos na eficiência da utilização dos recursos hídricos de superfície. 

 

2.8.1  FASE DE CONSTRUÇÃO  

Na alternativa zero não ocorrerão os seguintes impactes principais: 

a) Remoção de quercíneas (corte de 535 quercíneas) decorrentes da construção da rede de 

rega e de drenagem. 

b) Impactes sobre a galeria ripícola em pontos de atravessamento de condutas e construção 

das redes de drenagem e viária. 

c) Impactes sobre a fauna e flora vegetação decorrentes da construção da rede de 

drenagem e viária. 
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2.8.2  FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na alternativa zero não ocorrerão os seguintes impactes principais: 

a) Aumento da eficiência da produção agrícola (positivo). 

b) Aumento da eficiência da utilização dos recursos hídricos de superfície. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

54 

 

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

A descrição do Projeto teve em atenção o estipulado na Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, 

retificada pela Declaração de Retificação n.º 13-H/2001, de 31 de maio. 

 

3.1  LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

  

Como foi indicado em 2.4.1, o Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora está localizado no 

concelho de Campo Maior, NUT III “Alto Alentejo”, na zona fronteiriça Norte e Nordeste do 

concelho. O AHX distribui-se pelas freguesias de Nossa Senhora dos Degolados, Nossa Senhora da 

Expectação e S. João Baptista, tendo a sua maior superfície nesta última.  
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3.2  CONCEÇÃO GERAL DO SISTEMA 

 

O projeto do AHX inclui os elementos baixo discriminados e que se encontram implantados no 

terreno da forma que é mostrada na Carta n.º 01 e na Figura 1. 

 

1) Estação elevatória de pé-de-barragem, estação elevatória EE1, alimentada pelo circuito da 

tomada de água da barragem do Abrilongo, com elevação para o Reservatório localizado 

próximo do Monte dos Azeiteiros (ponto alto), a partir do qual a água é distribuída por 

gravidade para a rede de rega; 

2) Conduta elevatória adutora entre a estação elevatória EE1 e o reservatório, sem serviço de 

percurso, com uma extensão de 2,06 km;  

3) Sistema de “by-pass” à estação elevatória de modo a tornar possível a alimentação 

gravitica da rede de rega, somente com a carga disponível pela barragem / albufeira do 

Abrilongo; 

4) Reservatório, com cerca de 11000 m3, onde terá início a rede de rega propriamente dita, 

com cota de localização estabelecida em função das necessidades piezométricas finais da 

rede de rega; 

5) Sistema de filtragem com superfície livre, tamisagem, a jusante do reservatório; 

6) Filtragem com filtros em pressão integrada na estação elevatória EE1, de modo a permitir o 

sistema de “by-pass” à estação elevatória e a alimentação gravitica da rede de rega, 

somente com a carga disponível pela barragem / albufeira do Abrilongo, em condições 

adequadas de limpeza da água aos equipamentos da rede de rega;  

7) Rede de rega em conduta com tubagem de betão, PEAD e ferro fundido dúctil, alimentada 

a partir do reservatório em situações normais de funcionamento, podendo igualmente ser 

alimentada pelo circuito gravitico da estação elevatória EE1; e 

8) Estação elevatória sobrepressora, Estação Elevatória - EE2, tipo “booster”, para as zonas 

situadas a cotas superiores. 
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3.3  PROJETOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS 

 

O presente Estudo comtempla: I) Plano de Prevenção e Gestão (PPG) de Resíduos de Construção e 

Demolição; II) Plano de Recuperação Biofísica incluindo um projeto de reabilitação de linhas de 

água. 

 

3.3.1  PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO (PPG) DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO 

O Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, veio estabelecer o regime jurídico específico a que fica 

sujeita a gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, 

designados resíduos de construção e demolição (RCD), bem como a sua prevenção. Neste âmbito 

é previsto que nas empreitadas e concessões de obras públicas, o projeto de execução seja 

acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG), o qual assegura o cumprimento 

dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas respetivamente aplicáveis constantes 

do presente decreto-lei e do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro. 

Incumbe ao empreiteiro ou ao concessionário executar o PPG, assegurando, designadamente: 

• A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra; 

• A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão 

seletiva dos RCD; 

• A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal 

não seja possível, o seu encaminhamento para o operador de gestão licenciado; 

• Que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no caso de resíduos 

perigosos, esse período não pode ser superior a 3 meses. 

O PPG dever-se-á constituir como parte integrante do SGA da empreitada de construção do 

Projeto. 
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3.3.2  PLANO DE RECUPERAÇÃO BIOFÍSICA 

Será elaborado um Plano de Recuperação Biofísica (PRB) das áreas afetadas durante a fase de 

construção nomeadamente estaleiros, atravessamentos de linhas de água, vias de acesso e áreas 

de depósito temporário e definitivo, de áreas de empréstimo e deposição de materiais entre outros 

considerados relevantes, tendo em conta as características do Projeto. 

As ações a prever neste Plano incluirão, entre outras: 

a) Reposição do relevo natural do terreno; 

b) Aplicação de terra vegetal, com utilização preferencial da camada superficial dos solos 

previamente decapados; 

c) Realização de hidrossementeiras (herbáceas e / ou arbustivas) nos taludes de caminhos 

e reservatórios, na abertura / reperfilamento de valas (com vista à constituição de 

bandas ripárias na rede de drenagem), assim como noutros locais afetados pela 

empreitada, onde se justifique; 

d) Reposição dos maciços arbustivos e do número de exemplares arbóreos abatidos nos 

atravessamentos de linhas de água, para além das ações atrás previstas; 

e) Reposição do número de exemplares de quercíneas abatidos nas áreas de empréstimo 

e de implementação de estaleiros, para além das ações atrás previstas. 

O PRB dever-se-á constituir como parte integrante do Sistema de Gestão Ambiental da empreitada 

de construção do Projeto. 

O Plano será ainda parcelarmente incluído no Projeto de Execução, nomeadamente no que diz 

respeito às ações relativas à rede de drenagem, de maneira a que todas as intervenções referentes 

àquela componente de projeto sejam consideradas de forma integrada. 

 

3.3.2.1 PROJETO DE REABILITAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA 

Integrado no PRB foi ainda desenvolvido um Projeto de Reabilitação das Linhas de Água, como 

forma de compensação dos impactes previstos nos habitats e paisagem, relacionados com a 

construção e exploração do AHX. 
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O projeto promoverá elementos preservação, integração e recuperação biofísica e paisagística 

das principais linhas de água que ocorrem na área de implementação do projeto para as quais se 

identifiquem impactes na respetiva galeria ripícola, no sentido de melhorar ou restabelecer, na 

medida do possível, o seu coberto vegetal e potencial ecológico. 

Desta forma serão recuperados os efeitos benéficos dessas formações ribeirinhas, nomeadamente 

no que diz respeito à filtração de poluentes associados às áreas de escorrência provenientes dos 

perímetros regados (fertilizantes e fitofármacos), retenção de sedimentos, abrandamento do efeito 

das cheias, diversidade habitacional e biológica, produtividade biológica, corredores de dispersão 

e migração de espécies, contrariar a ocorrência de infestações por parte de espécies vegetais 

exóticas, contribuição em matéria orgânica como fonte alimentar, qualidade visual e cénica, etc. 

Serão definidos número e extensão de troços fluviais a intervencionar procedendo-se, numa 

primeira abordagem, à qualificação de todas as linhas de água, enfatizando as componentes 

biológica e paisagística. Consoante o seu estado de conservação, serão identificados os locais de 

intervenção prioritários, sobretudo aqueles que apresentem maior valor ecológico e maior 

incidência visual e o tipo de intervenção mais adequado, tendo em vista a potenciação ecológica, 

hidrológica e paisagística do troço intervencionado. 

A recuperação dos segmentos fluviais, ao nível da vegetação ribeirinha, preverá as seguintes 

tipologias de ações: 

• Remoção de obstáculos no leito; 

• Limpeza de espécies invasoras. 

 

3.3.2.2 REGULAMENTO DE CONCEÇÃO 

Para o Plano de Recuperação Biofísica, Projeto de Enquadramento Paisagístico e Projeto de 

Reabilitação das Linhas de Água referidos nos pontos anteriores, será elaborado um Regulamento 

de Conceção. O Regulamentos em causa será relativo à utilização e manutenção dos espaços 

objeto de intervenções no âmbito do Plano e Projetos acima referidos e deve incluir os seguintes 

aspetos: 

a) Definição dos princípios e normas aplicáveis à conceção, utilização e manutenção das 

áreas que vão ser objeto de implementação das ações de recuperação biofísica e no 

sentido de ser garantida a manutenção e desenvolvimento do material vegetal 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

59 

 

aplicado, de forma a manter o equilíbrio ecológico da paisagem nas áreas 

intervencionadas, criando um meio sustentado; 

b) O Regulamento de conceção, utilização e manutenção de espaços recuperados e de 

integração conterá, além das medidas gerais aplicáveis a todos os espaços objeto das 

ações referidas, também as medidas de minimização e/ou de compensação constantes 

no EIA, essas específicas do projeto e que possam condicionar a conceção dos projetos 

acima referidos; 

c) Definição do prazo final de garantia da empreitada. 

O normativo do Regulamento de conceção, utilização e manutenção de espaços recuperados, 

de integração e de reabilitação, além dos conteúdos técnicos inerentes a este tipo de 

documentos, preverá a atribuição de responsabilidades, nomeadamente para os seguintes 

aspetos, definindo: 

a) Quem assegura a preservação e restabelecimento da integridade inicial do espaço, 

bem como a sua manutenção por um período considerado adequado de forma a 

salvaguardar, com um razoável índice de segurança, as características morfológicas e 

fitossanitárias mínimas do material vegetal; 

b) Quem assegura a substituição de todo o material vegetal “morto” ou “doente”, bem 

como de todos os equipamentos com defeito ou mau funcionamento, identificados pelo 

proponente aquando da apreciação dos trabalhos para efeitos de receção da obra; 

c) O âmbito de atuação dos vários intervenientes, no Plano e Projetos em causa, no que se 

refere às ações de abate, limpeza, desbaste, poda ou tratamento de árvores, arbustos 

ou qualquer outro tipo de vegetação nos terrenos intervencionados com vista a 

assegurar as condições de higiene, saúde, prevenção contra o risco de incêndios e de 

obstrução da rede de drenagem, além de outros aspetos que venham a ser 

identificados. Deverá ainda constar a competência de decisão de abater, transplantar 

e podar as espécies plantadas, para as fases de construção e exploração do projeto. 

Este regulamento incluirá um anexo com os Projetos e Plano em causa. 
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3.4  CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DOS ELEMENTOS DO PROJETO 

 

3.4.1  REDE DE REGA 

3.4.1.1 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA REDE DE REGA 

• Comprimento total aproximado - 50 km 

• Número de tomadas e hidrantes de rega - 90 

• Número de bocas de rega - 135 

• Diâmetros da tubagem da rede - DN 160 mm a DN 1500 mm 

• Materiais da tubagem - PEAD (PN 1,0 MPa e PN 1,6 MPa), com ferro fundido dúctil em 

travessias de linhas de água e caminhos, até DN 500 mm e betão armado pré-esforçado 

com alma de aço para diâmetros superiores (PN 0,8 MPa e PN 1,0 MPa) 

• Caudal na origem – 2,56 m3/s 

 

3.4.1.2 TRAÇADO DA REDE DE REGA 

A topologia da rede foi condicionada por: i) origem de água (Barragem / Estação Elevatória 

EE1/Reservatório); ii) localização das tomadas de rega. 

Em funcionamento normal, a rede de rega será alimentada a partir do reservatório, o qual, por sua 

vez, é alimentado por uma adução, com inicio na estação elevatória EE1, integrada neste Projeto 

da Rede de Rega. Esta adução é composta por duas condutas DN 1500 (numa das quais existe 

uma câmara de válvulas para efetuar o by-pass ao reservatório em situação de funcionamento 

gravitico). 

O traçado inicial foi definido tendo em conta a existência de cotas topográficas e de implantação 

compatíveis com a adução gravitica da rede em condições excecionais de funcionamento da 

mesma, nomeadamente aquando dos procedimentos de enchimento. 

A alimentação gravitica a partir da EE1 será efetuada recorrendo a dois pontos de by-pass, um 

dentro da estação elevatória EE1 e outro na conduta acima referida. 
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Dada a dimensão da área a beneficiar e dos caudais necessários, a rede de rega propriamente 

dita é constituída por dois tipos de condutas, correspondendo as primeiras a tubagens de maior 

diâmetro (superiores a DN 500), sendo as segundas correspondentes a diâmetros inferiores, com 

critérios de implantação diferentes. Assim, tratando-se de uma rede enterrada, procurou-se 

estabelecer para os grandes eixos um traçado que minimizasse a sua extensão associado a locais 

de implantação, preferencialmente, com caminhos de apoio, fundamentais não só para a 

instalação (com inerentes benefícios para os beneficiários e para o Dono da Obra em virtude de 

potenciar menores intervenções em áreas de cultivo adjacentes à plataforma de instalação) como 

para a manutenção aquando da exploração. 

Para as restantes condutas, geralmente em derivação dos grandes eixos, para ligação às tomadas 

de rega procurou-se o traçado de menor extensão, salvo situações particulares inerentes às 

características reais do terreno. 

 

3.4.1.3 MÉTODO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

O método de distribuição de água preconizado é a utilização do sistema de distribuição "a pedido" 

(ou, segundo alguns autores, "à descrição"). 

O princípio que define este tipo de distribuição refere-se à possibilidade que o beneficiário tem de 

dispor diariamente, durante 24 horas, dum determinado débito disponível para a alimentação da 

sua parcela de rega.  

Pelas características referidas a distribuição "a pedido" torna possível igualar as necessidades 

hídricas reais das culturas (dependentes do estado vegetativo e das condições climáticas) com as 

quantidades de água enviadas através da rede de distribuição. 

Assim, não faz muito sentido em fixar horários de rega na distribuição "a pedido", pois o beneficiário 

tem a máxima liberdade em regar quando mais o desejar, sendo praticamente impossível o 

controlo do período de abertura e fecho das bocas de rega que apenas depende da vontade dos 

beneficiários. 

Contudo, a realidade do aproveitamento em causa não permite uma solução integral desta 

aplicação, já que se apresenta com situações pontuais associadas essencialmente a situações de 

arrendamento da propriedade, em que existirá a necessidade de partilha de uma boca de rega 

por mais do que um beneficiário, impedindo a adoção de uma forma de distribuição "a pedido", 

uma vez que a rede tornar-se-ia incomportável em termos de custos. 
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A solução passa por um compromisso, que consiste em escolher uma variante de distribuição de 

água "em rotação" sobre a boca de rega, em que o débito da boca constituirá o módulo que é 

utilizado sucessivamente pelos diferentes beneficiários durante o período proporcional à superfície 

servida. 

Assim, as bocas de rega podem ser divididas em dois grandes grupos consoante o número de 

utilizadores: 

BOCA DE REGA INDIVIDUAL - Quando é utilizada somente por um único beneficiário. 

BOCA DE REGA COLETIVA - Quando é utilizada por mais do que um beneficiário, sendo necessário 

realizar rotação sobre a própria boca de rega. 

Relativamente aos dois tipos de boca distintos há a salientar, resumidamente, o seguinte: 

i. na utilização de bocas individuais o beneficiário pode conduzir a rega de acordo com as 

condições que mais se adequam, nomeadamente estado do terreno e mão de obra 

disponível; 

ii. a utilização de bocas coletivas requer a organização de uma rotação entre todos os 

beneficiários, para a utilização do caudal que lhes é destinado, sofrendo neste caso a 

distribuição “a pedido” algumas limitações. 

Nesta última situação, independentemente do grau de liberdade atribuído à boca de rega, o grau 

de liberdade de que efetivamente cada beneficiário irá dispor será mais reduzido. Procura-se nestas 

situações, associadas às unidades terciárias de menor dimensão, que o caudal nominal da boca 

seja, dentro da razoabilidade, substancialmente maior do que o caudal fictício contínuo.  

 

3.4.1.4 AUTOMATIZAÇÃO DA REDE DE REGA 

A rede de rega será equipada com um sistema de controlo e monitorização autónomo de modo a 

reduzir ao mínimo os custos de exploração do aproveitamento. Este sistema de controlo e 

monitorização da rega permite a automatização da exploração da rede de rega e a monitorização 

em tempo real dos caudais e volumes consumidos. Estas características permitem também a 

faturação automática. O sistema de controlo e monitorização da rede secundária terá, pois, os 

seguintes objetivos principais: 

i. exploração racional e automática da rede; 
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ii. recolha e processamento de informação sobre o estado hidráulico da rede; 

iii. fornecer elementos necessários para realizar a faturação automática dos consumos por 

forma a simplificar a gestão administrativa do perímetro de rega. 

O sistema será comandado a partir dum Centro de Controlo da Rega, por televigilância e 

telecomando, permitindo: 

iv. controlar o estado dos hidrantes / bocas de rega (períodos de funcionamento, caudais, 

volumes), associando a faturação aos períodos de funcionamento;  

v. detetar situações críticas ou anómalas de funcionamento e atuar em conformidade. 

Cada uma das bocas de rega instalada em cada hidrante ou tomada está dotada de uma válvula 

hidráulica com contador volumétrico gerador de impulsos por cada unidade de volume consumido 

e uma eletroválvula piloto do tipo biestável. 

O sinal obtido a partir do gerador de impulsos é processado pelo Terminal Remoto para calcular 

caudais e contabilizar os volumes consumidos acumulados, enquanto que a eletroválvula piloto 

permite realizar as ações de fecho e abertura na situação de funcionamento totalmente 

automático ou como medida de proteção no caso de paragem dos grupos elevatórios ou de rotura 

de condutas, por forma a não se esvaziarem totalmente as tubagens. 

Por cada uma das bocas de rega associada a uma unidade remota deverá ser possível processar 

os seguintes dados: 

a. volumes consumidos em horas de ponta; 

b. volumes consumidos em horas cheias; 

c. volumes consumidos em horas de vazio; 

d. caudal médio fornecido; 

e. alarme por limite superior de caudal fornecido; 

f. abertura e fecho da eletroválvula piloto; 

g. estado atual da saída da unidade remota; 

h. alarme em caso de não funcionamento da eletroválvula. 

 

Relativamente às estações elevatórias, EE1 e EE2, o seu funcionamento será feito de forma 

automática e autónoma relativamente ao sistema da rede de rega das bocas de rega. 
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Existirá um Centro de Comando na EE1 que aglutinará não só a informação do sistema elevatório 

principal como igualmente receberá informação do estado de funcionamento da EE2, respeitante 

ao sistema elevatório intermédio, via cabo, designado por “cabo do sistema elevatório”, do tipo 

TE1HEV de 10 pares de 0,6 mm. 

Ao longo do traçado das condutas serão instalados os necessários órgãos de manobra e 

segurança, como sejam ventosas, descargas de fundo e válvulas de seccionamento, de acordo 

com os critérios definidos em ponto posterior desta memória. 

Em termos de traçado em perfil longitudinal adotaram-se os seguintes valores para as inclinações 

mínimas, de modo a facilitar o arrastamento de ar dentro das condutas: 

0,3% nos troços ascendentes; e 

0,5% nos troços descendentes. 

Os troços com inclinações superiores a 25% para DN  500 e 15% para os restantes diâmetros, serão 

devidamente ancorados por meio de maciços de betão. 

As profundidades das valas para instalação das condutas estão definidas de modo a garantir a 

necessária fundação para as tubagens e um recobrimento mínimo (profundidade à geratriz 

superior) de 1,00 a 0,80 m, conforme aquelas fiquem implantadas ao longo da berma de caminhos 

ou em terrenos agrícolas. Ocorrem, no entanto, situações pontuais em que é necessário aumentar 

significativamente (até cerca de 2,0 metros ou mais) ou reduzir (até cerca de 0,5 metros) os valores 

atrás apontados para o recobrimento. 

Tais situações foram fundamentadas do ponto de vista técnico e económico, posto que por um 

lado importou definir quais os reforços da fundação necessários e por outro houve que assegurar 

que essa solução é mais económica do que qualquer alternativa de traçado obrigando à 

instalação de um órgão de manobra e de segurança (descarga de fundo ou ventosa). 

Nas travessias das principais linhas de água, todas a efetuar sob o seu leito, utilizar-se-á a tubagem 

tipo no caso do betão, sendo o conjunto envolvido de betão armado de acordo com as condições 

previstas nos respetivos desenhos, adquirindo o conjunto maior resistência às diversas solicitações a 

que for sujeito. 

No caso da tubagem de PEAD, nas travessias de linhas de água ou caminhos, será a mesma 

substituído por tubagem de ferro fundido dúctil. 
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3.4.1.5 Equipamento de manobra e segurança 

3.4.1.5.1 TOMADAS E BOCAS DE REGA 

As tomadas de rega e bocas de rega têm como função essencial o fornecimento de água aos 

utentes, ao nível da parcela, a partir da rede geral de distribuição e terão as localizações na Carta 

n.º 03. 

Relativamente às tomadas e bocas de rega (clássicas ou válvulas volumétricas), o conjunto será 

protegido por uma câmara formada por anéis pré-fabricados fechada com tampa metálica 

permitindo considerar eventuais restrições de acesso à sua utilização. 

As funções a exercer pelo conjunto da tomada / boca de rega são as seguintes: 

i) estabelecimento ou interrupção do fornecimento de água através de um dispositivo de 

obturação, tipo válvula de seccionamento, já incorporada no hidrante clássico, mas que 

será constituído por uma válvula de seccionamento montada no próprio tubo da tomada 

aquando da aplicação das válvulas volumétricas, permitindo a remoção da boca de rega 

sem interrupção do abastecimento para os outros beneficiários; 

ii) quantificação dos volumes distribuídos pelas bocas de rega mediante uma unidade de 

contagem; 

iii) regulação da pressão a jusante através de um regulador de pressão; 

iv) limitação do caudal debitado pelas bocas de rega através de limitadores de caudal;  

v) ligação à rede terciária do beneficiário. 

As quatro últimas funções serão executadas pelas bocas de rega levando a que sejam equipadas 

com contador de água, regulador de pressão e limitador de caudal, a fim de fornecer os registos 

dos consumos à entidade gestora do perímetro e proporcionar um funcionamento equilibrado da 

rede, considerando-se que todo o equipamento preconizado permite a integral automatização da 

rede. 

O equipamento proposto deverá, obrigatoriamente, poder ser equipado com elementos que 

permitam transmitir informação para uma central de despacho, dentro de um enquadramento de 

um sistema de monitorização, automatização e telegestão. 

Com a implantação do sistema, será assim possível a recolha em tempo real, ao nível da boca de 

rega, de toda a informação pretendida pela gestão do sistema, com destaque para o seu estado 

de funcionamento, caudal instantâneo e volumes consumidos, devendo o sistema ter a 
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possibilidade de atuar sobre cada uma das bocas de rega cortando o funcionamento da água em 

caso de avaria, não pagamento de tarifas estabelecidas, excesso de consumo (rateio controlado, 

etc.). 

 

3.4.1.5.2 VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO 

A exploração da rede de rega vai implicar necessariamente a realização de operações de 

manutenção e, eventualmente, de reparação. A realização destas operações durante um período 

de rega terá de ser circunscrita a pequenas zonas ou setores que possam ser isolados entre si, por 

forma a evitar a falta de abastecimento generalizada, e, indiretamente, o esvaziamento de 

grandes extensões da rede. 

Para o efeito, prevê-se a instalação de válvulas de seccionamento em linha e nas derivações 

existentes ao longo das condutas principais. Desta forma, as condutas poderão ser isoladas, sem 

que se prejudiquem os utentes de jusante, reduzindo-se as perdas por inundação em caso de rotura 

de alguma seção. 

A motorização de algumas das válvulas principais tem como grande objetivo evitar o esvaziamento 

de grandes troços de condutas em eventuais situações de rotura ao permitir uma intervenção em 

tempo real na abertura e fecho controlado das válvulas principais a partir do Centro de Comando 

localizado na EE1 com o correspondente isolamento de setor. 

Assim, para as referidas válvulas motorizadas haverá fundamentalmente que poder ser feito o 

comando à distância do seu fecho e abertura. Junto de todas estas válvulas serão instalados 

manómetros transmissores para avaliação da pressão na conduta principal. 

Em termos de funcionamento existirão cinco instalações locais que ficarão ligadas ao centro de 

comando que será localizado na estação elevatória EE1, tendo, no entanto, a possibilidade de 

escolha local do tipo de funcionamento de forma a serem assegurados, entre outros, aspetos 

relacionados com a segurança de pessoas e equipamentos. O funcionamento normal será, no 

entanto, completamente automático, com definição centralizada dos parâmetros de 

funcionamento, quando tal seja pertinente. Em cada uma das instalações existirá, de qualquer 

forma, autonomia de funcionamento, materializada pela existência de programas adequados no 

autómato local que, independentemente da ligação ao sistema central, assegurará o 

funcionamento básico pretendido. 
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Cada uma das instalações locais disporá de um autómato, capaz de proceder à aquisição de 

dados que lhe digam respeito e de assegurar os automatismos relativos aos equipamentos que 

delas dependam. Os autómatos comunicarão com o centro de comando, que disporá de um 

autómato central e que centralizará as informações relativas ao funcionamento de todo o sistema 

em causa (estação elevatória, reservatório e rede de rega). Em ligação com o autómato central 

existirá um centro informático com capacidade de comando, supervisão, análise e arquivo dos 

dados recebidos, que estará em estreita ligação com o centro incluído na estação elevatória EE1 

e no respetivo projeto. 

Localmente será instalada a instrumentação necessária à obtenção de dados para informação do 

sistema central e para a própria automatização local (pressões, etc.). As instalações elétricas 

estarão igualmente preparadas para a produção dos sinais necessários a essa finalidade. 

O suporte material da rede de comunicações será um cabo enterrado do tipo telefónico 

(embainhado), a instalar ao longo das condutas na mesma vala, salvo pontos singulares, o qual 

servirá o sistema de comunicações normal.  

Cada umas das instalações mencionadas dispõem, sempre, de um quadro elétrico para força 

motriz e para alimentação do sistema de comando e instrumentação. Os autómatos locais ficarão 

instalados em quadros próprios, que servirão também de quadros de comando e medida, poderão 

ficar anexos aos de força motriz, cujas dimensões usuais permitem uma fácil montagem conjunta. 

Estes quadros ficarão alojados em caseta própria. 

A alimentação de energia será feita a partir de ramal de baixa tensão. O autómato, instrumentação 

e sistema de comunicações funcionarão, no entanto, em corrente continua, a partir de uma fonte 

de alimentação constituída por carregador-retificador e bateria. 

As câmaras referidas disporão de instalações de iluminação, por material fluorescente estanque, 

de arranque normal. As armaduras terão difusor transparente em policarbonato. Não haverá rede 

de tomadas, estando estas instaladas no quadro. Serão feitas as necessárias ligações à terra. 

É de referir que nas câmaras com equipamento elétrico se preconiza a aplicação de um grupo 

submersível que se destina a assegurar a manutenção a seco de todos os equipamentos instalados. 

A sua capacidade foi fixada em 10 m3/h para uma altura de elevação mínima de 3,0 m c.a. A 

operacionalidade desta unidade será controlada por meio de níveis a instalar nas proximidades do 

grupo de bombagem de acordo com o especificado no Caderno de Encargos. 
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3.4.1.5.3 DESCARGAS DE FUNDO 

As descargas de fundo têm como função o esvaziamento das condutas, para efeitos de reparação 

e manutenção, sendo, por isso, colocadas nos pontos de menor cota dos diferentes troços da rede 

e junto de válvulas de seccionamento quando necessário para o adequado esvaziamento das 

condutas. 

O cálculo dos diâmetros das descargas de fundo faz-se com base num critério de tempo máximo 

admissível para o esvaziamento completo de um determinado troço ou setor de rede associado 

(variando de 1 hora a 2 horas consoante a importância e dimensão dos troços a esvaziar). 

 

TABELA 2 – DIÂMETRO DAS DESCARGAS DE FUNDO EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DAS TUBAGENS 

DN da tubagem (mm) =< 600 700 a 1000 1200 a 1500 

DN da válvula de descarga de fundo (mm) 100 150 200 

 

3.4.1.5.4 VENTOSAS 

A presença de bolsas de ar não controladas nas canalizações de um sistema de rega provoca não 

só significativas reduções do caudal escoado, como eventuais problemas de golpe de aríete, por 

vezes fatais para as tubagens e para o equipamento acessório.  

A ocorrência de ar nas condutas pode resultar de diversas circunstâncias, como sejam: 

i. do ar normalmente emulsionado na água (proveniente de um reservatório ou de outra 

origem de água); 

ii. dos eventuais vórtices gerados no processo de alimentação do sistema na sua origem 

(vórtice criado na superfície de um reservatório, vórtice criado pela aspiração de bombas 

e ar acumulado nas condutas de aspiração, etc.); 

iii. da passagem através de juntas mal vedadas, em troços onde ocorram pressões inferiores à 

pressão atmosférica; e 

iv. por arrastamento de uns troços para outros como, por exemplo, quando em certos trechos 

e em determinados momentos o escoamento passa de um regime em superfície livre (troços 

parcialmente cheios) para outro, de funcionamento em pressão. 
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A variação da altura piezométrica que tem continuamente lugar nas condutas, assim como a 

variação da temperatura, originam a permanente variação do grau de dissolução do ar na água, 

dando lugar à sua libertação. As bolsas gasosas assim constituídas, submetidas por um lado a um 

gradiente de altura piezométrica, e por outro ao próprio escoamento onde se encontram 

disseminadas, são naturalmente carreadas para os pontos altos das condutas, sendo por isso 

necessário prever a instalação, nestes locais, de órgãos extratores de ar. Nos locais onde tenha 

lugar uma brusca redução do gradiente de alturas piezométricas podem ocorrer retenções de ar 

pelo que também ali se deverão instalar órgãos para o mesmo fim. 

Do mesmo modo em que importa extrair o ar durante a operação de um sistema também haverá 

que assegurar a sua saída em grandes quantidades nas fases de enchimento parcial ou total, 

mediante a instalação de dispositivos convenientemente dimensionados nos pontos altos (onde o 

ar se vai acumulando durante a transição para o escoamento totalmente em pressão). 

Da mesma maneira que se impõe extrair o ar presente na tubagem, também importa, por outro 

lado, facilitar a sua entrada em determinadas circunstâncias. É o caso do esvaziamento de um 

troço para reparação, do fecho de uma válvula de seccionamento, etc., em que para evitar 

fenómenos de sucção e de cavitação é necessário colocar dispositivos que permitam a entrada 

de ar em grandes quantidades. 

 

Em síntese, para conseguir o bom funcionamento do sistema é fundamental recorrer a dispositivos 

que assegurem as seguintes funções: 

• expulsão de pequenos volumes de ar durante o funcionamento normal do sistema, em 

regime permanente; 

• evacuação de grandes volumes de ar durante os períodos de enchimento das condutas; e 

• admissão de grandes volumes de ar durante os períodos de esvaziamento das condutas, 

para prevenir o colapso da tubagem durante o mesmo, quer em caso de abertura de 

descargas de fundo quer em caso de rutura. 

 

3.4.2  REDE DE DRENAGEM 

3.4.2.1 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA REDE DE DRENAGEM 

Intervenção com abertura e limpeza de valas numa extensão de cerca de 25,2 km: 
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Sistema da Margem Direita do Rio Xévora. XMD   8,19 km 

Sistema da Margem Esquerda do Rio Xévora. XME   3,63 km 

Sistema da Margem Direita da Ribeira do Abrilongo. AMD  4,61 km 

Sistema da Margem Esquerda da Ribeira do Abrilongo. AME 8,77 km 

 

Os problemas de drenagem do Perímetro passam pela implementação de um plano de 

reabilitação das linhas de água que percorrem toda a zona do aproveitamento, garantindo: 

• a melhoria das condições de descarga / circulação entre as redes de drenagem superficial 

existentes ao nível da parcela e os cursos de água principais;  

• a circulação de escorrências naturais confinadas aos leitos normais das linhas de água 

principais, sem extravasarem para os campos adjacentes, sobretudo aquando de cheias 

associadas a pequenos períodos de retorno. 

Toda a solução global de melhoria da rede de drenagem, foi enquadrada no facto da área de 

influência do regadio ser confinante com as galerias ripícolas da Ribeira do Abrilongo e Rio Xévora. 

O plano de intervenções a propor para as linhas de água principais e para os seus afluentes, tem 

em conta o seu regime hidráulico. O facto de se tratarem de cursos de água de regime torrencial 

conjugado com distribuições pluviométricas irregulares ao longo do ano e o facto de alguns 

apresentarem declives acentuados, exclusivamente a nível das linhas secundárias, levam a que se 

dê especial atenção aos fenómenos de erosão associados à energia do escoamento. 

Neste domínio, o revestimento vegetal é um fator importante na proteção contra os agentes 

erosivos, que através de processos de erosão, transporte e sedimentação, provocam o 

assoreamento dos cursos de água que poderão dar origem a inundações dos campos marginais. 

O revestimento vegetal das margens e leitos de cheia deverá, assim, ser integrado em ações de 

regularização e revestimento de margens, devendo ser aplicada, mantida sempre que possível, a 

vegetação marginal natural (da galeria ripícola) com as vantagens potenciais inerentes de fixação 

das margens, depuração das águas, diminuição do transporte de materiais e criação de condições 

propícias à fauna. 
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A habitual resolução da problemática da drenagem dos terrenos agrícolas e dos caudais que lhe 

dão origem, incide sobre duas componentes essenciais que, regra geral, uma mancha agrícola 

pode apresentar e na qual o perímetro em estudo não é exceção: 

• caudais provenientes das bacias hidrográficas envolventes e das encostas limítrofes; os riscos 

derivados desta componente têm a ver com o transbordamento ocasional das linhas de 

água provocando cheias que, mesmo de curta duração, em períodos críticos poderão 

originar quebras significativas da produção associadas a baixas consideráveis da 

produtividade quando em agricultura de regadio. A situação é mais gravosa quando esses 

galgamentos provocam erosão profunda, abrindo rasgos nos terrenos de cultura;  

• caudais agrícolas, isto é, resultantes da precipitação caída diretamente na zona agrícola 

em questão; os riscos inerentes a esta componente referem-se, basicamente, à possibilidade 

de subida da toalha freática para níveis considerados incompatíveis com as culturas e 

práticas culturais previstas para a situação de projeto ou a presença de horizontes pouco 

permeáveis, que impedem ou dificultam a saída das águas acumuladas à superfície do 

terreno. 

Relativamente à segunda componente, que implica a construção de infraestruturas que assegurem 

a drenagem eficaz dos campos agrícolas quer ao nível interno do solo, quer no que se refere à 

drenagem superficial, está diretamente relacionada com a rede terciária de drenagem. Esta rede, 

constituída por valas de menor ordem, existentes ou a abrir nas diferentes parcelas deverá ficar a 

cargo dos beneficiários e enquadrada dentro das condições particulares em que os mesmos 

efetuam a sua atividade agrícola. 

Assim, ao nível das chamadas linhas secundárias a intervenção passa pela regularização de várias 

valas, afluentes e subafluentes do Rio Xévora e Ribeira do Abrilongo, complementadas com todas 

as obras de arte e especiais necessárias ao seu adequado funcionamento e manutenção, como 

sejam aquedutos, soleiras de fixação, quedas e confluências. 

 

3.4.2.2 RIO XÉVORA 

As intervenções estão confinadas a uma pequena parte da extensão do rio Xévora já que o 

perímetro abrange somente cerca de 13 km da sua extensão. 
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De acordo com o diagnóstico realizado nos estudos intercalares, é também evidente que é o troço 

a jusante da confluência do Abrilongo, que se desenvolve ao longo da várzea, que provoca os 

principais problemas de drenagem, fundamentalmente associadas a problemas de cheias. 

Assim tendo por base o conjunto de estudos e análises efetuadas, a solução adotada para as 

intervenções no Rio Xévora e nas suas áreas de influência passam por: 

• manutenção das condições atuais de funcionamento do leito, em toda a sua extensão 

dentro dos limites do perímetro, com exceção das obras localizadas das passagens a vau; 

• manutenção da meandrização existente e do perfil de equilíbrio; 

• utilização de canais de derivação, já existentes, para escoamento de caudais de cheia; 

• realização de passagens hidráulicas, associadas à rede viária e identificadas como 

passagens a vau especiais, tendo em conta a necessidade do seu enquadramento 

ambiental. 

Assim, como principais obras projetadas encontram-se as passagens a vau do Monte da Quinta, 

Monte da Serrinha e Monte de São Salvador. 

 

3.4.2.3 RIBEIRA DO ABRILONGO 

No caso específico da Ribeira do Abrilongo, apesar da barragem do Abrilongo ter como objetivo 

principal a gestão de recursos hídricos para transformação em regadio de uma área a beneficiar, 

o controle de cheias no troço a jusante da mesma, poderá ser efetuado com parte do 

armazenamento da albufeira. Na verdade, a albufeira criada pela Barragem do Abrilongo, com 

um índice de regularização de 0,71, traduzir-se-á na redução dos caudais de ponta e no atraso da 

propagação do hidrograma de cheia no troço da ribeira situado a jusante. 

O troço da ribeira do Abrilongo em questão não apresenta grandes problemas para o perímetro 

enquanto linha de drenagem, mas somente como obstáculo à rede viária. Assim, dada a 

estabilidade da galeria ripícola já existente, não se afigura necessária uma intervenção de fundo 

ao longo do leito da Ribeira do Abrilongo seja fundamental para o AHX. 

Preconiza-se, assim, para a Ribeira do Abrilongo, que somente nas zonas das passagens hidráulicas 

associadas à rede viária (pontões) se venha a efetuar intervenção pontual para enquadramento 

da obra respetiva, assim como nas confluências das suas linhas afluentes a intervencionar. 
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3.4.2.4 VALAS SECUNDÁRIAS 

Nas valas secundárias a intervenção passa pela regularização de várias valas, afluentes e 

subafluentes do Rio Xévora e Ribeira do Abrilongo, complementadas com todas as obras de arte e 

especiais necessárias ao seu adequado funcionamento e manutenção, como sejam aquedutos, 

soleiras de fixação, quedas, confluências, passagens a vau e revestimentos em proteção de linhas 

de água. 

Como referido anteriormente, dividiu-se a área de intervenção em quatro sistemas de drenagem 

associados cada um a uma das margens do Rio Xévora e da Ribeira do Abrilongo, perfazendo um 

total de cerca de 25 km:  

Sistema da Margem Direita do Rio Xévora. XMD   8192,50 m 

Sistema da Margem Esquerda do Rio Xévora. XME   3626,17 m 

Sistema da Margem Direita da Ribeira do Abrilongo. AMD  4611,77 m 

Sistema da Margem Esquerda da Ribeira do Abrilongo. AME 8770,46 m 

 

No dimensionamento das ribeiras e valas começou por verificar-se a capacidade de escoamento 

da seção existente para ver se a mesma era ou não suficiente para transportar o caudal de projeto 

e se o escoamento se processa de forma não erosiva. Quando assim acontece recomenda-se 

apenas a sua limpeza, caso contrário define-se a nova seção a abrir. 

Será necessário efetuar limpeza nas linhas de água em que não se verifique nenhuma das situações 

referidas nos pontos anteriores, mas cujo estado de manutenção atual não permite o escoamento 

adequado das águas, apesar da sua seção ser considerada suficiente para os caudais de projeto. 

Os trabalhos de limpeza deverão ser restringidos fundamentalmente à remoção de detritos sólidos 

como sejam: lixos provenientes da ação humana, material vegetal desagregado (troncos, 

ramagens, canas, etc.) e pedras ou cascalho provenientes do assoreamento, apresentando-se, 

contudo, uma rasante orientativa do perfil longitudinal a estabelecer e uma tipificação da seção a 

estabelecer. 

Salvo exceções, as seções de projeto referentes a abertura de vala terão uma seção trapezoidal, 

com largura mínima de rasto de 0,5 m, os taludes serão inclinados a 1:1 para profundidades 

inferiores ou iguais a 1,0 m e 1:1,5 (v:h) para profundidades superiores. 
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As valas de drenagem foram dimensionadas para o regime uniforme utilizando a equação de 

Manning-Strickler, sendo o coeficiente de rugosidade médio atribuído de 30 m1/3/s. 

A rasante de projeto em valas com abertura foi estabelecida de modo a que os escoamentos, para 

os caudais de projeto, se processem a velocidades compreendidas entre 0,5 m/s a 1,5 m/s, para 

evitar fenómenos de assoreamento e erosão, respetivamente. 

A folga considerada, correspondente à distância entre o plano de água e a berma da vala será 

no mínimo de 0,10 m. 

 

3.4.2.5 OBRAS DE ARTE 

3.4.2.5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As obras de arte associadas à rede de drenagem são: i) aquedutos; ii) quedas; iii) confluências; iv) 

revestimento do fundo e margens em situações de proteção especial e passagens a vau tipo. 

 

3.4.2.5.2 AQUEDUTOS 

Os aquedutos destinam-se a dar continuidade às valas no cruzamento com os caminhos, 

intervencionados ou não e nas serventias. Nas seções onde são necessários aquedutos três 

situações podem ocorrer: 

1. o aqueduto já existe e está em bom estado; 

2. aqueduto existente, embora em bom estado, não tem capacidade de vazão; 

3. não existe aqueduto. 

Nos casos 2 e 3 acima indicados foi prevista a construção de um novo aqueduto, no caso 1 prevê-

se a limpeza dado o seu assoreamento. 

Após localizadas as seções e avaliados os caudais de cálculo efetuou-se o dimensionamento 

hidráulico dos aquedutos. No caso de aquedutos existentes verificou-se ainda a respetiva 

capacidade de vazão por forma a decidir sobre o seu aproveitamento. 

O critério em que se baseou a seleção do aqueduto assentou na escolha, sempre que possível, de 

aquedutos circulares com o declive aproximado da linha de água onde irá ficar inserido, tendo em 

atenção que o seu declive não deve ser, sempre que possível, inferior a 0,5% nem superior a 2%. 
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Na colocação dos aquedutos circulares procurou-se garantir uma cobertura de pelo menos um 

metro de aterro acima do extradorso. Para os casos em que esta condição não se verificou, 

aceitou-se que o aterro possa ir até um mínimo de meio metro, tendo, no entanto, o aqueduto de 

assentar sobre um coxim de apoio em betão com ângulo de 120º. 

Optou-se pelos aquedutos retangulares sempre que: 

- nenhum dos aquedutos circulares, ou a sua composição, tenha capacidade de vazão ou 

apresente velocidades excessivas (superiores a 5 m/s) para as inclinações atrás descritas; e 

- existissem limitações de cotas, da rasante do caminho ou do rasto da vala, que impeçam a 

existência de um metro de aterro acima do aqueduto. 

 

Para aproveitamento dos aquedutos que se encontram em bom estado foi necessário nalguns 

casos, devido ao alargamento do caminho, preconizar o prolongamento dos mesmos com 

execução de novas bocas de entrada e saída.  

Para o dimensionamento hidráulico, utilizou-se a fórmula de Manning-Strickler, para a determinação 

da altura uniforme e respetiva velocidade, com os coeficientes de rugosidade adaptados em 

função dos materiais a utilizar. 

Nas zonas de entrada e saída, as valas serão revestidas. Em certas situações associadas 

fundamentalmente à rede viária será necessário a abertura de vala de modo a obter cotas 

topográficas compatíveis com o escoamento. 

 

3.4.2.5.3 QUEDAS 

As quedas destinam-se a compatibilizar o menor declive longitudinal das valas com o declive do 

terreno, por forma a limitar a velocidade máxima de escoamento com os valores compatíveis à 

estabilidade dos leitos e taludes das valas. 

Apresentam ainda a vantagem de permitir o controle do assoreamento e facilitar as futuras 

operações de manutenção e reperfilamento, servindo como pontos de referência a essas 

atuações. 

Serão constituídas basicamente por uma soleira descarregadora e uma bacia de amortecimento 

e dissipação com as paredes laterais e soleiras revestidas com colchão. A dissipação de energia 
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por ressalto hidráulico, faz-se por turbulência com emulsionamento de ar no colchão de água 

criado pela bacia. 

 

3.4.2.5.4 CONFLUÊNCIAS 

Relativamente às confluências foram definidas quatro situações tipos consoante as características 

de cada uma das valas afluentes, fundamentalmente em função da sua dimensão 

comparativamente à vala ou linha de água principal onde confluem. 

As zonas de proteção serão devidamente revestidas com colchão devendo-se efetuar aquando 

da implantação de cada uma a respetiva adaptação ao terreno existente segundo a formulação 

dos desenhos tipo de modo a garantir a estabilidade da confluência. 

 

3.4.3  REVESTIMENTO DO FUNDO E MARGENS 

As soleiras de fixação consistem em pequenos troços de valas revestidos com colchão Reno onde 

se considera o início da vala a intervencionar. Nestes pontos a erosão é particularmente importante 

e através do revestimento procura-se minorar os seus efeitos e conseguir a fixação da soleira e 

taludes da vala. 

Em zonas de curvas mais apertadas e em troços de declive acentuado, onde a velocidade possa 

atingir valores críticos ou onde tenham ocorrido problemas de erosão, far-se-á igualmente a 

proteção das margens para estabilização dos taludes, com o tipo de material conforme 

descriminado nas peças desenhadas. 

Em zonas pontuais estão previstas a aplicação de pequenas proteções de margem com gabião e 

colchão reno. 

 

3.4.4  PASSAGENS A VAU TIPO 

Para algumas das linhas de água, dada a sua natureza e os caudais em jogo, preconizam-se 

passagens a vau associadas a caminhos existentes não intervencionados, constituídas 

fundamentalmente por depressões no seu perfil longitudinal, com comprimentos variáveis. 

São constituídas por pequenos muros de contenção em betão quer nos topos quer lateralmente, 

sendo formadas por betão com proteção a montante e a jusante da linha de água com colchão 
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reno. A sua constituição pode ser observada no desenho tipo, estando a sua localização e 

características devidamente assinaladas nas peças desenhadas.  

 

 

3.4.5  REDE VIÁRIA 

3.4.5.1 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA REDE VIÁRIA 

 Intervenção em 18 caminhos, com uma extensão total de cerca de 39,99 km: 

• Categoria II (Caminhos 1, 11, 12, e 13) .......................................... 16,25 km 

• Categoria III-A (Caminhos 6, 14 e 18) ............................................. 5,50 km 

• Categoria III-B (Caminhos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16 e 17) ....... 18,24 km 

 

Obras de Arte Especiais 

Seis pontões para Classe I com comprimentos de: 

• Pontão da Langaruta .................................................................... 6,4 m 

• Pontão dos Marmeleiros ............................................................... 20,0 m 

• Pontão dos Adães .......................................................................... 19,0 m 

• Pontão das Velhas ......................................................................... 23,0 m 

• Pontão da Lapagueira .................................................................. 56,0 m 

• Pontão da Conceição .................................................................. 7,0 m 

Três passagens a vau especiais no Rio Xévora localizadas em: 

• Monte da Quinta; 

• Monte da Serrinha; e 

• Monte São Salvador. 
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3.4.5.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para o estabelecimento da rede viária que irá beneficiar o perímetro do Aproveitamento 

Hidroagrícola da Bacia do Rio Xévora teve-se em atenção os seguintes objetivos principais a 

alcançar: 

a) ligação, ou seja, estabelecimento de uma rede de ligação do perímetro aos principais 

aglomerados populacionais, Ouguela, Nossa Senhora da Graça dos Degolados e Campo 

Maior; 

b) acesso interno, ou seja, estabelecimento de uma rede interna ao perímetro que permita o 

acesso a todas as parcelas beneficiadas pela rega em condições adequadas; e 

c) circulação permanente, ou seja, criando condições para que sejam eliminados os 

obstáculos naturais (linhas de água) que condicionam a circulação em determinados 

períodos do ano. 

 

3.4.5.3 HIERARQUIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA 

Tendo por referência (DGDR, 1995), foram definidas três categorias de caminhos: 

• Categoria I, ou de Ligação, efetua a ligação entre os aglomerados populacionais e o 

perímetro, atribuindo-se uma funcionalidade equivalente a uma estrada / caminho 

municipal. Esta categoria é equivalente ao designado Caminho Rural (de Ligação) das 

Normas do IHERA; 

• Categoria II, ou Principal, é um caminho de penetração no perímetro, constituindo um 

traçado preferencial de circulação no interior do mesmo. Este caminho também serve 

prédios beneficiados pela rega e pode dar acesso a núcleos populacionais. Esta categoria 

é equivalente ao designado Caminho Agrícola Principal das Normas do IHERA; e 

 

• Categoria III, ou Secundário, é um caminho que liga a área agrícola a um caminho principal. 

Apresenta-se, na maior parte dos casos, sem continuidade, terminando num ponto que 

permita servir o último prédio beneficiado de uma determinada zona. Esta categoria é 

equivalente aos designados Caminho Agrícola Secundário e Caminho Agrícola Terciário das 

normas indicadas em (DGDR, 1995). 

Na Categoria I incluem-se os Caminhos Municipais 1110, 1111, 1112, 1113 e 1114 e a EN 373, todos 

eles exteriores ao perímetro. 
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3.4.5.4 CRITÉRIOS GERAIS DE PROJETO 

3.4.5.4.1 PERFIL TRANSVERSAL TIPO 

Para a definição do perfil transversal tipo foi tomada em consideração a funcionalidade exigida ao 

caminho, inerente à hierarquização já referida, às características de tráfego que o mesmo necessita 

de servir e às questões que se relacionam com a conservação do mesmo. 

Relativamente às Categorias II e III, consideradas na hierarquização da rede viária, preconizaram-

se os seguintes perfis transversais tipo: 

• Categoria II (Caminho 1, 11, 12, e 13), plataforma constituída por uma faixa de rodagem de 

4,0 m e bermas de 0,5 m, perfazendo uma largura total de 5,0 m. A caixa do caminho terá 

uma espessura total de 0,53 m resultante duma sub-base em solos selecionados com 0,20 m 

e de 0,30 m de base em agregado britado de granulometria extensa a que acresce uma 

camada de desgaste em revestimento superficial betuminoso duplo, após rega de 

impregnação, com 0,03 m; 

• Categoria III-A (6, 14 e 18) plataforma constituída por uma faixa de rodagem de 3,0 m e 

bermas de 0,5 m, perfazendo uma largura total de 4,0 m. A caixa do caminho terá uma 

espessura total de 0,38 m resultante duma sub-base em solos selecionados com 0,20 m e de 

0,15 m de base em agregado britado de granulometria extensa a que acresce uma 

camada de desgaste em revestimento superficial betuminoso duplo, após rega de 

impregnação, com 0,03 m; e 

• Categoria III-B (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16 e 17) plataforma constituída por uma faixa de 

rodagem de 3,0 m e bermas de 0,5 m, perfazendo uma largura total de 4,0 m. A caixa do 

caminho terá uma espessura total de 0,40 m resultante de 0,20 m de sub-base em solos 

selecionados e uma base em agregado britado de granulometria extensa com 0,20 m, 

fazendo esta última funções de camada de desgaste. 

A concordância entre a plataforma do caminho e o terreno é realizada em 0,40 m, permitindo o 

aconchego de terras vegetais de revestimento, garantindo maior estabilidade ao conjunto. 

O declive transversal em reta é de 2,5% para os caminhos de Categoria II e de 3,0% para os 

Caminhos de Categoria III, elevando-se este valor até aos 6% nos troços curvilíneos respeitando os 

seguintes raios mínimos, para as Categorias II e III: 

• R  100 m, 3%; R = 60 m, 4%; R = 40 m, 5%; e R  30 m, 6%. 
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A inclinação dos taludes é, genericamente, de 1H:1V quando estão em escavação e 1,5H:1V 

quando estão em aterro. 

Para as categorias referidas, os pavimentos foram dimensionados de acordo com a seguinte análise 

de tráfego previsto: 

• Categoria II – Caminhos de grande desgaste, onde podem circular veículos cuja carga por 

eixo seja superior a 10 toneladas; 

• Categoria III-A – Caminhos de médio desgaste, onde podem circular veículos cuja carga 

por eixo seja inferior a 10 toneladas e cujo número de veículos / dia seja superior a 10; e 

• Categoria III-B – Caminhos de baixo desgaste, onde podem circular veículos cuja carga por 

eixo seja inferior a 10 toneladas e cujo número de veículos / dia seja menor ou igual a 10. 

Como já referido, para as Categorias II e III-A, considerou-se a aplicação de um revestimento 

superficial betuminoso duplo após rega de impregnação. 

A pavimentação das bermas é idêntica à da faixa de rodagem. 

No que respeita às condições de fundação dos pavimentos, constata-se que as formações locais 

corresponderão a solos com alguma plasticidade, predominantemente com deficientes 

características geotécnicas. 

 

3.4.5.4.2 OBRAS DE ARTE E ESPECIAIS 

Associadas à rede viária são preconizadas obras de arte habituais para a drenagem transversal e 

longitudinal, de modo a permitir a passagem de e sob linhas de água que se cruzam com os 

caminhos, nomeadamente pontões, passagens a vau e aquedutos, valetas. 

Estas obras são tratadas em capítulo próprio, onde se descrevem as suas principais características 

e critérios gerais de dimensionamento, aplicando no caso dos aquedutos o referido no âmbito da 

rede de drenagem. 

 

3.4.5.4.3 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 

Na designação genérica de Equipamento de Segurança englobam-se vários itens, dos quais se 

destacam: 
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• sinalização vertical: correntemente designada como "de código": respeitam as disposições 

do Código da Estrada e seu Regulamento. Dado o carácter local da rede viária envolvida 

não se considera necessário implementar sinalização de orientação;  

• instalação de guardas de segurança ao nível dos pontões. 

 

3.4.6  ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS  

3.4.6.1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE1 

A estação elevatória EE1 será do tipo pé-de-barragem, ficando implantada junto à barragem do 

Abrilongo a cerca de 20 m da câmara de saída do circuito da tomada de água e descarga de 

fundo. Esta estação elevatória eleva para o Reservatório (ver 3.4.7) localizado a cerca de 2 km. 

O comando do funcionamento da estação elevatória será baseado nos níveis do reservatório, que 

funciona como órgão de regulação do arranque e paragem dos grupos para além das funções de 

reserva que lhe estão atribuídas. 

O circuito de adução de água ao reservatório é constituído por condutas, sendo o circuito 

composto por parte da denominada Conduta B, entre a estação elevatória EE1 e o nó 42A (onde 

existe uma câmara de válvulas para efetuar o by-pass ao reservatório em situação de 

funcionamento gravitico) e a totalidade da Conduta B1, numa extensão total de cerca de 2064 m.  

A tubagem referida é de betão armado pré-esforçado com alma de aço, DN 1500, efetuando-se 

uma transição para o DN 1000 imediatamente a montante do compartimento de chegada ao 

reservatório. 

Para o transporte do caudal máximo a perda de carga total no circuito adutor é de 1,23 m para 

uma velocidade da ordem dos 1,47 m/s. 

 

3.4.6.2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE2 

A estação elevatória EE2 irá beneficiar um subsetor com cerca de 338,93 ha de área equipada, 

servido por 25 hidrantes / tomadas de rega e 42 bocas de rega. 
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FIGURA 7 – SUBSETOR AFETADO PELA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE2 

 

A rede de rega servida pela estação elevatória apresenta uma conduta mestra que se pode 

considerar como o eixo de alimentação (conduta A2) com diversas derivações, sendo constituída 

por tubagem de betão e PEAD com diâmetros variáveis, sendo o maior de 600 mm. 

A seção de implantação da estação elevatória é caracterizada pela existência de dois nós, N40 e 

N39, em que o primeiro corresponde ao nó de derivação onde se inicia o distribuidor de aspiração 

e o segundo corresponde ao ponto de ligação do coletor de compressão. 

Entre estes dois nós existe uma válvula de retenção que permite efetuar o bypass, conforme 

descrição em ponto posterior desta memória. Desta forma, a estação elevatória deverá ter 

capacidade e características compatíveis com o estar “fora de linha”, privilegiando o 
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abastecimento gravítico e de entrar em serviço para os valores baixos de pressões que ocorrem 

simultaneamente com elevados valores de caudais em trânsito.  

 

3.4.7  RESERVATÓRIO 

Reservatório a céu aberto, localizado no Monte dos Azeiteiros, criado por modelação de terreno 

com dique perimetral, impermeabilizado interiormente por geomembrana, com uma área de 

intervenção de cerca de 0,85 ha para um espelho de água da ordem dos 0,45 ha; 

• Altura de água variável de 3,50 m a 3,75 m com profundidade máxima do reservatório de 

4,50 m; 

• Volume útil de armazenamento de cerca de 11.000 m3; 

• Cota do NPA = 290,00 m; 

• Cota do Nme = 286,75 m; 

• Cota da soleira descarregadora de superfície = 290,05 m; 

• Cota do coroamento do dique = 290,75 m; 

• Cota do murete do coroamento = 290,95 m; 

• Alimentação por conduta elevatória integrada na rede de rega, em tubagem de betão 

armado pré-esforçado com alma de aço, DN 1.500, com início na Estação de Bombagem 

EB1, para um caudal de cerca de 2,56 m3/s; 

• Filtração na alimentação da rede de rega com 2 tamisadores (crivo de 2 mm) com caudal 

unitário de 1,95 m3/s; 

• Alimentação da rede de rega, em tubagem de betão armado pré-esforçado com alma de 

aço, DN 1500; 

• Conduta B2, para um caudal de cerca de 2,56 m3/s; 

• Coletor de descarga em manilha de betão DN 1.000. 
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4 DEFINIÇÃO DO ÂMBITO 

 

A definição de âmbito teve em conta a Área Afetada, considerando-se os impactes produzidos 

dentro desse âmbito geográfico. De todos os descritores considerados apenas os Recursos Hídricos, 

a Sócio-Economia e a Paisagem são suscetíveis de apresentar impactes sensíveis fora da Área 

Afetada. Numa avaliação prévia destes impactes verifica-se que não se justifica alargar o âmbito 

geográfico no que à produção de cartografia diz respeito: na Sócio-Economia e Recursos Hídricos 

esse alargamento não teria consequências práticas na qualidade do estudo e no caso da 

Paisagem, os impactes do projeto fora da Área Afetada são razoavelmente irrelevantes. 

A definição de âmbito é uma fase importante do processo de elaboração do Estudo de Impacte 

Ambiental, tendo implicações diretas na organização das fases subsequentes do estudo, 

nomeadamente no detalhe e desagregação da informação necessária para caracterização da 

situação de referência. No presente EIA, o capítulo de Definição de Âmbito não se destina à 

realização de uma fase de definição de âmbito formal nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, mas somente a orientar a realização do EIA proporcionando uma fase de reflexão 

e organização de conteúdos do estudo. 

À semelhança do indicado pela EDIA (2008), considera-se que, de acordo com a tipologia e 

dimensão do projeto em análise, os descritores mais passíveis de sofrerem impactes ambientais 

negativos são Solos, Recursos Hídricos, Fauna, Flora e Habitats e Património Arqueológico. De igual 

modo se considera que os impactes positivos tenderão a incidir sobre a Socio-economia e os 

Agrossistemas.  

Como é descrito em 5.18 o projeto terá como efeito primordial tornar mais eficiente a utilização da 

água já utilizada em culturas agrícolas de regadio na área de influência do projeto, isto é, a 

dimensão das alterações de ocupação do solo em relação à situação de referência são muito 

pouco suscetíveis de alterar os descritores clima (mesmo no âmbito microclimático), qualidade do 

ar, ruído, geologia, geomorfologia e geotecnia e paisagem. O mesmo se poderá afirmar 

relativamente aos impactes da construção rede de drenagem, rede viária e reservatórios.  
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4.1  RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

 

Genericamente considerados os impactes provocados pela agricultura de regadio nos recursos 

hídricos poderão estar associados ao uso ineficiente ou à poluição de cursos e massas de água.  

No AHX a construção de uma infraestrutura de rega vai permitir um muito mais eficiente controlo 

da água consumida pelas explorações e a sua adequada remuneração. Trata-se de um poderoso 

estímulo para o uso eficiente deste recurso por parte das explorações, isto é, um impacte positivo e 

permanente.  

No caso do AHX as alterações do uso do solo e a conversão cultural podem (ou não) produzir 

impactes na qualidade da água. Os dados existentes indicam uma boa qualidade da água 

superficial a jusante da Área Afetada, no Rio Xévora, (APA, 2016), indicando que a agricultura 

praticada na região tende a não prejudicar a qualidade da água superficial. A qualidade da água 

na ribeira do Abrilongo a montante da sua foz no Xévora é classificada na mesma categoria que a 

água na albufeira do Abrilongo (Inferior a Bom). 

Acresce que origem de água (albufeira do Abrilongo) já foi construída e os seus impactes avaliados 

e mitigados, mesmo apesar de ainda não se encontrar completamente implementado o regime 

de caudal ecológico (apesar de, de facto, o regime mantido ter efeitos totalmente coincidentes 

com os efeitos pretendidos com o regime de caudal ecológico)2 . Por outro lado, grande parte da 

área dominada do futuro AHX já se encontra em regadio, sendo os impactes do AHX 

principalmente associados ao uso eficiente da água. 

Assim, a situação de referência caracterizará a hidrografia, a origem da água e o estado e 

qualidade da água superficial na área de influência do AHX, permitindo que a monitorização 

verifique eventuais alterações decorrentes da exploração do AHX. 

                                                      

2 Os caudais ecológicos têm por objetivo satisfazer as necessidades dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos , 

consubstanciando-se num conjunto de caudais mínimos a manter no curso de água que permite assegurar a conservação 

e a manutenção dos ecossistemas aquáticos naturais, a produção das espécies com interesse desportivo ou comercial, 

assim como a conservação e a manutenção dos ecossistemas ripícolas, dos aspectos estéticos da paisagem ou outros de 

interesse científico e cultural (Alves & Bernardo, 2002). 
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4.2  RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

 

O AHX encontra-se na região do aquífero de Elvas - Campo Maior. As considerações gerais sobre a 

magnitude dos impactes previstos do AHX nos recursos hídricos e sobre a importância de monitorizar 

a qualidade da água produzidas em 4.1 também se aplicam aos recursos hídricos subterrâneos. 

Acresce que a água a utilizar no AHX tem origem na albufeira de Abrilongo contribuindo para 

diminuir a utilização potencial de água subterrânea.  

A situação de referência caracterizará o aquífero de Elvas – Campo Maior, incluindo os dados sobre 

a qualidade da água agregará os dados existentes sobre a captação de água subterrânea. 
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4.3  SOLOS 

 

A avaliação dos impactes do uso agrícola do solo é de grande relevância na tipologia de projeto 

em análise. Os impactes poderão decorrer diretamente das práticas agrícolas (e.g compactação, 

práticas de rega e fertilização) e podem decorrer da qualidade da água de rega. Os impactes 

expectáveis estão associados à erosão do solo e aos riscos de salinização e alcalinização. 

A análise do historial da evolução do regadio na região (no AHC e também na área onde se 

desenvolve o AHX) não regista problemas particularmente importantes associados a erosão do solo, 

salinização e alcalinização dos solos. A água da albufeira do Abrilongo tem baixo risco de 

salinização (COBA, 1993), não estando previstos riscos adicionais relacionados com a origem de 

água. Acresce que os solos presentes na Área Dominada AHX apresentam em geral um baixo risco 

de salinização e alcalinização. 

Neste contexto, apesar de não se esperarem impactes muito significativos ou de grande magnitude 

sobre os solos, importa que o EIA contenha: 

i. uma situação de referência relativa ao risco de erosão hídrica do solo, uma vez que a 

mesma depende também da tipologia do uso do solo, sendo assim afetada pelo projeto. 

ii. a avaliação da aptidão para o regadio dos solos a afetar. 

iii. avaliação dos riscos de salinização e alcalinização dos solos. 

 

A avaliação atrás referida terá por base a Carta Oficial de Solos publicada à escala 1:50000 pelo 

C.N.R.O.A e pelo S.R.O.A. e o estudo específico para a região sobre solos e aptidão para regadio 

(Reis & Frazão, 1994). 
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4.4  ECOLOGIA 

 

A Área Afetada do AHX é muito rica em valores naturais, incluindo valores naturais classificados 

(toda a área esteja dentro dos limites do SIC de São Mamede e mais de metade da área na ZPE de 

Campo Maior). Assim, a própria classificação dos valores atribui relevância aos descritores fauna, 

flora e habitats e a necessidade a priori de desenvolver o EIA de uma forma particular nesta área. 

Uma análise inicial evidencia que os impactes mais importantes poderão ocorrer sobre os três 

habitats abaixo indicados. Estes destacam-se pelo seu interesse intrínseco e pela extensão da área 

de estudo que ocupam: 

• Habitats pseudo-estepários (culturas anuais de sequeiro em rotação com pousio). 

• Galerias ripícolas. 

• Montados de Azinho. 

 

Nos três tópicos seguintes, referentes aos principais descritores ecológicos (Fauna, Flora e Habitats), 

são indicados, para cada um daqueles habitats, os valores mais relevantes, a razão de merecerem 

especial atenção e as consequências metodológicas em linha com essa avaliação. 

 

4.4.1  ESCALA DE TRABALHO 

A ortocartografia digital a utilizar, para além da sua atualização deverá ter uma resolução espacial 

igual ou inferior a 1m no pixel. Esta resolução espacial permitirá produzir foto-interpretação com 

resolução superior à da escala 1:10 000, completamente enquadrado com a tipologia do trabalho. 

 

4.4.2  FAUNA 

4.4.2.1 HABITATS PSEUDO-ESTEPÁRIOS 

A avifauna pseudo-estepária, só por si, justificou a inclusão de mais de metade da área na ZPE de 

Campo Maior. Sendo certo que o núcleo da ZPE em causa não coincide com a área de estudo do 

presente EIA, mas, mesmo assim, nesta última nidificam uma série de espécies de aves estepárias 
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em números que justificaram a sua inclusão na ZPE. No núcleo da ZPE (situado mais a sul) nidificam 

espécies como abetarda, peneireiro-de-dorso-liso, rolieiro, cortiçol-de-barriga-negra, petinha-dos-

campos, etc, que não se reproduzem dentro da Área Afetada do AHX. Na área de estudo do 

presente EIA merece destaque a nidificação de aves estepárias como tartaranhão-caçador, sisão 

e alcaravão, assim como a invernada de um efetivo importante de grou (estimado em 800 a 1000 

aves, para a totalidade da ZPE, em 1996). Também relevante é a reprodução de espécies como 

calhandra-real e calhandrinha. 

Para além das aves, ocorrem na região outras espécies de fauna ameaçada que utilizam habitats 

pesudo-estepários, aumentando a importância e interesse de avaliar corretamente os impactes do 

projeto na fauna destes habitats. São os casos do Rato de Cabrera, da borboleta (Euphydryas 

aurinia) e de várias espécies de morcegos cuja conservação é considerada prioritária e que utilizam 

este habitat para alimentação. 

Avaliar corretamente os possíveis impactes do projeto na fauna estepária da área de estudo, 

particularmente na avifauna, é, assim, uma tarefa prioritária do presente estudo pelo que uma 

amostragem intensiva, pontual aleatória e estratificada por habitat sobre estas comunidades é a 

metodologia considerada mais adequada.  

 

4.4.2.2 GALERIAS RIPÍCOLAS 

Localmente, o interesse das galerias ripícolas advém sobretudo da flora que aí existe e do valor de 

conservação das galerias enquanto habitats, nomeadamente enquanto habitats da Rede Natura 

2000. Não obstante, nas galerias da área de estudo ocorrem uma série de espécies prioritárias de 

fauna que aumentam ainda mais o seu valor ecológico global. Entre as espécies de aves, 

observam-se o milhafre-negro, peneireiro-cinzento, cegonha-branca, rola-brava, cucos canoros e 

rabilongo, rouxinol-comum, felosa-poliglota, que utilizam as galerias propriamente ditas para 

nidificar. A estas últimas acrescem outras espécies que frequentam os troços das linhas de água 

adjacentes aos troços com galerias ripícolas e que garantem a continuidade destas, integrando 

um mesmo corredor ecológico. Estes troços sem galeria podem ter barreiras de terra (onde 

nidificam guarda-rios, abelharuco, andorinha-das-barreiras) ou margens pouco inclinadas sem 

vegetação (borrelho-pequeno-de-coleira) ou com vegetação palustre (rouxinol-grande-dos-

caniços). Também são várias as espécies de mamíferos de conservação prioritária que utilizam as 

galerias ripícolas, destacando-se o Gato-bravo e a Lontra nas galerias propriamente ditas, e o Rato 

de Cabrera em zonas de vegetação herbácea alta e densa adjacentes. A estas acrescem quatro 
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espécies ameaçadas de morcegos que caçam sobre as galerias e zonas adjacentes (muito ricas 

em insetos voadores): Morcego-de-peluche, Morcego-rato-grande, Morcego-de-ferradura-grande 

e Morcego-de-ferradura-pequeno. É também nas linhas de água junto às quais existem galerias 

ripícola (que contribuem para que o habitat lótico tenha características ecológicas específicas) 

que ocorrem a maioria das 18 espécies de peixes já registadas na área de estudo, entre as quais se 

destacam: Saramugo (Criticamente em perigo), Cumba (Em perigo), Boga-de-boca-arqueada (Em 

perigo), Boga do Guadiana (Vulnerável) e Bordalo (Vulnerável). As linhas de água com galeria 

ripícola são ainda importantes para a reprodução de várias das 12 espécies de anfíbios dadas para 

a área, incluindo a Rã-de-focinho-pontiagudo e para duas das 14 espécies de répteis: o Cágado-

de-carapaça-estriada e o Cágado-mediterrânico. 

Verifica-se que existe bastante informação bibliográfica sobre a ictiofauna e a herpetofauna 

aquática. Por outro lado, nas linhas de água da área de estudo estes grupos têm uma distribuição 

relativamente continua e com pequenas variações inter-anuais o que parece contribuir para a 

suficiência da informação acima referida. 

 

4.4.2.3 MONTADOS DE AZINHO 

Os montados de azinho têm grande valor ecológico pela flora que albergam, pelo seu valor 

enquanto habitat (nomeadamente da Rede Natura 2000) e pela fauna que os utiliza. Ao valor 

ecológico acrescem os valores económico e cultural. Por todas essas razões os povoamentos de 

azinho e sobro encontram-se protegidos por legislação específica que limita o seu corte (Decreto-

Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. D.R. n.º 152, Série I-A; Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio. D.R. 

n.º 121, Série I-A). 

Da fauna dos Montados de Azinho da área de estudo merece destaque o efetivo invernante de 

grou-comum. Essa é uma das oito espécies de aves de conservação prioritária cuja ocorrência mais 

justificou a designação da ZPE de Campo Maior. Outras espécies de aves do montado cuja 

ocorrência também foi tida em conta na designação da ZPE incluem peneireiro-cinzento, rola-

brava, cucos rabilongo e canoro, noitibó-de-nuca vermelha, cotovias montesina e arbórea, 

toutinegra-real, papa-figos, picanço-barreteiro, pardal-espanhol, etc. 

Das 26 espécies de herpetofauna dadas para a área de estudo as seguintes três são de 

conservação prioritária e ocorrem em montado: sapo-parteiro-ibérico, cobra-de-ferradura e 

lagartixa-ibérica. Sobre os mamíferos, das 27 espécies que ocorrem na região, destacam-se as 

seguintes seis espécies de montado pelo seu estatuto de ameaça, quatro espécies de morcegos 
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(morcego-de-peluche, morcego-rato-grande, morcego-de-ferradura-grande e morcego-de-

ferradura-pequeno), rato-de-Cabrera e gato-bravo. 

O facto de existir informação razoavelmente suficiente sobre a herpetofauna e a mamofauna e de 

nos montados da área de estudo muitas das espécies destes grupos terem uma distribuição 

relativamente continua e com pequenas variações inter-anuais permite a realização do estudo sem 

uma amostragem dedicada. 

 

4.4.3  FLORA 

4.4.3.1 HABITATS PSEUDO-ESTEPÁRIOS 

Nestes habitats é provável a ocorrência de (Narcissus bulbocodium), espécie do Anexos B-IV e B-V 

do Dec. Lei n.º 49/2005 de 24/02. Isto porque a subespécie N. b. obesus ocorre sobretudo em 

charnecas secas e sítios pedregosos, principalmente em substratos de origem calcária, sendo 

particularmente abundante em relvados e pastagens sobre solos calcários. De salientar ainda a 

possível ocorrência de Festuca duriotagana, espécie do anexo B-II do Dec. Lei n.º 49/2005 de 24/02. 

Esta espécie ocorre em comunidades herbáceas, em leitos de cheia e margens pedregosas de 

cursos de água, em locais termófilos. Está dada para o SIC do Caia, mas não para a área do AHX. 

A estas espécies acrescem as caracterizadoras do habitat da Rede Natura 2000 n.º 6220*, 

nomeadamente: Presença em combinações florísticas variáveis de Asteriscus aquaticus, Bupleurum 

gerardii, Brachypodium distachyon, Campanula erinus, Cleonia lusitanica, Euphorbia falcata var. 

acuminata, Hornungia petraea, Jasione blepharodon, Linum trigynum, L. strictum, Minuartia hybrida, 

Neatostema apulum, Ononis reclinata, Omphalodes linifolia, Saxifraga tridactylites, Scabiosa stellata 

subsp. simplex, Trisetum scabriusculum e Velezia rigida. 

 

4.4.3.2 GALERIAS RIPÍCOLAS 

Habitat principal e quase exclusivo de uma espécie da flora constante do anexo B-II do Dec. Lei n.º 

49/2005 de 24/02: Salix salvifolia ssp. australis. Ocorrência possível de outras duas espécies do mesmo 

anexo: Festuca duriotagana e Marsilea batardae. 

A estas espécies acrescem as caracterizadoras dos habitats da Rede Natura 2000 presentes na área 

de estudo, nomeadamente: 
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3270: Presença em combinações florísticas variáveis de Atriplex prostrata, Bidens frondosa, B. 

tripartita, Chenopodium ambrosioides, Ch. botrys, Ch. glaucum, Ch. pumilum, Polygonum 

hydropiper, P. lapathifolium, P. salicifolium, Ranunculus sardous, Xanthium italicum. 

3280 e 3290: Cyperus fuscus, Lythrum junceum, Paspalum paspalodes, P. dilatatum, Polypogon viridis. 

91EO: Dominância de Alnus glutinosa. Presença de Ilex aquifolium e Luzula sylvatica subsp. 

henriquesii; ou Scrophularia scorodonia e Clematis campaniflora; ou Narcissus cyclamineus, Laurus 

nobilis, Saxifraga spathularis e Euphorbia dulcis. 

92AO: Dominância de Salix atrocinerea e Populus alba. 

92DO: Tamarix africana var. africana, T. africana var. fluminensis, T. mascatensis, Nerium oleander, 

Polygonum equisetiforme. 

A importância da avaliação do estado das galerias ripícolas sugere a necessidade de trabalho de 

campo específico no âmbito da realização do EIA. 

 

4.4.3.3 MONTADOS DE AZINHO 

Presença provável de (Ruscus aculeatus) uma espécie do Anexos B-IV e B-V do Dec. Lei n.º 49/2005 

de 24/02. Ocorre sobretudo em sob coberto de bosques (sobreirais e azinhais) e em matagais 

esclerófilos. Espécie com grande plasticidade ecológica, em geral prefere locais ensombrados e 

frescos, a baixa altitude. 

A estas espécies acrescem as caracterizadoras dos habitats da Rede Natura 2000 presentes na área 

de estudo, nomeadamente 6310 e 9330: Quercus suber e/ou Q. rotundifolia, Poa bulbosa, Trifolium 

subterraneum subsp. pl. 

Dada a ocorrência de um impacte certo (corte de azinheiras e sobreiros para a construção das 

redes de rega, de drenagem e do reservatório), importa que a avaliação das quantidades a cortar 

seja feita com rigor na fase de EIA. Esta avaliação é fundamental no plano jurídico, no plano da 

avaliação dos impactes dos cortes nas comunidades de fauna e flora e, numa fase posterior no 

planeamento das medidas de mitigação e compensação. 

Através da georeferenciação das árvores sobre ortocartografia digital atualizada e da validação 

no campo dessa mesma georreferenciação é possível obter uma boa avaliação do total de árvores 

a remover. 
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4.4.4  HABITATS 

A avaliação dos habitats poderá ser feita com utilização da cartografia de ocupação do solo a 

produzir, apoiada por validação no campo do estado de conservação de cada um dos habitats 

identificados. 

 

4.4.4.1 HABITATS PSEUDO-ESTEPÁRIOS 

Parte da área de culturas anuais de sequeiro tem características do habitat prioritário da Rede 

Natura 2000 n.º 6220* - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea. 

 

4.4.4.2 GALERIAS RIPÍCOLAS 

Uma percentagem importante dos habitats classificados pela Diretiva 92/43/CEE presentes na área 

de estudo estão associados a cursos de água e foram incluídos nesta categoria. São os casos dos 

seguintes seis: 

3270 - Cursos de água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri p.p. e da 

Bidention p.p.; 

3280 - Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas 

ribeirinhas de Salix e Populus alba; 

3290 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion; 

91EO - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae); 

92AO - Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba; 

92DO - Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae). 

 

As galerias ripícolas foram mapeadas tendo por base ortofotomapas recentes e esse mapeamento 

foi posteriormente validado no terreno, amostrando 13 troços dos cursos de água da área de 

estudo. 
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4.4.4.3 MONTADOS DE AZINHO 

No quadro da Rede Natura 2000 a maioria dos montados da área enquadram-se no habitat 6310, 

Montados de Quercus spp. de folha perene, havendo apenas pequenas manchas de sobreiro com 

sob coberto menos perturbado e características do habitat 9330, Florestas de Quercus suber. 
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4.5  PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLOGIA 

 

Da consulta da bibliografia e do conhecimento anterior da equipa sobre a Área Afetada pelo 

empreendimento conclui-se a particular riqueza em património cultural e arqueológico de períodos 

que vão da pré-história aos períodos moderno/contemporâneo. A proximidade ou ocorrência de 

património classificado de grande importância (e.g castelo e atalaia de Ouguela) e o particular 

valor da região como zona raiana com todas as implicações no património quer construído quer 

imaterial justificam uma particular atenção e desenvolvimento deste descritor, uma vez que a 

construção da rede de rega pode intersetar zonas com importância patrimonial que importa 

identificar e caracterizar com precisão na fase de EIA. 

 

Assim a metodologia de caraterização da situação de referência deverá envolver com elevado 

grau de detalhe: i) Pesquisa documental; ii) Trabalho de campo; iii) Registo e inventário. 

Deverão ser considerados os diferentes elementos patrimoniais, nomeadamente, os materiais, as 

estruturas e os sítios incluídos nos seguintes âmbitos: 

- Património abrangido por figuras de proteção, compreendendo os imóveis classificados e em vias 

de classificação ou outros monumentos, sítios e áreas protegidas, incluídos em cartas de 

condicionantes dos planos diretores municipais e outros planos de ordenamento e gestão territorial; 

- Sítios ou estruturas de reconhecido interesse patrimonial e científico, que não estando abrangidos 

pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação creditados, em inventários nacionais 

e ainda aqueles cujos valores se encontram creditados; 

- Estruturas singulares, testemunhos de humanização do território, representativos dos processos de 

organização do espaço e de exploração dos seus recursos naturais em moldes tradicionais, 

definidos como património vernáculo. 

No contexto do levantamento deverão ser considerados e registados: 

- Elementos arqueológicos em sentido restrito (achados isolados, manchas de dispersão de 

materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos); 

- Vestígios de áreas habitacionais e estruturas de cariz doméstico; 
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- Vestígios de rede viária e caminhos antigos; 

- Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de matérias primas; 

- Estruturas hidráulicas e industriais; 

- Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade; 

- Estruturas de apoio a atividades agro-pastoris; 

- Estruturas funerárias e / ou religiosas. 
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4.6  SÓCIO-ECONOMIA 

 

Espera-se que o impacte económico do AHX seja relevante quando considerado numa escala local 

e sub-regional. Contudo, é necessário ter em consideração que as alterações potenciais no uso do 

solo não incidirão sobre toda a Área Dominada, uma vez que grande parte dessa área já 

atualmente pratica o regadio. Esperam-se impactes diretos moderados no emprego e no produto 

e dificilmente se poderão avaliar impactes no âmbito da demografia. Os impactes indiretos na 

indústria transformadora alimentar implicam uma caracterização desta atividade no âmbito local 

e regional. 

Assim, importará dispor de uma situação de referência caracterizada no âmbito local e sub-regional 

que permita conhecer a importância relativa da atividade agrícola no âmbito do produto e do 

emprego e a sua ligação á atividade da indústria transformadora. 

A informação demográfica e económica disponível no Instituto Nacional de Estatística com 

desagregação por município e, sempre que possível, desagregada por freguesia serão suficientes 

para uma caracterização adequada, mesmo tendo em consideração alguns temas onde a 

atualização da informação remonta já a 2011 (e.g Censos 2011). Contudo, numa análise inicial 

verifica-se que não ocorreu na última década nenhuma mudança estrutural na atividade 

económica local e sub-regional, na interface do AHX com a sócio-economia que possa justificar 

uma análise mais aprofundada. 
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4.7  PAISAGEM 

 

Os impactes esperados sobre a paisagem provocados pelo AHX decorrerão: 

i) da instalação das redes de rega e de drenagem, da instalação do reservatório e das 

estações de bombagem. A quase totalidade da rede viária prevista já se encontra 

estabelecida no terreno pelo que não será geradora de impactes adicionais sobre a 

paisagem. De referir que a rede de rega será subterrânea na quase totalidade do seu traçado 

e que a rede de drenagem adapta linhas de água existentes. 

ii) das alterações no uso do solo que incidirão sobre a Área Dominada, essencialmente 

conversões para regadio e intensificação de culturas permanentes como olival, as quais 

ocorrerão numa superfície bastante limitada face à dimensão da Área Afetada, embora 

modificando características bastante importantes da paisagem (mudança de áreas de 

sequeiro para regadio com grande intensificação, conversão de olival tradicional em olival 

intensivo). 

iii) a diminuição de densidade do montado decorrente do abate de azinheiras e sobreiros, a 

qual se manterá, na prática, muito semelhante à que hoje existe. 

 

As galerias ripícolas e os elementos construídos na paisagem não serão, na prática e no que ao 

descritor paisagem diz respeito, afetados pelo AHX.  

Assim, importa dispor de uma situação de referência de sensibilidade da paisagem na Área 

Afetada que permita avaliar os impactes acima referidos, os quais, no contexto geral de que os 

impactes da paisagem serão moderados.  
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4.8  AGRO-SISTEMAS 

 

Os impactes do projeto sobre os agro-sistemas incidirão principalmente no impacte económico da 

conversão de culturas temporárias de sequeiro para culturas temporárias de regadio e na 

conversão de olival tradicional em olival intensivo. Importa conhecer a importância destes impactes 

à escala local e sub-regional pelo que será necessário produzir uma caracterização da atividade 

agrícola nessas mesmas escalas. 

Do ponto de vista económico pode definir-se a priori que os impactes serão positivos e 

permanentes, dependendo a sua magnitude das diferenças de rendimento líquido das 

explorações decorrente dessas transformações e do aumento de eficiência na utilização da água 

por essas mesmas explorações. A justificação essencial para a realização do projeto é, 

precisamente, a melhoria da eficiência da produção agrícola no quadro da conclusão de um 

investimento iniciado há duas décadas com a construção da barragem e albufeira do Abrilongo. 

Tendo o processo de conversão cultural da Área Dominada progredido mesmo na ausência do 

projeto, a dimensão dos impactes positivos em relação à situação de referência em 2016, será 

menor do que a que seria esperada no início da construção do AHX. De igual modo os impactes 

ambientais potencialmente negativos serão menores. Contudo, o impacte ambiental da 

construção da barragem e albufeira do Abrilongo está concretizado há mais de duas décadas, 

sem que plenamente se tenha concretizado o seu impacte económico. O AHX vai completar-se 

com a construção das infraestruturas de rega, devendo o impacte positivo nos agro-sistemas e a 

respetiva comparação com os eventuais impactes ambientais negativos ser analisado à luz do 

imperativo do imperativo da conclusão de um investimento vultuoso. Os agro-sistemas do concelho 

de Campo Maior deverão também ser enquadrados por informação relativa ao Aproveitamento 

Hidroagrícola do Caia (AHC), percursor da transformação dos agro-sistemas da região e que, em 

conjunto com AHX constituem o essencial da promoção da competitividade da agricultura nos 

concelhos de Campo Maior e Elvas. 
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4.9  SAÚDE HUMANA 

 

Como foi dito na introdução da Definição de Âmbito, os descritores mais passíveis de sofrerem 

impactes ambientais negativos são Solos, Recursos Hídricos, Fauna, Flora e Habitats e Património 

Arqueológico. Pelo contrário, os impactes positivos tenderão a incidir sobre a Socio-economia e os 

Agrossistemas. A dimensão das alterações de ocupação do solo e os impactes da construção da 

rede de drenagem, rede viária e reservatórios são muito pouco suscetíveis de alterar directamente 

os descritores clima (mesmo no âmbito microclimático) e saúde humana. 

Não obstante, nomeadamente por imperativos legais (Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro), será dado algum destaque a estes dois descritores. No caso concreto da saúde 

humana, como base para o estabelecimento da situação de referência, serão utilizados: i) 

Avaliação de Impactos na Saúde: Princípios Internacionais da Melhor Prática” (Quigley et al. 2006) 

publicado pela International Association for Impact Assessment (IAIA); e ii) informação sobre 

ferramentas e métodos de avaliação de impacte na saúde disponibilizada pela Organização 

Mundial de Saúde (WHO 2018). A avaliação de impactes será focada nos determinantes de saúde 

que se destacarem na caracterização (como localmente importantes) e nos indicados na 

bibliografia como genericamente relevantes em aproveitamentos hidroagrícolas (Hunter et al. 1983, 

Humphrey 2008, Fewtrell et al. 2010). 
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4.10  ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 

Como mencionado no tópico anterior, o projeto em estudo é muito pouco suscetível de afetar 

diretamente o descritor clima. Não obstante, nomeadamente por imperativos legais, será dado 

algum destaque a este descritor. Na caraterização, o projeto será enquadrado no âmbito do 

“Programa Nacional Para as Alterações Climáticas” e do “Sistema Nacional de Inventário de 

Emissões por Fontes e Remoções por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos” (SNIERPA), e será 

realizado um cálculo de emissões relevantes para o EIA. Na avaliação de impactes, serão 

brevemente equacionadas em separado as duas fases do projeto (construção e exploração) e 

será apresentado um análise sucinta global da Suscetibilidade do AHX às Alterações Climáticas. 

Esta análise é relevante tendo em conta que o AHX permite uma utilização mais eficiente da água, 

tanto mais relevante quanto maior a dinâmica das alterações climáticas possa contribuir para 

tornar crítica a utilização desse recurso. 
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5 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

5.1  CLIMA 

 

5.1.1  DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 

Para caracterização do clima na área de estudo foram utilizadas as normais climatológicas da 

estação meteorológica de Elvas (38.883 N; -7.150 W; 208 m) para o período 1971-2000, fornecidas 

pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e os dados de Precipitação do Posto Udométrico 

de Degolados (190/03UG) (39.050 N; -7.119 W; 269 m) para o período 1980 -2016. 

O clima atual para a NUT III foi caracterizado tendo por base o Atlas Climático de Portugal 

Continental (série climática simulada 1971-2000, modelo Ensemble) . Estes dados são 

disponibilizados no Portal do Clima (www.portaldoclima.pt) e foram obtidos a partir da interpolação 

dos valores médios no período 1971-2000, dos parâmetros climatológicos temperatura do ar e 

precipitação, observados em 61 estações climatológicas e 260 postos udométricos, sendo 

fornecidos, resultados agregados por NUT III. 

 

5.1.1.1 CENÁRIO DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Foi considerado na análise o cenário de evolução climática RCP4.5 (séries de dados simulados 2011-

2040, modelo Ensemble) disponível no Portal do Clima. O cenário RCP4.5 corresponde a uma 

evolução socioeconómica que controla o aumento das emissões com gases de efeito de estufa, 

atingindo um máximo na concentração em meados do séc. XXI. A construção deste cenário é 

descrita em (Meinshausen et al, 2011). 

A comparação de dados climáticos entre a série simulada (1971-2000) e a série simulada pelo 

RCP4.5 é feita para a NUT III Alto Alentejo, permitindo a comparação. Esta comparação destina-se 

a obter informação sobre o impacte potencial geral das alterações climáticas no AHX no horizonte 

de análise do projeto. Esta análise é relevante tendo em conta que o AHX permite uma utilização 

mais eficiente da água, tanto mais relevante quanto maior a dinâmica das alterações climáticas 

possa contribuir para tornar crítica a utilização desse recurso. 

http://www.portaldoclima.pt/
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5.1.2  TEMPERATURA 

5.1.2.1 MÉDIA DA TEMPERATURA MÉDIA DIÁRIA, MÉDIA DA TEMPERATURA MÁXIMA DIÁRIA, 

MÉDIA DA TEMPERATURA MÍNIMA DIÁRIA, MÁXIMO DA TEMPERATURA MÁXIMA 

DIÁRIA 

A Figura 8 apresenta a variação intra-anual da temperatura (Estação Meteorológica de Elvas).  

A Figura 9 apresenta comparação da série 1971-2000 com o cenário de alterações climáticas RCP 

4.5 no período 2011-2040, para o conjunto das variáveis de temperatura analisadas considerando 

a NUT III – Alto Alentejo. A Figura 10 mostra a variação no espaço, na zona do projeto, da 

temperatura média anual entre a série 1971-2000 e o cenário RCP 4.5 de alterações climáticas, 

considerando a NUT III – Alto Alentejo para o período 2011-2040. 

Verifica-se a tendência para a elevação da temperatura de aproximadamente 2ºC, tendência 

que se verifica também especificamente na na área do projeto (Figura 10) e (Figura 11). 

 

 

 

FIGURA 8 – MÉDIA DA TEMPERATURA MÉDIA DIÁRIA, MÉDIA DA TEMPERATURA MÁXIMA DIÁRIA, MÉDIA DA TEMPERATURA MÍNIMA DIÁRIA, MÁXIMO DA 

TEMPERATURA MÁXIMA DIÁRIA, POR MÊS. ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE ELVAS ((1971-2000), IPMA 

 

8,6 10,2
12,3 14,1

17,3
21,7

25,1 24,8
22,2

17,4
12,5

9,7
13,4 15,3

18,3 20,1
23,8

29,3
33,6 33,4

29,7

23,2

17,6
14,2

3,8 5 6,3 8
10,8

14,1
16,6 16,3 14,7

11,5
7,5

5,3

21 23

30,8 32
35

42,5 44 42 41,5

33
29,2

22

0

10

20

30

40

50

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Temperatura  
ºC      

Média da T média diária Média da T máxima diária

Média da T mínima diária Máximo da T máxima diária



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

104 

 

TABELA 3 – MÉDIA DA TEMPERATURA MÉDIA DIÁRIA, MÉDIA DA TEMPERATURA MÁXIMA DIÁRIA, MÉDIA DA TEMPERATURA MÍNIMA DIÁRIA, MÁXIMO DA 

TEMPERATURA MÁXIMA DIÁRIA, MÉDIA ANUAL E AMPLITUDE. ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE ELVAS ((1971-2000), IPMA 

VARIÁVEL MÉDIA ANUAL (ºC) AMPLITUDE ANUAL (ºC) 

Média da T média diária 16,3 15,4 

Média da T máxima diária 22,7 19,4 

Média da T mínima diária 10 11,6 

Máximo da T máxima diária 44 22 

 

 

 

 

FIGURA 9 –  COMPARAÇÃO DA MÉDIA DA TEMPERATURA MÉDIA DIÁRIA E DA MÉDIA DA TEMPERATURA MÁXIMA DIÁRIA, PARA A SÉRIE (1971-2000) E PARA 

A SÉRIE (2011-2040) DE DADOS SIMULADOS RELATIVOS AO CENÁRIO RCP4.5 (MODELO ENSEMBLE). PORTAL DO CLIMA (IPMA-FCUL) 
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FIGURA 10 – VARIAÇÃO NO ESPAÇO (ALTO ALENTEJO) DA TEMPERATURA MÉDIA ANUAL PARA O PERÍODO 1971-2000 E PARA O PERÍODO 2011-2040 

(CENÁRIO RCP 4.5). PORTAL DO CLIMA 
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FIGURA 11 – VARIAÇÃO NO ESPAÇO (ALTO ALENTEJO) DA MÉDIA ANUAL DAS TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA O PERÍODO 1971-2000 E PARA O PERÍODO 

2011-2040 (CENÁRIO RCP 4.5). PORTAL DO CLIMA 

 

 

5.1.3  PRECIPITAÇÃO 

Na estação de Elvas a precipitação média anual é 535,4 mm. A Figura 12 mostra a média de 

quantidade de precipitação total por mês. 

A precipitação média anual registada no Posto de Degolados é de 521,09 mm. 

A média da precipitação acumulada anual na NUT III – Alto Alentejo no período 1971-2000 é 727,26 

mm. No cenário de alterações considerado para a mesma região e para o período 2011-2040 

prevê-se uma pequena diminuição da média da precipitação anual acumulada para 699,19 mm, 

o que significa uma precipitação média anual inferior em 28,07 mm (3,8%). 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

107 

 

A FIGURA 13 mostra a comparação da série 1971-2000 com o cenário de alterações climáticas RCP 

4.5 no período 2011-2040, para a média da precipitação mensal acumulada, analisada 

considerando a NUT III – Alto Alentejo, verificando-se uma alteração pronunciada da distribuição 

intranual da precipitação, com um aumento no outono, na primavera e princípio do verão e uma 

diminuição no inverno e no verão. 

A Figura 14 mostra a variação no espaço, na zona do projeto, da média da precipitação anual 

acumulada entre a série 1971-2000 e o cenário RCP 4.5 de alterações climáticas, considerando a 

NUT III – Alto Alentejo para o período 2011-2040. 

 

 

 

FIGURA 12 – MÉDIA DA QUANTIDADE DE PRECIPITAÇÃO TOTAL, POR MÊS. ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE ELVAS (1971-2000), IPMA 
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TABELA 4 – NÚMERO DE DIAS COM PRECIPITAÇÃO MAIOR QUE 0,1MM, 1 MM E 10 MM, POR MÊS. ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE ELVAS (1971-2000), 

IPMA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

RR>0,1MM 10,9 9,2 8 9,3 8,1 4,1 1,3 1,3 4 8,9 9 11,2 85,3 

RR>1MM 8 7,2 5,9 7,3 6,4 3 0,9 0,9 3 7 7,6 8,8 66 

RR>10MM 2,2 1,7 1,4 1,8 1,4 0,8 0,1 0 0,7 2,3 2,7 3,4 18,5 

 

 

 

  

FIGURA 13 -  COMPARAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO MENSAL ACUMULADA ENTRE A SÉRIE 1971-2000 E O CENÁRIO DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS RCP 4.5 
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FIGURA 14 -  COMPARAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO ANUAL ACUMULADA ENTRE A SÉRIE 1971-2000 E O CENÁRIO DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS RCP 4.5 NO 

PERÍODO 2011-20140. PORTAL DO CLIMA 

 

 

5.1.4  ÍNDICE DE SECA 

Segundo o IPMA, o índice SPI (Standardized Precipitation Index) (McKee et al. 1993) baseia-se no 

desvio de precipitação em relação à média para um período de tempo específico, dividido pelo 

desvio padrão do período a que diz respeito essa média (precipitação estandardizada).  

O SPI corresponde à probabilidade cumulativa de um determinado acontecimento de 

precipitação ocorrer numa estação. O resultado computacional da precipitação standardizada é 

linearmente proporcional ao défice de precipitação e permite especificar a probabilidade, a 

percentagem da média e o défice de precipitação acumulada. 
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Baseado na série longa de precipitação é possível dizer qual é a probabilidade da precipitação ser 

inferior ou igual a uma certa quantidade: valores baixos de probabilidade indicam uma situação 

de seca; valores elevados de probabilidade indicam uma situação de chuva. 

 

TABELA 5 -  CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE SPI PARA PERÍODOS SECOS E PERÍODOS CHUVOSOS E CORRESPONDENTE PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIAPERÍODOS CHUVOSOS  

VALORES DO SPI CATEGORIA DA SECA PROBABILIDADE % 

≥2.00 chuva extrema 2.3 

1.50 a 1.99 chuva severa 4.4 

1.00 a 1.49 chuva moderada 9.2 

0.99 a 0.50 chuva fraca 15.0 

0.49 a -0.49 normal 19.1 

-0.50 a -0.99 seca fraca 15.0 

-1.00 a -1.49 seca moderada 9.2 

-1.50 a -1.99 seca severa 4.4 

≤ - 2.00 seca extrema 2.3 

 

O IS médio para o período 1971-2000 para a NUT III - Alto Alentejo foi (1,0), o IS para o período 2011-

2040 no âmbito do cenário de alterações climáticas é (-1.685) o que corresponde a um aumento 

de probabilidade da ocorrência de secas severas. 

 

 

5.1.5  HUMIDADE RELATIVA DO AR 

A Figura 15 mostra a variação mensal da média da humidade relativa do ar na estação 

climatológica de Elvas para o período 1971-2000. 
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FIGURA 15 –  HUMIDADE RELATIVA MÉDIA DO AR. ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE ELVAS (1971-2000), IPMA 

 

5.1.6  EVAPORAÇÃO 

A evaporação média anua registada para a estação climatológica de Elvas no período 1971-2000 

é de 1.751,4 mm. A  Figura 16 mostra a variação mensal na evaporação na mesma estação e série 

climatológica. 

 

FIGURA 16 – HUMIDADE RELATIVA MÉDIA DO AR. ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE ELVAS (1971-2000), IPMA 
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5.1.7  INSOLAÇÃO 

A insolação anual é de 2795,2 (horas). 

A insolação anual registada para a estação climatológica de Elvas no período 1971-2000 é de 

2.795,2 horas. A Figura 17 mostra a variação mensal da insolação na mesma estação e série 

climatológica e a Tabela 6 o número médio de dias por classe de percentagem de insolação por 

mês. 

 

 

FIGURA 17 – INSOLAÇÃO. ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE ELVAS (1971-2000), IPMA 

 

TABELA 6 – NÚMERO MÉDIO DE DIAS POR CLASSE DE PERCENTAGEM DE INSOLAÇÃO, POR MÊS. ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE ELVAS (1971-2000), IPMA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

0% 3,7 2,5 1 0,8 0,8 0,1 0 0,2 0,2 1,6 2 5,4 18,3 

≤ 20% 8,6 6,6 4,4 4,7 3,4 1,4 0,4 0,7 1,8 5,9 7,4 11,4 56,7 

≥ 80% 9,4 9,7 9,5 8,9 11,9 16,9 23,7 23 12,1 8,4 9 6,3 148,8 
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5.2  NÚMERO MÉDIO DE DIAS COM TROVOADA, GRANIZO, NEVE, NEVOEIRO E GEADA 

 

A Tabela 7 mostra o número médio de dias de trovoada, granizo, neve, nevoeiro e geada afetando 

a área de estudo. 

 

TABELA 7 – NÚMERO MÉDIO DE DIAS COM TROVOADA, GRANIZO, NEVE, NEVOEIRO E GEADA. ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE ELVAS (1971-2000). IPMA 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL 

Trovoada 0 0,2 0,2 0,3 0,6 0,9 0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 3,7 

Granizo 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

Neve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nevoeiro 1,2 0,8 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 1,3 1,4 4,9 

Geada 12,4 7,3 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0,1 4,5 10,7 38,4 

  

 

 

5.2.1   CLASSIFICAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.2.1.1 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE THORNTHWAITE 

A Tabela 8 apresenta os dados de base para o cálculo do Balanço Hídrico e da classificação 

climática de Thorntwaite. 
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TABELA 8 – T (MÉDIA DA TEMPERATURA MÉDIA DIÁRIA ºC); EP (EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL MM); R (MÉDIA DA QUANTIDADE DE PRECIPITAÇÃO TOTAL 

MM); L (PERDA DE ÁGUA MM); A (ÁGUA ARMAZENADA NO SOLO MM); ER (EVAPOTRANSPIRAÇÃO REAL MM); D (DEFICIT HÍDRICO MM); S (SUPERAVIT 

HÍDRICO MM), ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE ELVAS, SÉRIE 1971-2000 

 U JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 

T ºC 8,6 10,2 12,3 14,1 17,3 21,7 25,1 24,8 22,2 17,4 12,5 9,7 16,3 

EP MM 16,6 21,9 37,2 50,2 79,4 117,3 152,7 140,3 102,6 63,0 31,2 19,7 832,2 

R MM 63,1 54,6 39,6 51,2 44,0 23,6 4,8 2,6 25,6 58,6 75,1 92,6 535,4 

R-EP MM 46,5 32,7 2,4 1,0 -35,4 -93,7 -147,9 -137,7 -77,0 -4,4 43,9 72,9 -296,8 

L MM - - - - -35,4 -129,2 -277,1 -414,8 -491,8 -496,2 - - - 

A MM 100,0 100,0 100,0 100,0 70,2 27,5 6,3 1,6 0,7 0,7 44,6 100,0 - 

DA MM 0,0 0,0 0,0 0,0 -29,8 -42,7 -21,2 -4,7 -0,8 0,0 43,9 55,4 - 

ER MM 16,6 21,9 37,2 50,2 73,8 66,3 26,0 7,3 26,4 58,6 31,2 19,7 435,3 

D MM 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 51,1 126,7 133,0 76,1 4,3 0,0 0,0 396,9 

S MM 46,5 32,7 2,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 100,1 

 

 

 
 

FIGURA 18 -BALANÇO HÍDRICO . ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE ELVAS, SÉRIE 1971-2000 
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A classificação climática de Thornthwaite é composta por quatro parâmetros:  índice hídrico (Ih), 

evapotranspiração potencial no ano (EP), índice de aridez (Ia) ou índice de humidade (Iu) e 

eficácia térmica no Verão (C).  

A classificação climática para a área de estudo: C2 B’3 s a’ – Clima Sub-húmido seco, 3º 

Mesotérmico, Superávit de água moderado no Inverno, Eficácia térmica no Verão nula ou 

pequena. – Índice hídrico (Ih) = - 16,6%: Sub-húmido seco (-20≤Ih<0 %); – EP = 832 mm: 3º Mesotérmico 

(856mm≤Ep<997mm); – Índice de aridez (Ia) = 47,68 %: Défice de água grande, no verão (Ia>33,3); 

– Índice de humidade (Iu) = 12,02 %: Superávit de água moderado no Inverno (10<Iu≤20 %); – 

Eficácia térmica no Verão (C) = 47.5 %: Eficácia térmica no Verão nula ou pequena (C<48 %).  

 

5.2.1.2 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE EMBERGER 

O Índice de Emberger que relaciona a precipitação média anual com as médias das temperaturas 

máximas do mês mais quente com a média das temperaturas mínimas do mês mais frio. 

Quociente Ombrotérmico de Emberger (Q):  Q = 2000 P/(M+m)(M-m) 

 P = precipitação média anual (mm);  

M = média das máximas do mês mais quente (ºK);  

m = média das mínimas do mês mais frio (ºK).  

Efetuado o cálculo com os dados referentes à estação climatológica de Elvas obtém-se um valor 

de Q de 61,56. Considerando a média das mínimas do mês mais frio (janeiro) e o diagrama de 

Emberger, verifica-se a classificação “Sub-húmido” do clima da área de estudo. 
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5.3  SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

 

5.3.1  SOLOS 

5.3.1.1 UNIDADES PEDOLÓGICAS DA ÁREA DE ESTUDO 

Para caracterização dos solos do AHX foi utilizada a Carta de Solos obtida por conversão analógico- 

digital das carta complementares da carta Oficial de Solos e de Capacidade de Uso de Portugal, 

publicada à escala 1:50000 pelo C.N.R.O.A e pelo S.R.O.A fornecida pela DGADR. 

Esta cartografia indica os limites das unidades/manchas de solos segundo a classificação das 

unidades taxonómicas do C.N.R.O.A, com a precisão da escala 1: 25000. 

A Carta n.º 04 e a FIGURA 19 mostram os solos da área do AHX. A Tabela 9 mostra a superfície e 

percentagem das unidades pedológicas consideradas na Carta de Solos, cuja definição é 

mostrada na TABELA 14. 
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FIGURA 19 – CARTA DE SOLOS (ÁREA AFETADA). (DGADR) 

 

A cartografia de solos foi utilizada na classificação da aptidão para o regadio desenvolvida em 

5.3.3.. 

 

TABELA 9 – SUPERFÍCIE E PERCENTAGEM DAS UNIDADES PEDOLÓGICAS TIPIFICADAS NA CARTA DE SOLOS. (DGADR) 

TIPOS DE UNIDADES PEDOLÓGICAS ÁREA (HA) % 

A 34,47 0,90% 

A(H,I)+A(I) 21,24 0,56% 

A(I) 20,14 0,53% 
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TIPOS DE UNIDADES PEDOLÓGICAS ÁREA (HA) % 

A(I)+AL(I) 106,48 2,79% 

A(P) 4,08 0,11% 

A+Al 76,29 2,00% 

A+Al(i) 17,00 0,44% 

A+At(h) 12,46 0,33% 

Al 3,65 0,10% 

Al(i) 21,03 0,55% 

Al(i)+ 8,66 0,23% 

Al(i)+Arp 4,39 0,11% 

Al(i,p) 105,55 2,76% 

Al(i,p)+A(i) 7,44 0,19% 

Arp 2,12 0,06% 

At 50,61 1,32% 

At(h,p) 4,83 0,13% 

At+Al 3,13 0,08% 

At+At(p) 21,55 0,56% 

At+Ata(h) 412,41 10,79% 

At+Atl 38,74 1,01% 

At+Sr(p) 10,87 0,28% 

Ata(h) 0,29 0,01% 

Ata(h)+ 15,87 0,42% 
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TIPOS DE UNIDADES PEDOLÓGICAS ÁREA (HA) % 

Atac(h) 6,89 0,18% 

Bpc+Bp 6,12 0,16% 

Bvc+Vc' 13,97 0,37% 

Ca 1,60 0,04% 

Ca+Caa 49,54 1,30% 

Cb 2,78 0,07% 

Cb+Pc' 13,32 0,35% 

Egn+Pgn(d) 10,06 0,26% 

Pac 31,18 0,82% 

Pac(h)+Pac 114,71 3,00% 

Pac(h,p) 6,88 0,18% 

Pac(p) 4,63 0,12% 

Pac+Pc' 42,35 1,11% 

Pag 70,97 1,86% 

Pag(p) 50,13 1,31% 

Pag(p)+Pac 0,23 0,01% 

Pag(p)+Pac(p) 19,99 0,52% 

Pag(p)+Sr(p) 79,52 2,08% 

Pag+ 60,62 1,59% 

Pag+Pac 1,57 0,04% 

Pag+Pac(h) 16,21 0,42% 
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TIPOS DE UNIDADES PEDOLÓGICAS ÁREA (HA) % 

Pag+Pc(d) 14,94 0,39% 

Pag+Pdc 72,22 1,89% 

Pag+Sr 80,20 2,10% 

Par 1,31 0,03% 

Par(p) 11,56 0,30% 

Pc' 35,11 0,92% 

Pc'(d) 21,31 0,56% 

Pc'+Bvc 0,54 0,01% 

Pc'+Cp 44,50 1,16% 

Pc'+Pac 81,26 2,13% 

Pc+Pc'(d) 35,66 0,93% 

Pc'+Pc'(d) 5,38 0,14% 

Pcx 3,10 0,08% 

Pm 12,46 0,33% 

Pm+Cb 3,04 0,08% 

Pm+Pg 7,72 0,20% 

Pm+Pgn 2,51 0,07% 

Pm+Ppg(d,p) 21,21 0,55% 

Pmg+Pg 13,84 0,36% 

Ppg 22,60 0,59% 

Ppg(d,p) 22,07 0,58% 
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TIPOS DE UNIDADES PEDOLÓGICAS ÁREA (HA) % 

Ppg(p) 16,88 0,44% 

Ppg(p)+Arp 15,09 0,39% 

Ppg(p)+Ppg(d,p) 24,93 0,65% 

Ppg+Ppg(d,p) 6,66 0,17% 

Ppg+Ppg(p) 3,80 0,10% 

Ppm 7,49 0,20% 

Ppm+Ppg(p) 34,01 0,89% 

Ps 11,79 0,31% 

Ps(p) 16,38 0,43% 

Ps(p)+Sr(p) 20,12 0,53% 

Ps+Pag 4,31 0,11% 

Px 6,30 0,16% 

Px(d) 19,00 0,50% 

Px(d)+Px 2,07 0,05% 

Px+Pm(d) 35,32 0,92% 

Sb 1,54 0,04% 

Sbc 4,87 0,13% 

Sr 26,66 0,70% 

Sr(h) 22,26 0,58% 

Sr(p) 542,75 14,20% 

Sr(p)+ 4,42 0,12% 
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TIPOS DE UNIDADES PEDOLÓGICAS ÁREA (HA) % 

Sr(p)+Pag 40,34 1,06% 

Sr(p)+Pag(p) 295,46 7,73% 

Sr(p)+Sr 370,54 9,69% 

Sr(p)+Sr(h) 27,21 0,71% 

Vc'+Cpc 25,26 0,66% 

Vc'+Pac 22,39 0,59% 

Vcc 23,55 0,62% 

Vct 1,84 0,05% 

Vm+Pc' 0,16 0,00% 

Asoc (Áreas Sociais) 69,75 1,82% 

- 3822,25 - 

 

 

A Tabela 10 mostra a descrição das unidades taxonómicas de solos existentes na Área Afetada.  

 

TABELA 10 – UNIDADES TAXONÓMICAS DOS SOLOS. (DGADR). FASES: (D) FASE DELGADA; (H) FASE MAL DRENADA; (I) FASE INUNDÁVEL; (P) FASE 

PEDREGOSA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

A Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura mediana 

AL Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura ligeira 

AT Solos Incipientes - Aluviossolos Antigos, Não Calcários, de textura mediana 

ARP Afloramento Rochoso de pórfiros 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 

ATA Solos Incipientes - Aluviossolos Antigos, Não Calcários, de textura pesada 

ATL Solos Incipientes - Aluviossolos Antigos, Não Calcários, de textura ligeira 

SR 
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou 

Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, de "rañas" ou depósitos afins 

ATAC 
Solos Incipientes - Aluviossolos Antigos, Calcários, (Para-Solos Calcários), de 

textura pesada 

BPC 
Barros Pretos, Calcários, Muito Descarbonatados, de dioritos ou gabros ou 

outras rochas eruptivas ou cristalofílicas básicas, associados a calcário friável 

BP 
Barros Pretos, Não Calcários, de dioritos ou gabros ou outras rochas eruptivas 

ou cristalofílicas básicas 

BVC 
Barros Castanho-Avermelhados, Calcários, Muito Descarbonatados, de 

dioritos ou gabros ou rochas cristalofílicas básicas associadas a calcário friável 

VC’ 

Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de 

calcários não compactos, associados a dioritos ou gabros ou rochas eruptivas 

ou cristalofílicas básicas, ou de materiais afins 

CA 
Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou Para-

Coluviossolos), de aluviões ou coluviais de textura mediana 

CAA 
Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou Para-

Coluviossolos), de aluviões ou coluviais de textura pesada 

CB 
Barros Castanho-Avermelhados, Não Calcários, de basaltos ou doleritos ou 

outras rochas eruptivas ou cristalofílicas básicas 

PC’ 

Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros de calcários 

não compactos associados a dioritos, ou gabros, ou rochas eruptivas, ou 

cristalofílicas básicas, ou de materiais afins 

EGN 
Solos Incipientes - Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de gnaisses ou 

rochas afins 

PGN 
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de 

Materiais Não Calcários, Normais, de gnaisses ou rochas afins 

PAC 
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos de 

Materiais Calcários, Para-Barros, de margas ou calcários margosos ou de 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 

calcários não compactos associados com xistos, grés argilosos, argilitos ou 

argilas ou de grés argilosos calcários (de textura franca a franco-argilosa) 

PAG 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de 

Materiais Não Calcários, Para-Solos Hidromórficos, de arenitos ou 

conglomerados argilosos ou argilas (de textura arenosa ou franco-arenosa) 

PC 
Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de calcários 

não compactos 

PDC 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de 

Materiais Calcários, Para-Solos Hidromórficos, de arcoses ou rochas afins 

associadas a depósitos calcários 

PAR 
Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais, de materiais 

arenáceos pouco consolidados (de textura arenosa a franco-arenosa) 

CP 

Barros Pretos, Calcários, Pouco Descarbonatados, de rochas eruptivas ou 

cristalofílicas básicas associadas a calcário friável, ou de grés argilosos 

calcários ou margas 

PCX 
Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de xistos ou 

grauvaques associados a depósitos calcários 

PM 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de 

Materiais Não Calcários, Para-Barros, de dioritos ou quartzodioritos ou rochas 

microfaneríticas ou cristalofílicas afins 

PG Solos Litólicos, Não Húmicos Pouco Insaturados, Normais, de granitos 

PGN 
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de 

Materiais Não Calcários, Normais, de gnaisses ou rochas afins 

PPG 
Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de rochas 

microfíricas claras 

PMG 
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de 

Materiais Não Calcários, Normais, de quartzodioritos 

PS 
Solos Hidromórficos, Com Horizonte Eluvial, Planossolos, de arenitos ou 

conglomerados argilosos ou argilas 

PX 
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de 

Materiais Não Calcários, Normais, de xistos ou grauvaques 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO 

SB 
Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários, de textura 

mediana 

SBC 
Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos), Calcários. (Para-Solos 

Calcários), de textura mediana 

CPC 

Barros Pretos, Calcários, Não Descarbonatados, de rochas eruptivas ou 

cristalofílicas básicas associadas a calcário friável, ou de grés argilosos 

calcários ou margas 

VCC 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou 

Amarelos, de Materiais Calcários, Normais, de calcários cristalinos ou 

mármores ou rochas cristalofílicas cálcio-siliciosas 

VCT 
Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de arenitos 

grosseiros associados a depósitos calcários 

VM 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou 

Amarelos, de Materiais Não Calcários, Para-Barros, de dioritos ou 

quartzodioritos ou rochas microfaneríticas afins 
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FIGURA 19 – CARTA DE SOLOS (ÁREA AFETADA). (DGADR) 

 

 

5.3.2  CAPACIDADE DE USO DO SOLO 

A Carta de Capacidade de Uso do Solo (S.R.O.A) foi construída tendo por base a carta de Solos 

descrita em 5.3.1. As classes de capacidade de uso são apresentadas na Figura 20 e descritas na 

TABELA 11, a quantificação das classes de uso na Área Afetada é apresentada na TABELA 12. 
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TABELA 11 – Classes de capacidade de uso do solo utilizadas na Carta de Capacidade de Uso. DGADR 

CLASSE CARACTERÍSTICAS 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 

 

 

TABELA 12 – Superfície e percentagem das classes de capacidade de uso do solo na Área Afetada 

CLASSE SUPERFÍCIE (HA) % 

A 235,4101 6,16% 

B 868,1528 22,71% 
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CLASSE SUPERFÍCIE (HA) % 

C 1355,483 35,46% 

D 1139,702 29,82% 

E 154,002 4,03% 

 3752,75 98,18% 

Área Social 69,5 1,82% 

Total Área Afetada 3822,25 - 

 

 

 

FIGURA 20 – Classes de capacidade de uso do solo na Área Afetada 
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5.3.3  CLASSIFICAÇÃO DA APTIDÃO PARA O REGADIO 

5.3.3.1 METODOLOGIA 

Foi utilizada a classificação da aptidão produzida para uma região que inclui a atual área do AHX 

e que se encontra desenvolvida em (Reis & Frazão, 1994). O estudo atrás mencionado não 

classificou a totalidade da superfície do AHX, remetendo para uma segunda fase essa 

classificação. O estudo adota o sistema USBR (“United States Bureau of Reclamation”) de 

classificação de aptidão ao regadio (USBR,1951). Neste método as propriedades do solo, da 

topografia e da drenagem são correlacionadas com o rendimento dos agricultores no contexto da 

área em estudo. Este método baseia-se no princípio de que uma terra, para poder ser beneficiada 

com o regadio, deve ter, com caráter permanente, uma capacidade produtiva tal que permita 

pagar os custos de exploração, os custos de desenvolvimento da terra, a remuneração do 

agricultor e os encargos com a água (organização, manutenção e amortização). 

Nas áreas para as quais (Reis & Frazão, 1994) apresentam classificação (que correspondem a 79,2% 

da Área Dominada) foi considerada a classificação apresentada nesse estudo. Na superfície 

restante (20,8% da Área Dominada) foi realizada a classificação com utilização da metodologia 

desenvolvida em (IEHRA, 2002), semelhante à anterior, com a finalidade de dispor de uma 

classificação da aptidão para o regadio para uma superfície próxima do total da Área Dominada. 

As cartas de aptidão produzidas levam em consideração as unidades-solo e as unidades-

fisiográficas identificadas, sintetizando a classificação do terreno em 6 classes de aptidão ao 

regadio (conjunto de características do solo, da topografia e da drenagem), que conduz à 

variação potencial de resultados económicos e, consequentemente, de aptidão para o regadio 

decrescente (1 a 6). 

No caso da área não abrangida pelo estudo de (Reis & Frazão, 1994), para identificação das 

unidades pedológicas utilizada a carta de solos com rigor da escala 1:25000, obtida por conversão 

analógico-digital das cartas complementares da carta Oficial de Solos publicada à escala 1:50000 

pelo CNROA e pelo SROA, fornecida pela DGADR. Para identificação das unidades fisiográficas foi 

utilizado o modelo digital de terreno NASA-ASTER com resolução espacial de 30 m, que serviu de 

input para a aplicação dos módulos de análise de terreno em ambiente Q-GIS. 

Por sobreposição, foram identificadas unidades cartográficas classificadas quanto à aptidão para 

regadio, segundo os pressupostos indicados em (IHERA, 2002). 

As classes de aptidão para o regadio são apresentadas na TABELA 13. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

130 

 

TABELA 13 – CLASSES DE APTIDÃO PARA O REGADIO (IHERA, 2002; REIS & FRAZÃO, 1994) 

CLASSE DE APTIDÃO DESCRIÇÃO 

1 Aptidão Elevada 

Corresponde ao terço superior de rendimento dentro do leque 

de variação que determina que a terra seja potencialmente 

regável 

2 Aptidão Moderada Corresponde ao terço de rendimento intermédio que viabiliza o 

regadio. 

3 Aptidão Marginal Corresponde ao terço de rendimento inferior que viabiliza o 

regadio. 

4 

Aptidão 

Condicionada 

Diz respeito a terras em que o rendimento só é viabilizado com 

tipos de uso restritos – arroz (4R), rega localizada (4L), por 

aspersão (4S), fruticultura (4F), horticultura (4H), pastagem (4P), 

etc. Neste estudo considerou-se a aptidão exclusiva para 

culturas tolerantes ao carbonato de cálcio (calcícolas, sendo o 

olival a mais representativa) – 4C. 

5 Inaptidão Provisória 
Diz respeito a terras em que o regadio não é viável nas 

condições atuais, mas cuja recuperação as poderá fazer passar 

a aptas ou não. 

6 Inaptidão Definitiva Terras sem potencialidades para beneficiação com o regadio 

 

A Subclasse de Aptidão indica a natureza das limitações que determinam a inclusão nas classes 2 

a 6: solo(s), topografia (t), ou / e drenagem (d). 

 

 

5.3.3.2 APTIDÃO PARA O REGADIO NA ÁREA DOMINADA 

De acordo com o conjunto de metodologias aplicadas a distribuição da superfície das classes de 

aptidão para o regadio na Área Dominada é mostrada na TABELA 14 e na Figura 21. 
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TABELA 14 – SUPERFÍCIE DAS CLASSES DE APTIDÃO PARA O REGADIO NA ÁREA DOMINADA  

CLASSE ÁREA (HA) % 

1 618,32 28,62% 

2 177,93 8,24% 

3 835,34 38,67% 

4 60,44 2,80% 

5 65,59 3,04% 

6 328,96 15,23% 

N/CLASS 73,67 3,41% 

TOTAL 2160,25 100,0% 
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FIGURA 21 – APTIDÃO PARA O REGADIO NA ÁREA DOMINADA (REIS & FRAZÃO, 1994) 

 

TABELA 15 – CLASSES E SUBCLASSES DE APTIDÃO PARA O REGADIO NA ÁREA DOMINADA (REIS & FRAZÃO, 1994) 

CLASSE E SUBCLASSE ÁREA (HA) % 

1 618,20 28,6% 

2S 17,32 0,8% 

2SL 72,33 3,3% 

2ST 57,73 2,7% 

2ST/3S 22,14 1,0% 
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CLASSE E SUBCLASSE ÁREA (HA) % 

2ST/4SST 2,78 0,1% 

2T 1,64 0,1% 

3S 207,65 9,6% 

3S/6S 220,48 10,2% 

3S/6SD 64,39 3,0% 

3SD 1,44 0,1% 

3ST 155,19 7,2% 

3ST/2S 18,40 0,9% 

3ST/2ST 10,49 0,5% 

3ST/6ST 28,87 1,3% 

3T 22,00 1,0% 

40S 34,23 1,6% 

4SS 16,19 0,7% 

6S 68,45 3,2% 

6S/6ST 13,58 0,6% 

6SD 5,40 0,3% 

6ST 48,10 2,2% 

6ST/6SD 1,53 0,1% 

6T 4,24 0,2% 

N/CLASS 447,47 20,7% 

ÁREA TOTAL 2160,25 - 
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5.3.3.2.1 APTIDÃO PARA O REGADIO E USO ATUAL DO SOLO 

Verifica-se que 37% (122 ha) da área incluída na Classe 6 de aptidão para o regadio já é atualmente 

ocupada por culturas de regadio, o que sugere que as limitações potenciais, mormente as de 

drenagem são alteráveis através da beneficiação. Assim 63 % da superfície classificada na Classe 

6 (que corresponde a 9,5% da Área Dominada) ainda não inclui culturas de regadio.  Acresce que 

o uso de 5,9% (19,52 ha) da superfície incluída na Classe 6 é ocupada com Montado de azinho, 

Galeria Ripícola e Instalações Agrícolas o que significa que não deverão ter alteração de uso 

induzida pelo projeto. Isto significa que em 42,9 % da superfície incluída na Classe 6 o problema da 

conversão para regadio não se coloca (ou porque já ocorreu, ou porque não será possível que 

aconteça por razões técnicas e jurídicas). Assim a inaptidão para o regadio afetará na prática, 

eventualmente e no máximo, 8,7% da Área Dominada. 

 

 

5.3.3.3 APTIDÃO PARA O REGADIO NA ÁREA AFETADA 

Na FIGURA 22 apresenta-se a aptidão para o regadio para a Área Afetada. 
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FIGURA 22 – APTIDÃO PARA O REGADIO NA ÁREA AFETADA (REIS & FRAZÃO, 1994) COMPLETADA COM CLASSIFICAÇÃO PRODUZIDA PELA EQUIPA NAS 

ÁREAS EM FALTA 

 

 

5.3.4  CARACTERIZAÇÃO DOS RISCOS DE EROSÃO 

 

5.3.4.1 METODOLOGIA 

A metodologia de caracterização do risco de erosão consiste na aplicação da equação universal 

da perda de solo (EUPS) (Wischmeier & Smith, 1978). A EUPS estima a perda de solo por unidade de 

área e tempo (ton.ha-1.ano-1). O modelo que traduz a ação dos fatores naturais e antrópicos que 

determinam a perda de solo é o seguinte: 

A= R * K * LS * C * P 
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A – Perda de solo média ou erosão específica (ton.ha-1.ano-1); 

R – Fator de erosividade da precipitação (MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1); 

K – Fator de erodibilidade do solo (ton.h.MJ-1. mm-1); 

LS – Fator fisiográfico, que resulta da combinação dos fatores de comprimento de encosta (L) e 

declive (S) (adimensional); 

C - Fator relativo ao coberto vegetal; 

P - Fator de prática agrícola ou de medidas de controlo de erosão. 

 

5.3.4.1.1 CÁLCULO DOS FATORES 

5.3.4.1.1.1  FATOR R 

Foi utilizado o fator R (erosividade da precipitação em (MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1)) calculado para 

Portugal e disponibilizado no SNIRH. As áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo estão 

associadas a elevadas precipitações de curta durações (chuvadas de elevada intensidade), sendo 

este o fator determinante na avaliação do risco de erosão hídrica (peso elevado do fator R). 

 

5.3.4.1.1.2  FATOR LS 

O fator LS foi calculado com utilização do MDT_30m (NASA-ASTER), de acordo com a metodologia 

indicada em (Tomás, 1992). 

𝐿𝑆 =  (
𝜆

22.1
)

𝑚
(10.8 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 0.03)      

𝐿𝑆 =  (
𝜆

22.1
)

𝑚

(16.8 𝑠𝑖𝑛𝜃 − 0.5) 

Respetivamente para declives ≤ 9% e > 9%. 

λ - comprimento da encosta (m) 

Ѳ – ângulo de inclinação (graus) 
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m – coeficiente (variando com o declive) 

m = 0,5 para declives ≥ 5,0 %; 

m = 0,4 para declives ≥3,0 % e < 5,0 %; 

m = 0,3 para declives ≥ 1,0 % e < 3,0 %; 

m = 0,2 para declives < 1,0 %. 

 

5.3.4.1.1.3  FATOR C 

O fator C foi atribuído de acordo com a tabela de correspondência entre a ocupação do solo e 

esse fator (Pimenta, 1998). As classes de ocupação do solo utilizadas são as definidas em 5.4.. 

Foi atribuído o Fator C para a situação de referência e para o cenário de evolução com o projeto 

definido em 5.18.3.10.2.7.1. 

 

5.3.4.1.1.4  FATOR K 

O fator K foi atribuído tendo por base a carta de solos utilizada no presente estudo (ver 5.3). Nas 

manchas compostas de dois ou mais tipos de solo foi utilizada a média dos coeficientes K tal como 

são apresentados em (Pimenta, 1998) ponderada pela fração da ocupação de cada uma das 

classes, daí resultando o fator aplicado a cada unidade cartográfica de solos. 

 

5.3.4.1.1.5  FATOR P 

O fator P foi considerado constante e igual à unidade, uma vez que resultaria de elevada 

subjetividade a atribuição de coeficientes sem informação ou referência relevantes para o fazer. 

 

5.3.4.1.2 LIMITAÇÕES DA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

A metodologia descrita no presente capítulo permite comparar o risco de erosão atual com o risco 

de erosão na situação do projeto, variando apenas a ocupação do solo.  
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Os cálculos de perda de solo apresentados não podem ser considerados como referência absoluta, 

mas apenas como referência relativa, uma vez que a forma como a metodologia foi aplicada (em 

particular a análise do fator P não permite a utilização do valor absoluto para comparação com 

outras situações. 

 

5.3.4.2 Análise do risco de erosão 

A Figura 23 e a  Figura 24 mostram o risco de erosão de acordo com as classes indicadas na Tabela 

16.  Pela análise da Tabela 17 verifica-se que a fração da superfície nas classes de risco de erosão 

Alta e Muito Alta diminui na situação com projeto. Este resultado decorre diretamente da variação 

dos coeficientes do Fator C que baixam com a substituição das culturas de sequeiro por culturas 

temporárias de regadio, de acordo com (Pimenta, 1998). Apesar de a variação ser de pequena 

dimensão, pode afirmar-se que o projeto tenderá a diminuir globalmente o risco de erosão na área 

afetada pelo projeto. 

 

TABELA 16 -  CLASSES DE EROSÃO POTENCIAL  

CLASSE EROSÃO (TON HA-1 ANO-1) 

Baixa <2 

Média 2-5 

Alta 5-20 

Muito Alta >20 
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FIGURA 23 – RISCO DE EROSÃO NA ÁREA DOMINADA E NA ÁREA DE INTERVENÇÃO NA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 
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FIGURA 24 – RISCO DE EROSÃO NA ÁREA DOMINADA E NA ÁREA DE INTERVENÇÃO NO CENÁRIO COM PROJETO 

 

TABELA 17 – PERCENTAGEM DA SUPERFÍCIE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO AHX NAS CLASSES (BAIXA E MÉDIA) E (ALTA E MUITO ALTA) NA SITUAÇÃO DE 

REFERÊNCIA E NO CENÁRIO DO PROJETO 

CLASSES SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA CENÁRIO DO PROJETO 

Baixa e Média 77.5% 82.7% 

Alta e Muito Alta 22.5% 17.3% 
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5.3.5  CARACTERIZAÇÃO DOS RISCOS DE SALINIZAÇÃO/ALCALINIZAÇÃO 

Para caracterização dos riscos de salinização foi considerada a informação contida no relatório 

“Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Xévora-Estudo Detalhado de Solos” (IEADR, 1995) e no 

“Estudo de Caracterização dos Solos e esboço de aptidão das terras para o regadio à Escala 

1:25000 na área a beneficiar com o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva” (IHERA, 2003). 

Os iões em solução no solo determinam a salinidade e alcalinidade. Os solos salinos têm uma alta 

concentração de sais e baixa proporção de sódio no complexo de troca. Os solos alcalinizados 

têm uma proporção elevada de sódio no complexo de troca elevado teor de sais solúveis e fraca 

proporção de sódio de troca.  

Os solos alcalinizados (sódicos) e os solos salinos são aqueles onde ocorre uma concentração de 

sais que interfere com o crescimento das culturas e afeta a estrutura dos solos. 

Um indicador geralmente utilizado para a alcalinização do solo é a fração da concentração de 

sódio no complexo de troca no solo, designada por ESP (Exchange Sodium Percentage) (ESP), de 

acordo com a equação: 

𝐸𝑆𝑃 =
𝑁𝑎+

∑(𝐶𝑎2+  𝑀𝑔2+   𝐾+   𝑁𝑎+)
𝑥100 

 

Para o U.S. Salinity Laboratory, solos com ESP ≤ 5% são considerados normais, com 5% < ESP ≤ 15%, os 

solos são considerados em risco de alcalinização e com ESP > 15%, os solos são considerados 

alcalinizados (ou sódicos). 

Um indicador de salinização bastante utilizado é Condutividade Elétrica (CE), medida em mS/cm 

num extrato saturado do solo, a 25°C, utilizando-se o valor crítico de CE = 4 mS/cm como limiar de 

salinização. 

Foram verificados os dados relativos ao ESP em todos os perfis de solo analisados em (IEADR, 1995) 

dos quais 11 relativos a Luvissolos, 6 a Cambissolos, 6 a Vertissolos, 2 a Planossolos e 1 a Fluvissolos. 

Os dados de ESP foram verificados nas profundidades 0-25, 25-45, 55-85 e 115-145 cm, sendo que 

em nenhum caso o ESP se apresentou superior a 5%. 

Foram verificados os dados relativos à Condutividade Elétrica nos perfis de solo analisados em 

(IEADR, 1995) (estudo relativo ao EFMA, numa região diferente do AHX). Neste estudo foram 

analisados os perfis relativos às famílias de solos (classificação SROA), também existentes na Área 
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Dominada do AHX, embora com localização diferente, permitindo conhecer nessas mesmas classes 

de solo os valores da CE. Em nenhum caso se verificou um CE ≥ 4 mS/cm. 

A informação disponível relativa ao risco de alcalinização refere-se a solos na região do estudo, 

sendo alguns dos perfis obtidos dentro da Área Afetada pelo AHX. O facto de todos os perfis os solos 

analisados se apresentarem sem risco de alcalinização sugere que esse risco não deverá ser 

elevado nos solos da área em estudo.  

Relativamente à Condutividade Elétrica os perfis analisados abrangem famílias de solos presentes 

em 56,3% da Área Afetada, não existindo, contudo, perfis de Aluviossolos. Assim, pode afirmar-se 

por semelhança com os valores das mesmas famílias de solos que os riscos de salinização dos solos 

do AHX serão tendencialmente baixos. 

Globalmente o risco de alcalinização e salinização dos solos do AHX deverá encontrar-se, em 

grande medida, na conjunção (ESP ≤ 5 % e CE ≥ 4 mS/cm) de solos sem problemas estruturais ou de 

toxicidade para as plantas, no que respeita à presença de sais solúveis. 

 

5.3.5.1 DRENAGEM  

Uma caracterização inicial dos riscos associados a solos com tendência para excesso de água no 

solo foi realizada através da utilização da Carta de Capacidade de Uso. O apuramento dos solos 

com classes de uso com limitações por excesso de água indica que 18,8% dos solos da Área 

Afetada estão classificados com esta limitação. 

As limitações de drenagem estão associadas em primeiro lugar a Aluviossolos Antigos não Calcários 

localizados em zonas de boa aptidão para regadio e em segundo lugar a solos Mediterrâneos 

Pardos de Materiais Calcários, Para-Barros. 

A metodologia do estudo da aptidão dos solos para regadio feito em 5.3.3  incluiu e incorporou a 

análise da drenagem. 
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5.4  USO DO SOLO 

 

5.4.1  USO ATUAL DO SOLO 

5.4.1.1 METODOLOGIA 

O uso atual do solo foi caracterizado tendo por base a fotointerpretação sobre ortofotomapas 

digitais cor verdadeira, fornecidos pelo IFAP (fotografia de 2015) com resolução espacial 0,5m/pixel 

e um erro médio quadrático de 1,25 metros. 

Tendo em atenção a realidade da ocupação do solo no local foram utilizadas as seguintes classes 

para a classificação: 

 

TABELA 18 – CATEGORIAS UTILIZADAS NA CARTOGRAFIA DE OCUPAÇÃO DO SOLO 

CATEGORIA COS COD NOTAS 

Culturas temporárias de 

sequeiro 
2.1.1.01.1 TEMP Incluindo culturas forrageiras 

Culturas temporárias de 

regadio 
2.1.2.01.1 TEMP_(R) 

 

- 

Tomate 2.1.2.01.1 T Cultura Individualizada dada a sua expressão 

e importância 

Olival sequeiro 2.2.3.01.1 OL - 

Olival de regadio 2.2.3.01.1 OL_(R) - 

Vinha 2.2.1.01.1 VN - 

Horta 2.1.2.01.1 H - 

Pastagens pobres 

permanentes e mato 

 

2.3.1.01.1 MATO_P 
Inclui todas as zonas de matagal e zonas 

identificadas como em evolução para 

matagal 

Montado de Azinho 2.4.4.01.2 AZ Inclui alguns exemplares de Sobreiro 

dispersos  

Pinheiro manso 

 

3.1.2.01.2 PM - 
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CATEGORIA COS COD NOTAS 

Culturas temporárias de 

sequeiro 
2.1.1.01.1 TEMP Incluindo culturas forrageiras 

Galeria Ripícola 3.1.1.02.2 GR Inclui os cursos da ribeira de Abrilongo e o Rio 

Xévora nas zonas de galeria 

Charca 5.1.2.03.2 AG - 

Instalações Agrícolas 1.2.1.03.1 IA - 

Urbano 1.1.1.02.1 U - 

 

A fotointerpretação foi validada no campo integralmente e as dúvidas relativas a parcelas em 

transição discutidas e validadas com a ABX. 

A área fotointerpretada permite o apuramento das ocupações do solo na Área Afetada, na Área 

de Intervenção e na Área Dominada. 

 

5.4.1.2 USO DO SOLO NA ÁREA AFETADA 

A Tabela 19,  a Carta N.º 05 e a  Figura 25 mostram a ocupação do solo na Área Afetada. Cerca de 

um quarto da superfície é ocupada com montado de azinho e mato/pastagem e cerca de 20% 

com culturas temporárias de sequeiro. Isto significa que na Área Afetada cerca de 45% da superfície 

tem ocupações que constituem habitats com maior interesse do ponto de vista dos valores naturais 

(Ver 5.8 ), à qual acresce a superfície de galeria ripícola. 

As culturas temporárias de regadio (incluindo o tomate) ocupam 27% da Área Afetada. 

 O conjunto das culturas temporárias de regadio (incluindo o tomate) com as culturas permanentes, 

habitats tendencialmente com menos interesse do ponto de vista dos valores naturais ocupam 

47,3% da superfície total.    
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TABELA 19 – SUPERFÍCIE E % POR CLASSE DE  USO DO SOLO NA ÁREA AFETADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CLASSE DE USO DO SOLO ÁREA (HA) % 

Montado de Azinho 919,72 23,69% 

Culturas temporárias de regadio 837,15 21,56% 

Culturas temporárias de sequeiro 774,92 19,96% 

Olival sequeiro 489,60 12,61% 

Olival de regadio 346,72 8,93% 

Galeria Ripícola 264,06 6,80% 

Tomate 128,55 3,31% 

Pastagens pobres permanentes e mato 56,76 1,46% 

Vinha 32,04 0,83% 

Instalações Agrícolas 24,50 0,63% 

Pinheiro manso 4,37 0,11% 

Charca 3,15 0,08% 

Urbano 0,94 0,02% 

Horta 0,26 0,01% 

Total 3882,73 - 

Total de culturas permanentes 868,35 22,36% 

Total de culturas regadas 1312,41 33,80% 

Total de Montado de Azinho, Pastagens e Mato 976,48 25,15% 
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   FIGURA 25 – USO DO SOLO NA ÁREA AFETADA 

 

 

5.4.1.3 USO DO SOLO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

A Tabela 20 e a Figura 26 mostram a ocupação do solo na Área de Intervenção. Cerca de 15% da 

superfície é ocupada com montado de azinho e mato/pastagens e cerca de 20% com culturas 

temporárias de sequeiro. Isto significa que na Área Afetada cerca de 35% da superfície tem 

ocupações que constituem habitats com maior interesse do ponto de vista dos valores naturais (Ver 

5.8), à qual acresce a superfície de galeria ripícola. 

As culturas temporárias de regadio (incluindo o tomate) ocupam 28,62% da Área Afetada. 

O conjunto das culturas temporárias de regadio (incluindo o tomate) com as culturas permanentes, 

habitats tendencialmente com menos interesse do ponto de vista dos valores naturais ocupam 

54,42% da superfície total.    
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TABELA 20 – SUPERFÍCIE E PERCENTAGEM POR CLASSE DE USO DO SOLO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO     

CLASSE DE OCUPAÇÃO ÁREA (HA) % 

Culturas temporárias de regadio 732,23 25,74% 

Culturas temporárias de sequeiro 577,28 20,29% 

Montado de Azinho 442,23 15,55% 

Olival sequeiro 422,73 14,86% 

Olival de regadio 279,82 9,84% 

Galeria Ripícola 236,03 8,30% 

Tomate 81,94 2,88% 

Vinha 31,36 1,10% 

Pastagens pobres permanentes e mato 19,65 0,69% 

Instalações Agrícolas 17,04 0,60% 

Pinheiro manso 4,28 0,15% 

Charca 0,20 0,01% 

Total 2844,78 - 

Total de culturas permanentes 733,91 25,80% 

Total de culturas regadas 1093,99 38,46% 
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FIGURA 26 – USO DO SOLO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

 

5.4.1.4 USO DO SOLO NA ÁREA DOMINADA 

A Tabela 21 e a Figura 27 mostram a ocupação do solo na Área Dominada. Cerca de 6% da 

superfície é ocupada com montado de azinho, pastagens, mato e 22,8% com culturas temporárias 

de sequeiro. Isto significa que na Área Dominada cerca de 23% da superfície tem ocupações que 

constituem habitats com maior interesse do ponto de vista dos valores naturais (Ver 5.8). Pela própria 

definição espacial da Área Dominada, a galeria ripícola não tem expressão (uma vez que é quase 

integralmente excluída desta área). 

As culturas temporárias de regadio (incluindo o tomate) ocupam 37,18% da Área Dominada. 
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 O conjunto das culturas temporárias de regadio (incluindo o tomate) com as culturas permanentes, 

habitats tendencialmente com menos interesse do ponto de vista dos valores naturais ocupam 

67,91% da superfície total.    

 

TABELA 21 – SUPERFÍCIE E PERCENTAGEM POR CLASSE DE USO DO SOLO NA ÁREA DOMINADA 

CLASSE DE OCUPAÇÃO ÁREA (HA) % 

Culturas temporárias de regadio 720,46 33,35% 

Culturas temporárias de sequeiro 494,37 22,88% 

Olival sequeiro 357,65 16,56% 

Olival de regadio 274,53 12,71% 

Montado de Azinho 120,03 5,56% 

Tomate 82,80 3,83% 

Galeria Ripícola 54,87 2,54% 

Vinha 31,73 1,47% 

Instalações Agrícolas 13,69 0,63% 

Pastagens pobres permanentes e mato 5,80 0,27% 

Pinheiro manso 4,33 0,20% 

Total 2160,25 - 

Total de culturas permanentes 663,91 30,73% 

Total de culturas regadas 1077,79 49,89% 
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FIGURA 27 – USO DO SOLO NA ÁREA DOMINADA 

 

 

5.4.1.5 COMPARAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO ENTRE AS ÁREAS AFETADA, DE 

INTERVENÇÃO E DOMINADA 

A comparação apresentada na Tabela 22 é importante para a avaliação do impacte do projeto 

na ocupação do solo. As alterações na ocupação do solo só incidirão sobre a Área Dominada, 

contudo o impacte será analisado para a Área Afetada.  

Na Área Dominada constata-se que a ocupação do solo na situação de referência (2016) é já 

maioritariamente composta por culturas temporárias de regadio (37,18%) e pelas culturas 

permanentes de sequeiro e regadio (30,73%), num total de 67,9% da superfície. As mesmas culturas, 

mas na Área Afetada têm uma percentagem de ocupação bastante inferior (47,24%). 

As culturas temporárias de sequeiro ocupam uma fração bastante semelhante da superfície na 

Área Dominada (22,88%), Área de Intervenção (20,29%) e Área Afetada (19,96%), ao contrário do 
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Montado de Azinho que ocupa uma fração muito superior na Área Afetada (25,15%) no que na 

Área Dominada (5,82%). 

 

TABELA 22 – COMPARAÇÃO DA PROPORÇÃO DE CLASSES DE OCUPAÇÃO NA ÁREA DOMINADA (AD), ÁREA DE INTERVENÇÃO (AI) E ÁREA AFETADA 

(AA) 

CLASSES DE OCUPAÇÃO AD AI AA 

Culturas temporárias de regadio 37,18% 28,62% 24,87% 

Culturas permanentes de regadio 12,71% 9,84% 8,93% 

Culturas permanentes  30,73% 25,80% 22,36% 

Culturas permanentes + temporárias de regadio 67,92% 54,42% 47,24% 

Montado de Azinho 5,56% 15,55% 23,69% 

Montado de Azinho + Mato/Pastagem 5,82% 16,24% 25,15% 

Culturas temporárias de sequeiro 22,88% 20,29% 19,96% 

Culturas temporárias de sequeiro + Montado de Azinho + 

Mato/Pastagem 
28,71% 36,53% 45,11% 

 

 

Em 5.18.3.10.2.7.1 esta comparação será retomada tendo em conta pressupostos sobre o impacte 

do AHX na ocupação do solo. Quanto à situação de referência aqui analisada, importa realçar 

que na Área Dominada (a qual será especificamente afetada pelo projeto), 67,92% são ocupadas 

por culturas permanentes e culturas temporárias de regadio (incluindo o tomate).  

 

5.4.2  ÁREAS DE MONTADO DE AZINHO E SOBRO 

A presença do sobreiro é residual face à muito maior presença da azinheira. 

À data da realização do trabalho de campo (2016) as áreas de montado encontravam-se afetadas 

por sintomas de declínio, verificando-se a ocorrência de uma fração elevada de árvores mortas e 
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em mau estado sanitário. Esta afirmação resulta da observação geral dos povoamentos, uma vez 

que não foi realizado o inventário do estado sanitário nem recolhidos dados dendrométricos. 

Foi calculada a densidade global das quercíneas nas Áreas Afetada, de Intervenção e Dominada 

(Ver Tabela 23), verificando-se que a densidade para o total da Área Dominada é menos de 

metade da densidade na Área Afetada. 

Considerando apenas a densidade de arvoredo nas parcelas classificadas como “Montado de 

Azinho” na cartografia de ocupação do solo nas três áreas acima referidas, verifica-se que, apesar 

da densidade na Área Dominada ser inferior à da Áreas de Intervenção e Afetada, a diferença não 

é muito expressiva. 

 

TABELA 23 – DENSIDADE E NÚMERO DE INDIVÍDUOS DE AZ E SB ÁREA DOMINADA (AD), ÁREA DE INTERVENÇÃO (AI) E ÁREA AFETADA (AA) E NAS 

SUPERFÍCIES CLASSIFICADAS COMO MONTADO NAS MESMAS AD, AI E AA 

REGIÃO  ÁREA (HA) Nº AZ+SB DENS (ARV/HA) 

Área Afetada 3822,04 16739 4,38 

Área de intervenção 2844,78 10464 3,68 

Área Dominada 2160,49 4310 1,99 

Montado - Área Afetada 919,72 12202 13,27 

Montado-Área de Intervenção 442,23 6347 14,35 

Montado -Área Dominada 120,03 1432 11,93 

 

A menor densidade de quercíneas na Área Dominada decorre principalmente da muito menor 

densidade de árvores nas áreas não classificadas como “Montado”. Esta menor densidade decorre 

da maior intensificação agrícola da área dominada com maior proporção de áreas de regadio 

com menor número de árvores dispersas quando comparada com as Áreas de Intervenção e 

Afetada. 
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5.5  RECURSOS HÍDRICOS DE SUPERFÍCIE 

 

5.5.1  REDE HIDROGRÁFICA  

O AHX está inserido na bacia hidrográfica do Guadiana e do Xévora seu afluente na margem 

direita. A ribeira de Abrilongo é afluente da margem direita do Xévora com a foz dentro da área 

do projeto. 

A Carta nº 06 e a Figura 28 mostram os principais cursos de água e a albufeira de Abrilongo, a 

albufeira que é a origem de água do projeto. 

 

 

FIGURA 28 –CURSOS DE ÁGUA E ALBUFEIRA DE ÁGUAS PÚBLICAS 
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TABELA 24 – DESIGNAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DIMENSÃO DA BACIA DOS CURSOS DE ÁGUA PRINCIPAIS NA ÁREA AFETADA 

DESIGNAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DECIMAL CÓDIGO (EU-CD) DIMENSÃO DA 

BACIA (KM2) 

Rio Xévora  401128 PT07GUA1410 982,42 

Ribeira da Água Zorra 40112803 PT07GUA1417 12,97 

Ribeira de S. João 40112805 07GUA1412 6,39 

Ribeira do Vale Nave  40112807 - 4,7 

Ribeira da Defesa  40112810 - 4,69 

Ribeira da 

Conceição  

40112812 PT07GUA1411 14,97 

Ribeira do Abrilongo 40112814 07GUA1404I 210 

Ribeira dos 

Marmeleiros  

4011281401 07GUA1408 26,91 

Riibeira da Langaruta 4011281403 - 6,57 

Ribeira de Cevadais  4011281402 - 6,13 

Ribeira das Velhas  4011281404 - 9,01 
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FIGURA 29 –CURSOS DE ÁGUA E BACIAS HIDROGRÁFICAS NA ÁREA AFETADA  

 

 

5.5.1.1 ALBUFEIRA DE ABRILONGO E ESCOAMENTO NA RIBEIRA DE ABRILONGO 

A albufeira do Abrilongo é identificada pelo código EU-CD PT07GUA1407. 

A barragem do Abrilongo, localiza-se na ribeira do Abrilongo, cerca de 500m a jusante da 

confluência da ribeira de Caga-no-Ninho, afluente do rio Xévora, no Concelho de Campo Maior. 

À cota do NPA (252,0), os volumes de armazenagem da albufeira total e útil são de cerca de 20 

hm3 e 17 hm3. A superfície de regolfo é 285 ha. O volume regularizado é da ordem de 15 hm3. 

Para o escoamento anual da bacia da ribeira do Abrilongo drenada pela secção no local de 

implantação da barragem, estimaram-se na fase de projeto, 27 hm3 em ano médio, 14 hm3 em ano 

seco e 43 hm3 em ano húmido. 
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O caudal de ponta considerado no projeto da barragem para o dimensionamento da tomada de 

água foi de 2,25 m3/s, utilizando-se uma conduta em aço de 0,8m de diâmetro para ligação ao 

sistema de rega. 

 

5.5.1.1.1 CAUDAL ECOLÓGICO DA ALBUFEIRA DO ABRILONGO 

O regime do caudal ecológico garantirá as boas condições da ribeira do Abrilongo e no rio Xévora 

na Área Afetada do AHX. A metodologia para o estabelecimento do caudal ecológico é definida 

genericamente no PGRHG (ver 0), estando previstos “… estudos para a avaliação das necessidades 

de adaptação dos dispositivos para libertação de caudal ecológico e respetiva implementação”. 

Nos termos do PGRHG a barragem de Abrilongo é uma barragem prioritária para a execução das 

ações atrás mencionadas. 

O PGRHG define genericamente a metodologia para a definição do caudal ecológico em 

“Aproveitamentos situados a montante de zonas protegidas destinadas à proteção de espécies 

piscícolas (ciprinídeos), ou de zonas designadas para a proteção de habitats ou espécies em que 

a manutenção ou o melhoramento do estado da água é um dos fatores importantes para a 

proteção, incluindo os sítios da Rede Natura 2000 e outras áreas importantes para a conservação”. 

Nos casos em que podem, potencialmente, conduzir a um regime hidrológico alterado ou muito 

alterado “deverá recorrer-se à aplicação do método do INAG (Alves & Bernardo, 2002) 

conjuntamente com a Metodologia Incremental (IFIM)”, existindo também regras simplificadas para 

utilização até à conclusão dos estudos necessários. Neste contexto será sempre necessário garantir 

caudais no semestre seco não inferiores a 30% do caudal médio anual (determinado na seção onde 

se encontra a albufeira do Abrilongo em 27 hm3 para o ano médio). 

Do ponto de vista do EIA assume-se que será possível manter um caudal ecológico3 eficaz, pelo 

menos nas mesmas condições em que o mesmo é possível na situação de referência, uma vez que 

as necessidades de água do AHX serão inferiores aquelas que se verificam na situação de 

                                                      

3 Os caudais ecológicos têm por objetivo satisfazer as necessidades dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, 

consubstanciando-se num conjunto de caudais mínimos a manter no curso de água que permite assegurar a conservação 

e a manutenção dos ecossistemas aquáticos naturais, a produção das espécies com interesse desportivo ou comercial, 

assim como a conservação e a manutenção dos ecossistemas ripícolas, dos aspetos estéticos da paisagem ou outros de 

interesse científico e cultural (Alves & Bernardo, 2002). 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

157 

 

referência, representando cerca de 56% da capacidade de armazenamento útil da albufeira, 

comportando a utilização.  

 

5.5.2  ESTADO E QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL 

A Figura 30 mostra a localização das estações de monitorização da qualidade da água superficial 

na Área Afetada. A Tabela 25 apresenta dados relativos a um conjunto de parâmetros de 

qualidade da água. Verifica-se que os dados de monitorização mais recentes se referem ao ano 

de 2015, que estão disponíveis apenas em quatro das oito estações. 

Os dados da estação 190/02 XÉVORA representam a qualidade da água do Rio Xévora no ponto 

de entrada em Portugal. Os dados da qualidade da água na albufeira do Abrilongo representam 

a qualidade da água utilizada pelo AHX.  

A localização das estações de monitorização permite verificar que a monitorização nas estações 

190/55 RIBEIRA DA CONCEIÇÃO, 190/52 RIBEIRA DE S. JOÃO e 19P/51 RIBEIRA DA ÁGUA ZORRA, 

representam a qualidade da água nesses cursos de água antes da sua potencial afetação por 

impactes na qualidade da água decorrentes do AHX, o que permite melhor avaliar esses potenciais 

impactes. 
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FIGURA 30 – LOCALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE MONOTORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL NA ÁREA AFETADA, SNIRH 

 

TABELA 25 – DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA NAS ESTAÇÕES DE MONITORIZAÇÃO LOCALIZADAS NA ÁREA AFETADA E NA ALBUFEIRA DE ABRILONGO. 

SNIRH 

CÓDIGO 19O/10 C 19O/10 19O/51 19P/50 19O/55 19P/51 19O/52 

NOME 

Alb. 

Abrilongo

_C 

Alb. 

Abrilongo 

Monte 

Do 

Machado 

Monte 

Xévora 

R. 

Concei

ção 

R. Água 

Zorra 

Ribeira 

de S. 

João 

DATA feb-10 nov-10 may-10 jun-15 feb-15 feb-15 may-10 

Alcalinidade (mg/l HCO3) 

(mg/l) 
84 84 209 223 870 90 366 

Azoto amoniacal (mg/l 

NH4) (mg/l) 
0,31 0,25 0,09 0,15 0,096 <0,03 0,07 
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CÓDIGO 19O/10 C 19O/10 19O/51 19P/50 19O/55 19P/51 19O/52 

NOME 

Alb. 

Abrilongo

_C 

Alb. 

Abrilongo 

Monte 

Do 

Machado 

Monte 

Xévora 

R. 

Concei

ção 

R. Água 

Zorra 

Ribeira 

de S. 

João 

DATA feb-10 nov-10 may-10 jun-15 feb-15 feb-15 may-10 

Azoto total (mg/l N) (mg/l) 1,9 1 0,8 1,4 1,1 1,9 1,3 

CBO 5 dias (mg/l) <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Carência Química de 

Oxigénio (mg/l) 
33 24 21,3 27 27 19 27,7 

Clorofila-a (ug/l) (µg/l) 2,5 6,3 - 5 - - - 

Dureza total (mg/l) 84 56 93 - - - 230 

Fósforo total (mg/l) (mg/l) 0,11 0,15 0,078 0,11 0,067 0,03 0,57 

Nitrato Total (mg/l NO3) 

(mg/l) 
4,2 <2 <2 2,1 <2 <2 3,4 

Nitrito Total (mg/l NO2) 

(mg/l) 
0,13 <0,03 0,05 0,019 0,022 0,0028 0,09 

Ortofosfato Total (mg/l 

P2O5) (mg/l) 
0,099 0,023 0,023 0,029 0,073 0,0229 0,057 

ph - - 7,8 7,8 8,4 8,7 8,5 

 

 

TABELA 26 – DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA NAS ESTAÇÃO 190/02 XÉVORA.SNIRH 

 XÉVORA 190/02  

 PERÍODO N.º 

OBSERVAÇÕES 
MAX MED MIN D.P 

Alcalinidade (mg/l HCO3) (mg/l) 2010-15 13 358 166,15 61 86,89 

Azoto amoniacal (mg/l NH4) (mg/l) 2001-15 48 0,47 0,13 0 0,089 
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 XÉVORA 190/02  

 PERÍODO N.º 

OBSERVAÇÕES 
MAX MED MIN D.P 

Azoto amoniacal (mg/l NH4) (mg/l) 2013-15 - - <0,081 - - 

Azoto total (mg/l N) (mg/l) 2010-15 12 2,4 1,14 0,5 0,547 

CBO 5 DIAS (MG/L) 2001-15 44 6 2,2 0,6 0,991 

CBO 5 DIAS (MG/L) 2013-15 18 - <3 1,5 - 

Condutividade de laboratório a 20ºC 

(US/CM) 
2009-15 51 320 167,56 66 57,25 

CQO(MG/L) 2001-15 89 75,8 15,18 5,3 11,27 

CQO(MG/L) 2013-15 - - <14,64 - - 

Clorofila-A (UG/L) (MG/L) 

2001-15 74 39,5 6,82 0,6 8,89 

2013-15 - - <5,03 - - 

Coliformes Fecais (MPN/100ML) 2001-04 45 46000 1895 20 7310 

Fósforo total (MG/L) (MG/L) 2009-15 98 0,97 0,123 0,022 0,135 

Fosfato Total (MG/L PO4) (MG/L) 2009-15 16 0,45 0,15 0,02 0,109 

Nitrato Total (MG/L NO3) (MG/L) 

2001-15 65 13 3,158 0,11 2,672 

2013-15 - - <2,57 - - 

Nitrito Total (MG/L NO2) (MG/L) 

2001-15 76 0,15 0,032 0,002 0,029 

2013-15 - - 0,02 - 0,017 

Ortofosfato Total (MG/L P2O5) (MG/L) 

2001-15 65 0,75 0,107 0,023 0,107 

2013-15 - - 0,095 - 0,069 

Oxigénio dissolvido - campo (%) 2009-15 33 159 85,73 36 28,85 

PH - campo 2001-10 44 9,5 7,88 6,7 0,53 
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O Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na RH7 classifica o Rio Xévora em estado 

“Excelente” (2015). A ribeira de Abrilongo é classificada como em estado “Razoável”, a Ribeira dos 

Marmeleiros em estado “Bom”.  

Tendo em conta o conjunto de observações disponíveis, parece poder afirmar-se que o impacte 

da atividade agrícola com o padrão de intensificação hoje existente, permite manter o estado 

atrás mencionado do Rio Xévora, não se prevendo que os impactes específicos do AHX alterem 

esta classificação, no pressuposto da adequada gestão dos caudais originários da albufeira do 

Abrilongo. 
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5.6  RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

 

O principal recurso hídrico da região do AHX é o sistema aquífero Elvas - Campo Maior cuja 

localização é apresentada na Figura 31. A Portaria nº 146/2010 de 16 de março definiu uma Zona 

Vulnerável (Zona Vulnerável de Elvas) que inclui este aquífero cujos limites acompanham, na Área 

Afetada, os limites do aquífero mostrados na Figura 31. O PGRHG define medidas destinadas a 

diminuir o impacte da poluição por agro-químicos nesta Zona Vulnerável (ver 5.11.2.2). 

No SNIRH está disponível a informação sintetizada na ficha do aquífero Elvas - Campo Maior que é 

apresentada na Tabela 27. 
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FIGURA 31 – LOCALIZAÇÃO DO SISTEMA AQUÍFERO ELVAS – CAMPO MAIOR  

 

TABELA 27 – CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA AQUÍFERO ELVAS – CAMPO MAIOR. FONTE: SNIRH 

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO 

Formações Aquíferas Dominantes Formações Detríticas (Terciário) 

Litologias Dominantes 
Rochas margosas com detritos de natureza diversa, 

arenitos margosos e na base, argilas, cuja espessura total 

varia entre 10 m e 60 m 
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CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO 

Características Gerais Sistema aquífero poroso, multicamada 

Produtividade (l/s) Mediana=4,03 

Parâmetros Hidráulicos Transmissividade entre 8 e 93 m²/dia 

Funcionamento Hidráulico A recarga faz-se diretamente por infiltração da 

precipitação e também por drenância 

Piezometria / Direções de Fluxo O escoamento deve fazer-se em direção ao rio 

Guadiana 

Balanço Hídrico Recursos entre 9 e 15 hm³/ano 

Fácies Química Bicarbonatada cálcica e magnesiana 

 

 

Em (Instituto da Água & FCUL, 2000) identificam-se na Área Afetada do AHX 6 furos 2 poços e uma 

nascente.  Presume-se a existência de uma quantidade mais elevada de furos e poços (embora 

não referenciados). 

Na informação detalhada do aquífero de Elvas – Campo Maior apresentada em (Almeida, et al, 

2000) encontram-se os dados de qualidade da água para o aquífero Elvas – Campo Maior (Tabela 

28). 

 

TABELA 28 – DADOS DA QUALIDADE DA ÁGUA DO AQUÍFERO DE ELVAS – CAMPO MAIOR (ALMEIDA, ET AL, 2000) 

 N MÉDIA SD MÍNIMO Q1 MEDIANA Q3 MÁXIMO 

Condutividade (μS/cm) 54 857 224 324 695 847 963 1424 

pH 51 7,3 0,4 6,2 7,1 7,3 7,5 8,3 

Bicarbonato (mg/L) 15 373 153 193 288 334 437 766 
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 N MÉDIA SD MÍNIMO Q1 MEDIANA Q3 MÁXIMO 

Cloreto (mg/L) 35 74 54 11 40 64 102 291 

Sulfato (mg/L) 17 22,8 16,2 6,5 9,5 21,5 27,9 70 

Nitratos (mg/L) 37 43,4 33,8 6,6 20 32 59,4 158 

Nitritos (mg/L) 17 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0,02 0,03 

Cálcio (mg/L) 18 65,1 28,7 18,8 38 65,9 88,7 111 

Magnésio (mg/L) 19 46,2 18,7 20,2 30,3 45,7 59 81,2 

Potássio (mg/L) 16 1 0,8 0,4 0,6 0,7 1 3,3 

Sódio (mg/L) 19 48 30,3 8,5 31,7 40 54 132 

Ferro (mg/L) 6 0,04 0,01 0,01 0,03 0,04 0,04 0,06 

Alumínio (mg/L) 6 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,025 

Sílica (mg/L) 19 39,3 13,7 16 28,5 38,9 49,2 62,4 

Dureza Total (mg/L) 18 374 127 168 286 380 466 625 

 

 

À data da obtenção dos dados de monitorização indicados na Tabela 28 a média da 

concentração de nitratos no aquífero de Campo Maior era inferior ao valor de referência de 50 

mg/L (indicado no  Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, 

de 11 de março – Diretiva Nitratos). Existem dados de qualidade da água subterrânea do furo 387/5 

(Monte da Quinta), dentro da Área Afetada. No período 1999 a 2009 a média do valor da 

concentração de nitrato manteve-se abaixo dos 50 mg/L, embora em maio 2010, último valor 

disponível, se tenha registado um valor cerca de dez vezes superior ao valor de referência (490 

mg/l).  

 

Especificamente para a área da AHX o SNIRH dispõe de dados piezométricos da captação 387/4 – 

Salvador para o período 2000 a 2007. 

https://dre.pt/application/file/641031
http://dre.pt/pdf1sdip/1999/03/059A00/13721373.pdf
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5.7  GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

 

A Área Afetada pelo AHX insere-se na peneplanície alentejana, com relevos de baixa altitude e 

inclinação. Geologicamente insere-se na zona de Ossa - Serra Morena, dominada por formações 

do Precâmbrico (“Série Negra”), sobrepostas por uma série sedimentar abrangendo terrenos 

paleozoicos que vão do Câmbrico ao Devónico. 

 

A zona do AHX é atravessada pelo rio Xévora e pelo seu afluente a ribeira do Abrilongo, cursos de 

água de regime torrencial. 

 

A geologia e litologia da região onde se insere a Área Afetada, compreende os seguintes tipos de 

formações dominantes: 

• Plistocénico, constituído por depósitos de terraços fluviais com espessuras entre os 15 e 40 m, 

correspondentes a cascalheiras de calhaus e seixos médios a grosseiros de quartzo e 

quartzitos subrolados, com matriz mais ou menos desenvolvida, de natureza areno-siltosa e 

silto-argilosa, com intercalações de lentículas de areias finas e médias, siltosas, com seixos 

dispersos que, no conjunto, têm cor amarelo-acastanhada e castanho-avermelhada; 

• Rochas migmatíticas, constituídas por gnaisses migmatíticos com intercalações de 

epidotitos; 

• Paleogénico-Neogénico inferior, constituído por conglomerados, margas areníticas e 

arenitos arcósicos; 

• Aluviões do Holocénico no fundo do leito dos cursos de água mais importantes. 

 

A Figura 32 mostra um extrato da Carta Geológica (Atlas do Ambiente) na Área Afetada. 
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FIGURA 32 – CARTA GEOLÓGICA (ÁREA AFETADA). ATLAS DO AMBIENTE 

 

O relevo da região onde se situa o AHX é determinado pelo rio Xévora, o principal agente erosivo, 

ocorrendo vestígios dos antigos leitos deste curso de água, que erodiu parte dos depósitos da bacia 

terciária de Badajoz, pelo que esta zona fronteiriça se apresenta muito plana, tornando-se 

suavemente ondulada para oeste e norte, onde ocorrem as maiores elevações que correspondem 

respetivamente aos afloramentos das formações gnássicas e dos depósitos de terraços fluviais. 

O rio Xévora apresenta na região do AHX um traçado suavemente meandrizado, de baixo índice 

de sinuosidade, apresentando-se pouco encaixado. O rio desenvolve-se segundo a direção NW-SE 

e de acordo com a inclinação do terreno.  No troço respeitante ao AHX o declive médio do rio é 

0,16%. O vale tem uma forma simétrica até à confluência com a ribeira do Abrilongo, com altitudes 

próximas dos 205 m. A jusante da foz do Abrilongo assume uma forma assimétrica para jusante dessa 

confluência, com cotas à volta dos 205m na margem esquerda e com o topo da aplanação da 
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margem direita com altitudes em torno dos 240 m. O leito de cheia apresenta neste troço larguras 

próximas 500 m. 

Na margem esquerda do rio Xévora em direção a Espanha, observa-se uma extensa área quase 

plana, ligeiramente inclinada no sentido NW-SE e com cotas próximas de 220m na parte norte e 

cerca de 200m na parte sul. Trata-se de uma área de dissecação ligeira ou inexistente e na qual se 

encaixa uma rede de drenagem paralela ou sub-paralela amplamente espaçada com algumas 

lagoas. É nesta área que ocorrem os depósitos de terraços fluviais do rio Xévora. 

 

A área de estudo é atravessada por uma falha de orientação NE-SW, correspondente ao grande 

desligamento sinistrógiro de Odemira-Ouguela, que interseta também Campo Maior.  

A Figura 33 e a Tabela 29 apresentam a distribuição de declives na Área Afetada.  

 

 

 

FIGURA 33 – DECLIVES NA ÁREA AFETADA PELO AHX 
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TABELA 29 – PERCENTAGENS DA ÁREA DAS CLASSES DE DECLIVE NA AHX 

CLASSE DE DECLIVE % DA SUPERFÍCIE 

<=2% 58,6% 

3-5% 33,5% 

6-10% 6,5% 

>10% 1,4% 

 

 

Em (COBA, 1993) pode encontrar-se um esboço geomorfológico desenvolvido para uma região 

incluindo a Área Afetada pelo AHX, nesse esboço são classificadas unidades homogéneas tendo 

como critérios: i) as formas de terreno; ii) os processos morfogenéticos; iii) a litologia; iv) a tipologia 

da rede hidrográfica. 

Os terraços fluviais baixos acompanham o curso do rio Xévora e o troço inferior do Abrilongo 

imediatamente antes da sua foz. Apresentam uma topografia quase plana, com um grau de 

dissecação ligeiro, havendo valas abandonadas. As suas formas podem ser largas ou estreitas com 

limites geralmente abruptos. A rede de drenagem é colinear. São unidades recetoras de água e 

sedimentos, podendo também ser transmissoras. 

Na margem esquerda do Xévora e do Abrilongo, desenvolvem-se superfícies de aplanamento 

sobre depósitos de terraços fluviais do Plistocénico, as quais, constituem normalmente zonas de 

cabeceira, às quais correspondem áreas atualmente expostas à erosão e, portanto, sujeitas a 

evolução contínua. Verifica-se pelo perfil longitudinal, que os vales nelas existentes não atingiram 

ainda o estado de equilíbrio no ciclo da erosão. As superfícies de aplanamento representadas na 

área de estudo encontram-se à cota dos 230-240m, apresentando uma inclinação ligeira de 

acordo com a inclinação da área envolvente e com os respetivos rebordos bem conservados. 

Na margem direita do Abrilongo observam-se relevos ondulados de suave a moderado sobre 

conglomerados e margas areníticas do Paleogénico-Neogénico inferior. Estas unidades estão 

atualmente submetidas a processos erosivos e logo transmissoras de água e sedimentos para outras 

unidades. Apresentam pendentes suaves a moderados (geralmente até cerca de 9%) e formas 

convexas e retas, geralmente complexas. O grau de dissecação é moderado, ligeiro ou severo. 
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Existem formações angulosas e arredondadas. A rede de drenagem é dendrítica e por vezes 

subparalela ou radial, de moderada a densa.  

Ainda na margem direita do Abrilongo encontram-se vertentes com declive superior a 10%. O grau 

de dissecação é moderado a severo.  

O esboço geomorfológico considera ainda as seguintes unidades presentes na Área Afetada: 

Vale principal: corresponde à unidade que ocupa uma posição relativa baixa no contexto da zona 

e compreende o leito do rio Xévora, a ribeira do Abrilongo e respetivos leitos de cheia. Apresenta 

uma topografia plana ou plano-côncava, ligeiramente irregular e submetida a inundações 

sazonais. Tem uma rede de drenagem anastomizada e é recetora de água e sedimentos. 

Vale secundário: esta unidade apresenta uma forma plano-côncava em U ou quase plana com 

pendente ligeira, sendo recetora de água e sedimentos. Apresenta rede de drenagem colinear ou 

anastomizada e regimes de inundações sazonais. 
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5.8  ECOLOGIA 

 

5.8.1  ASPETOS GERAIS 

Neste descritor procura-se privilegiar uma abordagem ecológica integrada, incidindo na análise 

das comunidades biológicas existentes, em detrimento de uma metodologia de carácter mais 

taxonómico, efetuado grupo a grupo. Esta abordagem parte dos impactes potenciais que o 

presente projeto originará no território onde se insere, uma vez que o mesmo atuará, 

essencialmente, sobre os usos do solo presentes e não diretamente nos taxa silvestres que deles 

dependem. 

Assim, para além da consideração dos habitat e das espécies com presença provável ou 

confirmada, bem como aos taxa existentes com estatutos de conservação mais desfavoráveis, a 

presente metodologia consiste numa abordagem mais focada nas espécies que efetivamente 

serão passíveis de sofrer impactes negativos de maior significância e, portanto, para as quais serão 

adotadas medidas de mitigação, quando tal se justifique. 

 

5.8.1.1 ECOSSISTEMAS DA ÁREA DE ESTUDO: UTM, CM E CLASSIFICAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA 

Para a caracterização específica dos descritores faunísticos, além de localizações geográficas de 

pontos e/ou segmentos de amostragem, serão utilizadas informações bibliográficas reportadas a 

quadrículas UTM (Sistema Universal Transverso de Mercator) e ao Cartograma 1:25000 do Instituto 

Geográfico do Exército. 

As quadrículas UTM resultam da Projeção Universal Transversa de Mercator, sendo utilizadas como 

unidade base as quadrículas UTM 10x10 km que, por exemplo, constituem a Cartografia de 

referência do Atlas das Aves Nidificantes de Portugal Continental (Equipa Atlas, 2008) e do Atlas dos 

Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2008). 

A presente área de estudo fica maioritariamente inserida nas Quadrículas PD62, PD63 e PD72, 

afetando marginalmente a Quadrícula PD73. 

Quando existir outra informação bibliográfica relevante e com maior grau de precisão (e.g. UTM 

5x5, 2x2 ou 1x1), ela será apresentada na alínea respeitante ao grupo biológico em causa. 
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No que respeita ao Cartograma, ele corresponde à numeração das Cartas Militares de Portugal 

Continental à escala 1:25000. A área em avaliação está incluída nas folhas da Carta Militar, números 

386, 387 e, marginalmente, 401. 

A classificação dos cursos de água é apresentada na Tabela 24. 

 

5.8.2  ENQUADRAMENTO DAS ÁREAS CLASSIFICADAS (REDE NATURA 2000) 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica para o espaço Comunitário resultante da aplicação 

das Diretivas 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro de 2009 

(Diretiva Aves) e nº 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, (Diretiva Habitats) e tem por 

objetivo “contribuir para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais 

e da fauna e da flora selvagens no território europeu dos Estados-membros em que o Tratado é 

aplicável” (Anexo I, nºs 1 e 2). O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, republicado pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, transpôs para a ordem jurídica interna essas duas Diretivas. 

Posteriormente a Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 articulou as áreas da Rede 

Natura 2000 num Instrumento de Gestão Territorial – Plano Setorial da Rede Natura 2000-. 

A articulação do AHX com o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (será feita através da consideração 

das orientações de gestão dos SIC e ZPEs, que consubstanciam o PSRN2000 no território, permitindo 

a conservação dos valores naturais que o PSRN2000 visa conservar. 

A Rede Natura 2000 é composta por áreas de importância comunitária para a conservação de 

determinados habitats e espécies, nas quais as atividades humanas deverão ser compatíveis com 

a preservação destes valores, visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico, 

económico e social. 

Esta rede é constituída por zonas de proteção especial (ZPE), criadas ao abrigo da Diretiva Aves e 

que se destinam, essencialmente, a garantir a conservação das espécies de aves e seus habitats, 

e por zonas especiais de conservação (ZEC), criadas ao abrigo da Diretiva Habitats, com o objetivo 

expresso de contribuir para assegurar a conservação dos habitats naturais e das espécies da flora 

e da fauna incluídos nos seus anexos.  

O PSRN2000 é um instrumento de gestão territorial, de concretização da política nacional de 

conservação da diversidade biológica, visando a salvaguarda e valorização dos sítios e das ZPE do 

território continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

173 

 

conservação favorável nestas áreas. Na sua essência, é um instrumento para a gestão da 

biodiversidade. Trata-se de um plano desenvolvido a uma macroescala (1:100 000) para o território 

continental, que apresenta a caraterização dos habitats naturais e seminaturais e das espécies da 

flora e da fauna presentes nos sítios e ZPE e define as orientações estratégicas para a gestão do 

território abrangido por aquelas áreas, considerando os valores naturais que nele ocorrem, com 

vista a garantir a sua conservação a médio e a longos prazos. 

A Área de Intervenção do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora (AHX) encontra-se totalmente 

dentro do SIC de São Mamede (PTCON0007) e completamente fora do SIC do Caia (PTCON0030). 

Existe uma faixa de sobreposição (com cerca de 1km de comprimento e 200m de largura) entre o 

SIC do Caia e a Área Afetada, dada a contiguidade do limite NE SIC Caia com a Área de 

Intervenção. Por este motivo, será feita referência aos valores naturais protegidos presentes no SIC 

do Caia. A Figura 34 mostra as Zonas da Rede Natura 2000 na Área Afetada. 

 

 

FIGURA 34 – ZONAS DA REDE NATURA 2000 NA ÁREA AFETADA 
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Por uma questão de facilidade de linguagem, no presente documento optou-se por utilizar a 

designação SIC (São Mamede), sempre que se refere a área criada ao abrigo da Diretiva Habitats 

em equação no caso do projeto em análise. 

 

A Área Afetada do AHX encontra-se parcialmente dentro da ZPE de Campo Maior (PTZPE0043). 

Concretamente, as áreas do AHX situadas na margem esquerda do Abrilongo e do Xévora e na 

margem direita de um troço final de 2km deste último rio, então dentro da ZPE. As restantes áreas 

do AHX encontram-se fora da ZPE. 

 

5.8.3  INTERAÇÃO DO AHX COM A REDE NATURA 2000 

5.8.3.1 SIC SÃO MAMEDE 

O AHX interage com o SIC São Mamede em toda a extensão da Área Afetada. O SIC São Mamede 

tem uma área total de 116,114 ha, representando a Área Afetada pelo AHX cerca de 3,29% da 

área total do SIC. 

Os habitats que estão na base da classificação do Sítio São Mamede são muito diversos e de 

caráter marcadamente mediterrânico. Entre eles, atendendo à geografia e localização da área a 

beneficiar pelo AHX, destacam-se os habitats agrícolas e os habitats ribeirinhos. 

A caracterização do Sítio feita no PSRN2000 refere que “A Sul ocorrem áreas tipicamente 

mediterrânicas, com excelentes montados (6310) de azinho (Quercus rotundifolia) e de sobro 

(Quercus suber), predominando os sistemas extensivos de sequeiro.” Já sobre a Caracterização 

Agro-Florestal e relativamente aos Sistemas dominantes, a caracterização refere que: “Os sistemas 

arbóreo-arbustivos têm nesta zona grande relevo quantitativo e qualitativo e são expressos por 

importantes olivais de condução mais ou menos intensiva e vinhas, estas mais frequentes no 

concelho de Portalegre.” 

No tópico Fatores de Ameaça pode ler-se o seguinte: 

“Intensificação agrícola (com alteração do uso do solo); práticas agrícolas com efeitos de 

degradação do montado (lavouras profundas, arreias, descortiçamentos inadequados); 

sobrepastoreio em áreas mais sensíveis.” 
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“Artificialização das linhas de água, com destruição da vegetação ribeirinha (pela ocupação das 

margens com culturas e pela poda excessiva da vegetação ripícola); extração de inertes; 

captações de água, particularmente no período estival.” 

 

No tópico Programas / Projetos Específicos de Áreas de Regadio, é mencionando seguinte: 

“O Aproveitamento Hidroagrícola do Marvão / Apartadura está totalmente integrado no Sítio, 

sendo referenciados 33,2 ha de pequenos regadios particulares. Encontra-se ainda em projeto o 

Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora, cuja área também se localiza integralmente neste Sítio.” 

 

5.8.3.1.1 ORIENTAÇÕES DE GESTÃO 

5.8.3.1.1.1  AGRICULTURA E PASTORÍCIA 

- Assegurar a manutenção de usos agrícolas extensivos 

Microtus cabrerae 

- Condicionar expansão do uso agrícola 

4020*; 5210; 5330; 6420; 9330; 9340; 

- Condicionar a intensificação agrícola 

Euphydryas aurinia; Microtus cabrerae; Miniopterus schreibersi; Myotis bechsteini; Myotis blythii; 

Myotis emarginatus; Myotis myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus 

hipposideros; Rhinolophus mehelyi; 

- Condicionar uso de agro-químicos /adotar técnicas alternativas 

Euphydryas aurinia; Lacerta schreiberi; Miniopterus schreibersi; Myotis bechsteini; Myotis blythii; Myotis 

emarginatus; Myotis myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus 

hipposideros; Rhinolophus mehelyi; 

- Condicionar uso de agro-químicos /adotar técnicas alternativas em áreas contíguas ao habitat 

3170*; 3260; 3290; Anaecypris hispanica; Barbus comiza; Chondrostoma polylepis; Emys orbicularis; 

Lacerta schreiberi; Lutra lutra; Mauremys leprosa; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii; Unio crassus; 
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- Condicionar mobilização do solo 

3170*; 5330; 6220*; 

- Condicionar queimadas 

Euphydryas aurinia (particularmente nas fases de ovo e crisálida) 

Microtus cabrerae (não efetuar queimadas nas zonas mais sensíveis) 

- Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas 

4020* 

Euphydryas aurinia (determinar períodos de corte compatíveis com a manutenção das populações, 

o que implica geralmente retardar o corte da vegetação, de forma a não coincidir com os períodos 

larvar-crisálida) 

- Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas em áreas contíguas ao habitat 

3260; 3290; 

 

5.8.3.1.1.2  CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS 

- Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes 

Euphydryas aurinia (em área mais sensíveis, efetuar estes trabalhos em função do ciclo de vida da 

espécie) 

Lacerta schreiberi (adjacentes às linhas de água, de forma a não aterrar/destruir as margens das 

linhas de água e a vegetação aí existente) 

Microtus cabrerae (em áreas onde forem identificadas colónias nestas situações) 

- Condicionar a construção de infraestruturas 

5330; 6220*; 8220; 9330; 9340; 

Lacerta schreiberi (na construção de novas estradas ou alargamento das existentes, evitar que estas 

passem demasiado próximo das linhas de água) 

Lynx pardinus (condicionar a construção de grandes infraestruturas em áreas prioritárias) 
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- Condicionar construção de açudes em zonas sensíveis 

3260; 3290; 91E0*; Anaecypris hispanica; Barbus comiza; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides; 

Rutilus lemmingii; Unio crassus; 

- Condicionar construção de barragens em zonas sensíveis 

3260; 3290; 91E0*; Anaecypris hispanica; Barbus comiza; Chondrostoma polylepis; Lacerta schreiberi; 

Lynx pardinus; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii; Unio crassus; 

- Assegurar caudal ecológico 

Anaecypris hispanica; Barbus comiza; Chondrostoma polylepis; Emys orbicularis; Lutra lutra; 

Mauremys leprosa; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii; Unio crassus; 

- Melhorar transposição de barragens /açudes 

Anaecypris hispanica; Barbus comiza; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii 

(colocação de passagens adequadas para peixes) 

- Condicionar transvases 

Anaecypris hispanica; Barbus comiza; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii; 

- Reduzir mortalidade acidental 

Lutra lutra (passagens para fauna e sinalizadores em rodovias; implementar dispositivos dissuasores 

da passagem e entrada da espécie nas pisciculturas) 

Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi 

(evitar o uso de vedações rematadas no topo com arame farpado). 

 

5.8.3.1.1.3  OUTROS USOS E ATIVIDADES 

- Conservar / recuperar vegetação ribeirinha autóctone 

Anaecypris hispanica; Barbus comiza; Chondrostoma polylepis; Emys orbicularis; Lacerta schreiberi; 

Lutra lutra; Lynx pardinus; Mauremys leprosa; Microtus cabrerae; Miniopterus schreibersi; Myotis 

bechsteini; Myotis blythii; Myotis emarginatus; Myotis myotis; Rhinolophus euryale; Rhinolophus 

ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii; 
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Salix salvifolia ssp australis (adensar povoamentos ripícolas) 

- Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas de água 

3170*; 3260; 3290; 91E0*; 9230; Anaecypris hispanica; Barbus comiza; Chondrostoma polylepis; Emys 

orbicularis; Lacerta schreiberi; Lutra lutra; Mauremys leprosa; Microtus cabrerae; Rutilus alburnoides; 

Rutilus lemmingii; Unio crassus; 

Salix salvifolia ssp australis (a seleção da maquinaria e estratégias para as limpezas de linhas de 

água deverá garantir a continuidade e a complexidade dos povoamentos, evitando a redução a 

um simples remate arbóreo das margens ribeirinhas; não imobilizar os taludes de margem através 

de enrocamentos ou betonização) 

- Condicionar drenagem 

3170*; 6420; Emys orbicularis; Mauremys leprosa; 

- Monitorizar, manter / melhorar qualidade da água 

3170*; 3260; 3290; 8310; 

Emys orbicularis; Lacerta schreiberi; Lutra lutra; Mauremys leprosa; 

Anaecypris hispanica; Barbus comiza; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii; 

Unio crassus (considerando como valores de referência os limites previstos para as “águas de 

ciprinídeos”, de acordo com o disposto no Dec. Lei nº 236/98, de 1 de agosto) 

Miniopterus schreibersi; Myotis bechsteini; Myotis blythii; Myotis emarginatus; Myotis myotis; 

Rhinolophus euryale; Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi 

(conservação das suas áreas de alimentação) 

- Condicionar captação de água 

3170*; 3260; 

Chondrostoma polylepis; Emys orbicularis; Mauremys leprosa; Unio crassus; Lutra lutra; Rutilus 

alburnoides (nas zonas mais sensíveis e durante os meses de menor pluviosidade) 

Anaecypris hispanica; Barbus comiza; Rutilus lemmingii (nas zonas mais sensíveis e durante os meses 

de menor pluviosidade; dar particular atenção aos pegos, tomando medidas para a sua 

permanência) 
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- Regular uso de açudes e charcas 

3170*; Emys orbicularis; Mauremys leprosa (salvaguardar os charcos temporários do gado; evitar a 

mobilização dos charcos temporários localizados em terrenos agrícolas) 

- Regular dragagens e extração de inertes 

3170*; 8220; 8310; 

Anaecypris hispanica; Barbus comiza; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii 

(interditar extração de inertes nos locais de reprodução da espécie, em qualquer época do ano. 

Nos restantes locais, condicionar durante a Primavera) 

Emys orbicularis; Mauremys leprosa (interditar a extração de inertes nas zonas coincidentes com 

áreas de reprodução) 

Unio crassus (interditar extração de inertes em toda a área de ocorrência da espécie, em qualquer 

época do ano) 

- Interditar deposições de dragados ou outros aterros 

Anaecypris hispanica; Barbus comiza; Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii 

(em áreas mais sensíveis) 

- Ordenar acessibilidades 

4030; 5210; 9330; 9340; 

Lynx pardinus (condicionar a utilização / abertura de acessos em áreas sensíveis) 

 

5.8.3.1.1.4  ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS 

- Criar novos locais de reprodução, conservar / recuperar os existentes 

Anaecypris hispanica (melhorar os habitats de reprodução e alevinagem nas zonas degradadas) 

- Promover a manutenção de prados húmidos 

Euphydryas aurinia 

- Recuperar zonas húmidas 
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Emys orbicularis; Mauremys leprosa 

 

5.8.3.1.1.5  OUTRAS ORIENTAÇÕES E CONTEÚDOS RELEVANTES  

Nas Orientações de Gestão do Sítio São Mamede pode ainda ler-se que “a preservação das linhas 

de água afigura-se (...) como eixo de atuação fundamental para a conservação da vegetação 

ripícola, da ictiofauna e outras espécies associadas ao meio aquático. Neste sentido, deve ser dada 

especial relevância à manutenção em bom estado de conservação das galerias ripícolas, à 

melhoria da qualidade da água e à manutenção do caudal, assegurando que não existem 

quebras no contínuo ecológico”. 

 

5.8.3.2 ZPE CAMPO MAIOR 

A Área de Intervenção do AHX encontra-se parcialmente dentro da ZPE (PTZPE0043). 

Concretamente, as áreas do AHX situadas na margem esquerda do Abrilongo e do Xévora e na 

margem direita de um troço final de 2km deste último rio, encontram-se dentro dessa área 

classificada. As restantes áreas do AHX encontram-se fora da ZPE. 

Da análise da ficha da ZPE no Plano Setorial da Rede Natura 2000 focada, nos habitats agrícolas e 

habitats ribeirinhos, atendendo à geografia e localização da área a beneficiar pelo AHX, extrai-se 

na caraterização: “Junto às áreas de aluvião predomina uma agricultura de regadio, que poderá 

vir a integrar a zona a servir pelo Aproveitamento Hidro-Agrícola do Xévora, abastecido pela 

barragem do Abrilongo já construída.” 

Em programas/projetos específicos, concretamente áreas de regadio e emparcelamento, lê-se 

ainda: “A construção do Aproveitamento Hidro-Agrícola do Xévora está prevista para depois de 

2007, encontrando-se o seu perímetro já delimitado, sobrepondo-se quase na totalidade à ZPE de 

Campo Maior, a norte da Ribeira do Abrilongo.” 

A ficha da ZPE identifica a área como importante para a conservação de aves estepárias, listando 

oito espécies que devem ser alvo de orientações de gestão (todas do Anexo I da Diretiva 

79/409/CEE). 

As orientações de gestão apresentadas são basicamente um subconjunto das que constam da 

ficha do SIC (ver 5.8.3.1.1.1), aqui focadas nos habitats estepários e dirigidas às oito espécies listadas 

na Tabela 30. 
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TABELA 30 – ESPÉCIES DO ANEXO I DA DIRETIVA AVES REFERIDAS PARA A ZPE CAMPO MAIOR 

CÓDIGO ESPÉCIE 

A084 Circus pygargus 

A095 Falco naumanni 

A127 Grus grus 

A128 Tetrax tetrax 

A129 Otis tarda 

A133 Burhinus oedicnemus 

A231 Coracias garrulus 

A420 Pterocles orientalis 

 

 

5.8.4  ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO 

Segundo Costa et al. (1998), a área de estudo integra as seguintes unidades, partindo-se da mais 

geral para a mais específica: 

- REINO HOLÁRTICO 

- B REGIÃO MEDITERRÂNICA 

- SUB-REGIÃO MEDITERRÂNICA OCIDENTAL 

- SUPERPROVÍNCIA MEDITERRÂNICA IBERO-ATLÂNTICA 

- III PROVÍNCIA LUSO-EXTREMADURENSE 

- 3B SECTOR MARIÂNICO-MONCHIQUENSE 

- 3B1 SUBSECTOR ARACENO-PACENSE 

- 3B13 SUPERDISTRITO ALTO ALENTEJANO 
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Dos três Superdistritos do Setor Arceno-Pacense o Superdistrito Alto Alentejano é aquele que ocupa 

maior superfície em Portugal. É uma área quase plana, ondulada, cortada por algumas serras de 

pequena altitude (Monfurado, Montemuro, Ossa), onde predominam solos de origem xistosa e 

granítica. Contudo, existe uma área importante de carbonatos metamórficos paleozóicos 

(mármores devónicos, diabases) em Estremoz, Vila Viçosa e Borba. Quase toda a sua área se situa 

no andar mesomediterrânico sub-húmido, podendo atingir o termomediterrânico na encosta oeste 

da Serra de Monfurado. Os montados em solo silicioso do Pyro-Quercetum rotundifoliae e os 

sobreirais do Sanguisorbo-Quercetum suberis são dominantes na paisagem vegetal. Quanto aos 

matos subseriais o escoval Genistetum polyanthi observa-se ao longo do vale do Guadiana, os 

estevais do Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi e o esteval / urzal Erico australis-Cistetum populifolii 

e os urzais do Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae são vulgares em todo o território, ocorrendo 

ainda o giestal Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei. Neste Superdistrito ocorre, ainda que 

de modo finícola, o amial Scrophulario-Alnetum glutinosae, sendo o freixial Ficario-Fraxinetum 

angustifoliae a comunidade mais comum nas ribeiras e linhas de água, sendo também vulgar o 

Salicetum atrocinereo-australis nos leitos torrenciais. Os juncais do Holoschoeno-Juncetum acuti, 

Trifolio-Holoschoenetum e Juncetum rugosieffusi bem como os prados Trifolio resupinati-Caricetum 

chaetophyllae, Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae, Pulicario paludosae-Agrostietum pourretii 

e Loto subbiflori-Chaetopogenetum fasciculati são comunidades que têm importância neste 

Superdistrito nos biótopos edafo-higrófilos. Na zona termomediterrânica, junto à Serra de Monfurado 

ocorre o matagal do Asparago aphylli-Calicotometum villosae subserial do Myrto-Quercetum 

suberis. Nos mármores a série da azinheira Lonicero implexae-Querceto rotundifoliae S. reaparece. 

 

5.8.5  ENQUADRAMENTO DIRETIVA-QUADRO DA ÁGUA (DQA) 

A caracterização da situação de referência relativa aos macrófitos e a ictiofauna é enquadrada, 

entre outros fatores, pela Diretiva-Quadro da Água - DQA (Diretiva 2000/60/CE), transposta para a 

legislação portuguesa pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 

30 de março. A DQA, entre muito outros aspetos, instaurou no sistema jurídico europeu o conceito 

de estado4 (sinónimo de qualidade ou integridade) ecológico das massas de água de superfície, 

                                                      

4 Estado ecológico é o estado de uma massa de água aferido com base, nomeadamente, nas suas comunidades biológicas. 

O estado ecológico é excelente quando o ecossistema do local apresenta comunidades de organismos equilibradas, 

íntegras e bem adatadas, com uma composição específica, diversidade e organização funcional semelhantes às que 
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sendo esse estado avaliado através da monitorização de diversos elementos biológicos. Não 

obstante e sempre que justificado, a caraterização dos dois elementos biológicos em causa 

integrará também aspetos relacionados com a conservação da natureza e da biodiversidade, 

sendo dada uma particular atenção aos taxa com estatuto de conservação atribuído em 

legislação nacional e internacional. 

Tal como antes referido, a caraterização da situação de referência relativa aos ecossistemas 

aquáticos será enquadrada pela DQA. Refira-se que a DQA requer a avaliação do estado 

ecológico de diferentes tipos5 de massas de água, pelo que foram estabelecidos pela Autoridade 

Nacional da Água (INAG) os tipos “abióticos” de massas de água existentes em Portugal 

Continental. 

 

Para a categoria de águas superficiais “rios”, os cursos de água Rio Xévora e Ribeira do Abrilongo 

foram classificados pela Autoridade Nacional da Água (INAG, 2008a) como pertencendo à 

tipologia Rios do Sul de Média-Grande Dimensão. Os restantes cursos de água da área de estudo 

foram incluídos numa outra tipologia, os Rios do Sul de Pequena Dimensão. 

As caraterísticas gerais dos dois tipos de rios referidos, com base no INAG (2008a), são as seguintes: 

Rios do Sul de Pequena Dimensão 

Os Rios do Sul de Pequena Dimensão (Tipo S 1; <=100) têm uma distribuição bastante ampla desde 

a região calcária do Algarve até à Região de Castelo Branco, sendo limitados, a Oeste, pela zona 

sedimentar do Rio Sado. Estes rios encontram-se em zonas com temperatura média anual elevada 

(cerca de 16ºC em média) e precipitação média anual baixa (cerca de 600mm em média) no 

contexto climático do território de Portugal Continental. Apresentam valores de altitude baixos 

(cerca de 180m em média) e o escoamento médio anual está compreendido entre os 100 e 200 

mm (distância interquartil). No que se refere à litologia, esta zona é de natureza, essencialmente, 

                                                      

existiriam na ausência de influência humana. As reduções de estado (=qualidade) ecológico são avaliadas em função do 

desvio observado relativamente às condições que tipificam o estado excelente (condições de referência). 

5 Os tipos são grupos de massas de água com características geográficas e hidrológicas relativamente homogéneas, 

consideradas relevantes para a determinação das condições ecológicas. O objetivo da definição de tipos é permitir que: i) 

as condições de referência sejam corretamente estabelecidas, já que são específicas para cada tipo; e ii) as classificações 

de estado ecológico dentro de um mesmo tipo sejam comparáveis. 
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siliciosa, apresentando, no entanto, algumas manchas de natureza calcária. Apresenta grau de 

mineralização intermédio, mas no seu limite Norte apresenta baixo grau de mineralização, existindo 

ainda, algumas manchas de elevada mineralização. Este tipo de rios reflete o clima do Sul do País, 

com temperaturas médias anuais elevadas e precipitação média anual reduzida, o que, em 

conjunto com a sua pequena dimensão, confere à grande generalidade destes rios um regime 

hidrológico temporário. Em termos climáticos, apresenta caraterísticas idênticas ao tipo de Rios do 

Sul de Média-Grande Dimensão, diferindo apenas na sua inferior dimensão de área de drenagem 

(inferior a 100km2). Na área de estudo consideram-se como pertencentes a esta tipologia todos os 

cursos de água existentes, exceto o Rio Xévora e a Ribeira do Abrilongo. 

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão 

Os Rios do Sul de Média-Grande Dimensão (Tipo S1; >100) apresentam caraterísticas climáticas e 

geológicas semelhantes ao tipo de Rios do Sul de Pequena Dimensão, diferindo apenas na sua 

superior dimensão de área de drenagem (superior a 100km2). Na área de estudo, o presente tipo 

está representado pelo Rio Xévora e pela Ribeira do Abrilongo. 

 

5.8.6  VEGETAÇÃO 

5.8.6.1 METODOLOGIA 

Procurou-se com a metodologia reunir a melhor informação de caraterização disponível para a 

zona sobre o tema, tendo em particular atenção os habitats e espécies classificados no âmbito da 

Rede Natura 2000. 

Os habitats classificados incluídos na Rede Natura 2000 encontram-se cartografados em 

praticamente toda a área do SIC de São Mamede. Esta cartografia foi inicialmente elaborada pela 

FloraSul (Sousa et al. 2006), sendo posteriormente completada e refinada pelo ICNF apenas para a 

área do Parque Natural da Serra de São Mamede. Para a superfície do SIC não abrangida pelo 

Parque, como é o caso da área do Aproveitamento Hidroagrícola potencial do Xévora, a 

cartografia encontra-se incompleta e indisponível em formato vetorial. O ICNF tem a decorrer um 

procedimento concursal que visa colmatar esta lacuna (Concurso Limitado por Prévia Qualificação 

N.º 1/2016/ICNF/Sede). Não obstante, foi mapeada a distribuição de quatro habitats prioritários 

(92AO, 6220*, 6310 e 9330). A cartografia de habitats da Rede Natura 2000 elaborada para o ICNF 
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em 2006 (Sousa et al. 2006) é apresentada na Figura 35 (figura retirada do relatório de Sousa et al. 

2006). 

 

 

 

FIGURA 35 - MAPEAMENTO DE HABITATS DA DIRETIVA 92/43/CEE NA ZONA NORTE DO CONCELHO DE CAMPO MAIOR ABRANGIDA PELO SIC DE SÃO 

MAMEDE (FONTE: SOUSA ET AL. 2006) 

 

 

Não sendo a informação disponível particularmente detalhada, optou-se por assimilar para os 

habitats ripícolas e montados, os resultados da fotointerpretação destinada à avaliação do uso do 

solo (ver 5.4.1).  

Posteriormente, estas unidades foram reconfirmadas e reajustadas no terreno, mediante a 

realização de saídas de campo em que a totalidade da área de estudo foi percorrida a pé ou com 

um veículo circulando a velocidades adequadamente reduzidas. 

No decurso desta componente do trabalho de campo, a equipa técnica envolvida fez-se 

acompanhar da cartografia de classificação da área de estudo elaborada em gabinete, de forma 

a serem eliminadas todas as dúvidas que pudessem subsistir quanto a limites, garantindo, 

simultaneamente, a produção de bases extremamente fiáveis para produção da cartografia 

definitiva. 

Foram analisadas com particular atenção as comunidades ripícolas, os montados e a lista de 

espécies classificadas pela Rede Natura 2000. 
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5.8.6.2 COMUNIDADES RIPÍCOLAS (MACRÓFITOS) 

Em limnologia, designam-se por macrófitos todas as plantas visíveis (embora não necessariamente 

identificáveis) a olho nu, e que se encontram dentro de água, e em solos e ambientes encharcados 

ou húmidos, no canal e no talude do sistema fluvial. Do ponto de vista taxonómico, os macrófitos 

incluem os grupos vegetais carófitos, briófitos, pteridófitos e angiospérmicas. 

Alguns macrófitos apresentam tecido de suporte frágil, utilizando a coluna de água para se 

sustentarem e viverem, designando-se por hidrófitos; outros apresentam tipicamente parte do caule 

imerso e a restante fração emersa, designando-se por helófitos (toleram períodos de submersão). 

No meio fluvial ocorrem ainda espécies associadas a ambientes e substratos húmidos, designadas 

genericamente por higrófitos, além de espécies terrestres adventícias. A vegetação ribeirinha, 

ripária ou ripícola, quando bem preservada, é composta por comunidades vegetais dominadas por 

um conjunto de espécies lenhosas (arbóreas, arbustivas e lianas) associadas ao corredor fluvial. 

A caraterização da situação de referência relativa aos macrófitos foi enquadrada maioritariamente 

pelo PSRN2000. Uma percentagem importante dos habitats classificados nesse IGT está presente na 

área de estudo são habitats húmidos e, destes, os seguintes seis estão associados a cursos de água: 

3270 - Cursos de água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri p.p. e da 

Bidention p.p.; 

3280 - Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas 

ribeirinhas de Salix e Populus alba; 

3290 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion; 

91EO - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae); 

92AO - Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba; 

92DO - Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae). 

 

Para permitir um conhecimento mais detalhado e avaliar o estado de conservação dos habitats 

ribeirinhos, foram selecionados 13 pontos de amostragem (coincidentes com pontos de 

amostragem da avifauna). Uma caraterização geral desses troços é apresentada na Figura 36  e 

Tabela 31. 
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FIGURA 36 – LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE OBSERVAÇÃO DE GALERIAS RIPÍCOLAS 

 

TABELA 31 –  CARATERIZAÇÃO GERAL DOS 13 TROÇOS DE CURSOS DE ÁGUA DA ÁREA DE ESTUDO OBJETO DE AMOSTRAGEM PONTUAL. SALGUEIRO  =  SALIX 

SPP, SALGUEIRO-CHORÃO = S. BABYLONICA, SILVA = RUBUS ULMIFOLIUS, CANIÇO = PHRAGMITES AUSTRALIS, TABUA = TYPHA SPP, ACR ARU = 

ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS (ROUXINOL-GRANDE-DOS-CANIÇOS, ESPÉCIE QUE SÓ CANTA DE VEGETAÇÃO PALUSTRE), FREIXO = FRAXINUS 

ANGUSTIFOLIA, CHOUPO = POPULUS SPP, ÁGUA ABERTA = ESPELHO DE ÁGUA, CANA = ARUNDO DONAX, EUCALIPTO = EUCALYPTUS SPP, JUNCO = 

CYPERACEAE, AZINHEIRA = QUERCUS ROTUNDIFOLIA, GIESTA = RETAMA SPP. + CYTISUS SPP. (FABACEAE), AMIEIRO = ALNUS GLUTINOSA. 

N.º VEGETAÇÃO RIBEIRINHA DOMINANTE (ESPÉCIES, PROPORÇÃO, ETC) 

6 Salgueiros, silvas, caniço/tabua (invisível, mas Acr aru ouvido), alguns freixos e choupos 

7 Silvas>água aberta> salgueiros + freixos>canas 

8 Grande galeria de salgueiros e freixos e um eucalipto com 15m de altura 

9 Vegetação palustre (tabua e junco) e ripícola (salgueiros>freixos) 
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N.º VEGETAÇÃO RIBEIRINHA DOMINANTE (ESPÉCIES, PROPORÇÃO, ETC) 

10 Freixos, salgueiros e eucaliptos 

12 Eucaliptos (10+ m altura), freixos, canas, azinheiras e giestas 

13 Amieiros> freixos, choupos, eucaliptos, canas, silvas e água aberta 

14 Freixos>eucaliptos>salgueiros=canas=silvas (apenas 1amieiro), água aberta a 50 m 

15 Eucaliptos, freixos, água aberta 

16 Freixos, choupos, eucaliptos, silvas, água aberta, gramíneas 

17 Salgueiros, silvas, azinheiras, tabua, loendros 

18 Sebe de choupos e salgueiros-chorões 

19 Silvas, Pyrus, loendros, pilriteiros, canas 

 

 

Globalmente verificou-se a presença de eucaliptos em boa parte das galerias ripícolas visitadas (7 

de 13). Embora em Portugal os eucaliptos não tenham interesse botânico nem sejam caraterísticos 

de nenhum habitat prioritário, como não são espécies invasoras (cf. Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 

de dezembro, mas ver também Invasive Plants in Portugal 2017), no contexto da área de estudo 

(árvores dispersas nas galerias ripícolas) acabam por ser úteis como suporte para ninhos de grandes 

aves planadoras. Na realidade, poucas são as árvores autóctones que atingem o porte de certos 

eucaliptos, seja pelas suas caraterísticas específicas ou por serem cortadas / destruídas antes disso. 

A invasora cana-da-índia (Arundo donax), embora detetada em menos setores (5 de 13), é uma 

preocupação maior. No entanto, a prevalência desta espécie no Abrilongo e no Xévora é muito 

inferior à verificada, por exemplo, nas ribeiras degradadas das serras do sotavento algarvio. Pelo 

contrário, a vegetação palustre apenas apresentou uma percentagem de cobertura digna de 

nota numa pequena parte dos troços (2 de 13), sugerindo que as comunidades animais e vegetais 

a ela associadas tenham uma distribuição muito fragmentada na área de estudo. O loendro 

(Nerium oleander), caraterístico do habitat 92DO, foi detetado em apenas dois dos 13 pontos. 
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5.8.6.3 ESPÉCIES CLASSIFICADAS (SIC SÃO MAMEDE) 

Espécies do anexo B-II do Dec. Lei n.º 49/2005 de 24/02: 

Marsupella profunda: na região, a sua ocorrência é conhecida apenas na Serra de São Mamede, 

entre os 300m e os 1900m, pelo que deverá estar ausente da área do AHX. 

Salix salvifolia ssp. australis: Distribuição alargada pelo sul do país. As populações são esparsas e 

pouco densas na bacia do Guadiana. Ocorrência provável na área de estudo, embora não 

assinalada nas fontes consultadas (e.g. Flora-On 2014). 

Festuca duriotagana: Espécie que ocorre em comunidades herbáceas, em leitos de cheia e 

margens pedregosas de cursos de água, em locais termófilos. Está dada para o SIC do Caia, mas 

não para a área do AHX onde a sua ocorrência é considerada possível. 

Marsilea batardae: Espécie que ocorre em charcos temporários e margens de rios, sujeitas a 

inundações períodicas. Geralmente em substratos argilosos. Está dada para o SIC do Caia, mas não 

para a área do AHX onde a sua ocorrência é considerada possível. 

 

Espécies dos Anexos B-IV e B-V do Dec. Lei n.º 49/2005 de 24/02: 

Narcissus bulbocodium: Distribuição alargada em Portugal Continental. Ocorrência provável na 

área de estudo, embora não assinalada nas fontes consultadas. 

Narcissus triandrus: Espécie que ocorre sobretudo a norte do Tejo e que o Flora-On não assinala a 

sul de Marvão, pelo que deverá estar ausente da área do AHX. 

Ruscus aculeatus: Distribuição alargada em Portugal Continental, confirmada a sul da Albufeira do 

Caia. Ocorrência provável na área de estudo, embora não assinalada nas fontes consultadas. 

Sphagnum auriculatum: na região a sua ocorrência pontual está limitada às áreas montanhosas da 

Serra de São Mamede. Está ausente da área de estudo. 
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5.8.7  FAUNA 

5.8.7.1 MACROINVERTEBRADOS 

A ficha do Plano Setorial da Rede Natura 2000 relativa ao SIC de São Mamede faz referência a 

apenas duas espécies prioritárias de macroinvertebrados, ambas constantes do Dec. Lei n.º 49/2005 

de 24/02: Euphydryas aurinia (Código 1065, Anexo II) e Unio crassus (Código 1032, Anexos II e IV). 

Euphydryas aurinia é uma borboleta da família Nymphalidae que se encontra distribuída por todo 

o território nacional. Em princípio não se encontra ameaçada em Portugal, registando-se apenas 

um declínio nas áreas urbanas e no litoral, onde a pressão humana é maior. Além disso, em Portugal 

é uma espécie comum, encontrando-se muito dispersa e com populações numerosas (Maravalhas 

2003). Por todas estas razões, é de crer que o eventual impacte do AHX nas populações nacional e 

regional da espécie seria muito baixo. Não foi por isso objeto de prospeção dirigida no âmbito do 

presente EIA. 

Unio crassus, conhecido popularmente como Mexilhão-de-rio, engloba em Portugal duas unidades 

taxonómicas distintas, diferenciadas a nível morfológico e genético, estando em curso os estudos 

para a determinação das suas relações filogenéticas. A Unidade taxonómica do Sul ocorre na 

Bacia do Guadiana (Rios Amoreiras, Azambuja, Barranco do Vidigão, Caia, Chança, Foupanas, 

Limas, Lucefecit, Marmelar, Odeleite, S. Pedro, Terges, Cobres e Vascão), mas não há referências 

para os rios Xévora e Abrilongo (Reis 2004). Assumiu-se, portanto, que a referência para o SIC de 

São Mamede tem a ver com a presença no Rio Caia e que a espécie não ocorre na área de estudo 

do presente EIA. 

 

5.8.7.2 ICTIOFAUNA 

A ictiofauna da bacia do Xévora é bem conhecida. Ribeiro et al. (2009) disponibilizam dados de 22 

localizações espalhadas por toda a bacia. Verifica-se que pelo menos 10 dessas localizações se 

situam dentro da área de estudo do presente EIA. 

Localizações indicadas na Carta Piscícola Nacional para a bacia do Guadiana e sub-bacia do 

Xévora separadas relativamente à área de estudo em: fora (0), seguramente dentro (+), e 

possivelmente dentro (*) (descrição muito vaga da localização), usando o IGEOE-SIG 

(http://www.igeoe.pt/igeoesig): 
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1. Xévora, Ribeira de Abrilongo, 5 km a montante de Ouguela – (+) 

2. Xévora, Rio Xévora, próximo de Troviscal – (0) 

3. Xévora, Rio Xévora, Campo Maior a 3 km da fronteira – (+) 

4. Xévora, Rio Xévora, 5 km a jusante da confluência com a Ribeira de Abrilongo – (+) 

5. Xévora, Ribeira de Abrilongo, a 10 km a montante da confluência com o Xévora – (+) 

6. Xévora, Ribeira de Abrilongo, 2 km a montante de Ouguela – (+) 

7. Xévora, Xévora a jusante da confluência com a Ribeira de Abrilongo – (+) 

8. Xévora, Ribeira de Abrilongo, Nossa Senhora da Graça dos Degolados – (+) 

9. Xévora, Ribeira de Ouguela, Hortas de Baixo – (0) 

10. Xévora, Ribeira de Manguens, Hortas de Baixo – (0) 

11. Xévora, Não especificado – (*) 

12. Xévora, Ribeira de Soverete, Soverete – (0) 

13. Xévora, Rio Xévora, próximo de Carvalhal – (0) 

14. Xévora, Ribeira de Soverete, Palmeiro – (0) 

15. Xévora, Rio Xévora, próximo de Rabaça – (0) 

16. Xévora, Ribeira de Manguens – (0) 

17. Xévora, Rio Xévora, troço internacional – (+) 

18. Xévora, Parque Natural da S. São Mamede, próximo de Freguesia – (0) 

19. Xévora, Ribeira de Abrilongo – (*) 

20. Xévora, Ribeira de Abrilongo, a jusante de Ouguela – (+) 

21. Xévora, Rio Xévora, troço inferior – (+) 

22. Xévora, Rio Xévora – (*) 

 

TABELA 32 – OBSERVAÇÕES POR LOCAL, ESPÉCIE E CAMPANHA DE OBSERVAÇÃO 

LOCAIS/SPP 1 3 4 5 6 7 8 17 20 21 

Barbus 

steindachneri 

95-99 97-98 97-98 - 1998 97-99 97-00 - 96-98 - 

Squalius 

alburnoides 

95-99 97-98 97-98 96-00 1998 97-99 97-00 <97-00 95-98 - 

Squalius 

pyrenaicus 

95-99 97-98 97-98 96-00 97-98 97-99 97-00 - 95-98 - 

Barbus 

microcephalus 

95 97-98 - - - 97-99 - <2000 95-97 - 
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LOCAIS/SPP 1 3 4 5 6 7 8 17 20 21 

Barbus comizo - - - - - 97-99 - <2000 - - 

Cyprinus carpio - 97-98 - - - - - - 1998 - 

Anaecypris 

hispanica 

97-99 97-99 97-98 - 97-98 - 97-00 <97-00 - <2004 

Chondrostoma 

lemmingii 

95-99 97-98 - 96-00 97-98 - - <2000 1997 - 

Cobitis paludica 97-99 97-98 97-98 - 97-98 97-99 97-00 <2000 97-98 - 

Chondrostoma 

willkommii 

95-99 - 97-98 96-00 - 97-99 - <2000 95-97 - 

Salaria fluviatilis 97-99 97-98 97-08 - 1998 97-99 97-00 - 1998 - 

Lepomis 

gibbosus 

97-99 97-98 97-98 96-00 1998 97-99 97-00 - 1998 - 

Micropterus 

salmoides 

97-99 - - - - - - - - - 

Esox lucius - - - - - - - - 1996 - 

Gambusia 

holbrooki 

- 97-98 97-98 - - 97-99 - - 1998 - 

Barbus sclateri - 97-98 - - - - - - 1998 - 

-Anguilla 

anguilla 

- - - - - - - <2000 - - 

Carassius 

auratus 

- - - - - - - <2000 - - 
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TABELA 33 – ESPÉCIES DE ICTIOFAUNA ORDENADAS POR UM ÍNDICE DE PRIORIDADE DE CONSERVAÇÃO (CONS RANK) CALCULADO PELA SOMA ARITMÉTICA 

DAS PONTUAÇÕES ATRIBUÍDAS AO SEU ESTATUTO NO LIVRO VERMELHO DOS VERTEBRADOS DE PORTUGAL (LV RANK) E PERANTE A DIRETIVA HABITATS (DIR 

HAB RANK) CONFORME A SEGUIR SE DESCRIMINA. LV RANK: NE=NA=0, LC=1, DD=2, NT=3, VU=4, EN=5, CR=6; DIR HAB RANK: II=6, IV=5, V=3, 

ESPÉCIE NÃO ABRANGIDA = 0 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR LIVRO VERMELHO LV RANK DIRETIVA 

HABITATS 

DIR HAB 

RANK 

CONS 

RANK 

Anaecypris 

hispanica 
Saramugo Criticamente 

em perigo 
6 II, IV 6 12 

Barbus comizo Cumba Em perigo 5 II, V 6 11 

Chondrostoma 

lemmingii 

Boga-de-boca-

arqueada 
Em perigo 5 II 6 11 

Chondrostoma 

willkommii 

Boga do 

Guadiana 
Vulnerável 4 II 6 10 

Squalius 

alburnoides 
Bordalo Vulnerável 4 II 6 10 

Barbus sclateri Barbo do Sul Em perigo 5 V 3 8 

Cobitis paludica Verdemã-

comum 

Pouco 

preocupante 
1 II 6 7 

Barbus 

microcephalus 

Barbo-de-

cabeça-

pequena 

Quase 

ameaçado 
3 V 3 6 

Barbus 

steindachneri 

Barbo de 

Steindachner 

Quase 

ameaçado 
3 V 3 6 

Anguilla anguilla Enguia-

europeia 
Em perigo 5 - 0 5 

Salaria fluviatilis Caboz-de-

água-doce 
Em perigo 5 - 0 5 

Squalius 

pyrenaicus 
Escalo do Sul Em perigo 5 - 0 5 

Carassius 

auratus 
Pimpão Não aplicável 0 - 0 0 

Cyprinus carpio Carpa Não aplicável 0 - 0 0 

Esox lucius Lúcio Não aplicável 0 - 0 0 

Gambusia 

holbrooki 
Gambúsia Não aplicável 0 - 0 0 
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR LIVRO VERMELHO LV RANK DIRETIVA 

HABITATS 

DIR HAB 

RANK 

CONS 

RANK 

Lepomis 

gibbosus 
Perca-sol Não aplicável 0 - 0 0 

Micropterus 

salmoides 
Achigã Não aplicável 0 - 0 0 

 

A análise da Tabela 33 revela que na área de estudo já foram registadas 18 espécies de peixes. 

Para avaliar a importância relativa de cada uma delas no contexto de presente EIA, parece-nos 

fundamental ter em conta a Diretiva Habitats (dado que o AHX está dentro de um SIC) e o Livro 

Vermelho (que atribui os estatutos de ameaça das diferentes espécies em Portugal). Por esses dois 

critérios, destacam-se as seguintes cinco espécies, todas do Anexo II da Diretiva Habitats (entre 

parêntesis indica-se o respetivo estatuto no Livro Vermelho): Saramugo (Criticamente em perigo), 

Cumba (Em perigo), Boga-de-boca-arqueada (Em perigo), Boga do Guadiana (Vulnerável) e 

Bordalo (Vulnerável). Pelo contrário, as seguintes seis espécies são exóticas sem qualquer interesse 

de conservação: Pimpão, Carpa, Lúcio, Gambúsia, Perca-sol e Achigã. 

O saramugo (Anaecypris hispanica) é um peixe dulciaquícola, da família dos ciprinídeos, residente 

e endémico da Península Ibérica, com uma distribuição restrita às bacias hidrográficas do 

Guadiana e Guadalquivir (Doadrio 2002). Em Portugal, ocorre essencialmente em pequenos cursos 

de água das ribeiras afluentes do rio Guadiana. As alterações do habitat ocorridas na bacia do 

Guadiana são responsáveis pela diminuição acentuada da área de distribuição do saramugo e 

dos efetivos populacionais a partir da década de 70 do século XX (Collares-Pereira et al. 2000). Esta 

tendência manteve-se nos últimos anos (Rogado et al. 2005), resultando numa maior fragmentação 

das suas populações e um maior risco de extinção local na área de distribuição identificada no 

projeto LIFE - Saramugo (Collares-Pereira et al. 2000), razões que justificaram a atribuição do estatuto 

de ameaça mais elevado da UICN no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 

2005), “criticamente em perigo” (CR). As principais ameaças à conservação das suas populações 

são a perda ou a degradação de habitat provocada por ações antrópicas variadas, como a 

construção de barragens e açudes, a poluição, a extração de inertes e a captação de água são 

alguns desses exemplos (Collares-Pereira et al. 2000). A proliferação das espécies exóticas, espécies 

alienígenas ao ecossistema, é um dos fatores que intervêm ao nível dos processos biológicos e que 

constitui um dos maiores problemas da atualidade (Hermoso et al. 2010). A hierarquização dos 

diferentes fatores de regressão é, no entanto, difícil, dado o sinergismo que apresentam. A 

monitorização efetuada, nos últimos cinco anos, pelas equipas do ICNF/PNVG, nas dez sub-bacias 
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em que tinha sido identificada a presença da espécie no decorrer do Projeto Life-Saramugo (2000), 

indica a sua permanência atualmente apenas em cinco sub-bacias, nomeadamente Ardila, 

Chança, Vascão, Foupana e Odeleite e, em algumas delas, com densidades populacionais que 

apontam para uma situação futura de pré-extinção. Por essa razão foi desenvolvido, em 2011, o 

Plano de Ação do Saramugo. 

O plano de ação aplica-se às sub-bacias onde foi conhecida a presença histórica da espécie, 

nomeadamente as sub-bacias do Xévora, Caia, Lucefecit, Álamo, Degebe, Ardila, Chança, 

Carreiras, Vascão, Foupana e Odeleite (Collares-Pereira et al. 1998, 1999, 2000a). A área de 

intervenção abrange os distritos de Portalegre, Évora, Beja e Faro, distribuída pelos concelhos de 

influência das respetivas sub-bacias. Isto apesar de a sub-população do Xévora não ser registada 

desde 2000 (Cardoso et al. 2014). 

A análise da Tabela 32 mostra que as campanhas de amostragem na área de estudo foram 

realizadas entre 1995 e 2000 e que as seguintes seis espécies foram registadas apenas 

pontualmente; quer no espaço, quer no tempo: Cumba (2localizações), Enguia (1localização) e os 

exóticos, Carpa (2localizações, 1997-98), Achigã (1localização), Lúcio (1localização, 1996) e 

Pimpão (1localização). Os registos das primeiras duas espécies, ambas autóctones e com elevado 

interesse de conservação, destacam a importância das seguintes dois troços do Rio Xévora: troço 

a jusante da confluência com a Ribeira de Abrilongo e troço internacional (um troço com ca. 2km). 

 

5.8.7.3 HERPETOFAUNA 

De acordo com Loureiro et al. (2008) nas quatro quadrículas UTM 10x10km que abrangem a área 

de estudo ocorrem 12 espécies de anfíbios e 14 espécies de répteis. 

Combinando os critérios da Diretiva Habitats (dado o AHX estar dentro de um SIC) com os do Livro 

Vermelho (que indica o estatuto de ameaça das diferentes espécies em Portugal), destaca-se 

sobretudo a Rã-de-focinho-pontiagudo: espécie considerada quase ameaçada e listada no Anexo 

II da diretiva. Dignas de nota são também as seguintes cinco espécies adicionais de anfíbios, todas 

do Anexo IV da Diretiva Habitats: Sapo-parteiro-ibérico, Sapo-corredor, Sapo-de-unha-negra, Rã-

ibérica e Tritão-marmorado. 
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TABELA 34 – ESPÉCIES DE ANFÍBIOS ORDENADAS POR UM ÍNDICE DE PRIORIDADE DE CONSERVAÇÃO (CONS RANK) CALCULADO PELA SOMA ARITMÉTICA 

DAS PONTUAÇÕES ATRIBUÍDAS AO SEU ESTATUTO NO LIVRO VERMELHO DOS VERTEBRADOS DE PORTUGAL (LV RANK) E PERANTE A DIRETIVA HABITATS (DIR 

HAB RANK) CONFORME A SEGUIR SE DESCRIMINA. LV RANK: NE=NA=0, LC=1, DD=2, NT=3, VU=4, EN=5, CR=6; DIR HAB RANK: II=6, IV=5, V=3, 

ESPÉCIE NÃO ABRANGIDA = 0 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR LIVRO VERMELHO LV 

RANK 

DIRECTIVA 

HABITATS 

DIR HAB 

RANK 

CONS 

RANK 

Discoglossus 

galganoi 

Rã-de-focinho-

pontiagudo 

Quase 

ameaçado 
3 II, IV 6 9 

Alytes cisternasii Sapo-parteiro-

ibérico 

Pouco 

preocupante 
1 IV 5 6 

Bufo calamita Sapo-corredor Pouco 

preocupante 
1 IV 5 6 

Pelobates cultripes Sapo-de-unha-

negra 

Pouco 

preocupante 
1 IV 5 6 

Rana iberica Rã-ibérica Pouco 

preocupante 
1 IV 5 6 

Triturus marmoratus Tritão-marmorado Pouco 

preocupante 
1 IV 5 6 

Rana perezi Rã-verde Pouco 

preocupante 
1 V 3 4 

Bufo bufo Sapo-comum Pouco 

preocupante 
1  0 1 

Pelodytes spp. Sapinhos-de-

verrugas-verdes 

Pouco 

preocupante 
1  0 1 

Pleurodeles waltl Salamandra-de-

costelas-salientes 

Pouco 

preocupante 
1  0 1 

Salamandra 

salamandra 

Salamandra-de-

pintas-amarelas 

Pouco 

preocupante 
1  0 1 

Triturus boscai Tritão-de-ventre-

laranja 

Pouco 

preocupante 
1  0 1 

 

 

Relativamente aos répteis, das 14 espécies acima referidas, destacam-se as três listadas no Anexo 

II da Diretiva Habitats: Cágado-de-carapaça-estriada, Cágado-mediterrânico e Lagarto-d’água; 

especialmente a primeira, por ser considerada “Em perigo” em Portugal. De notar que a presença 

de Lagarto-d’água na área de estudo não se encontra confirmada. Loureiro et al. (2008) referem 
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apenas que aparece isoladamente na ribeira de Abrilongo, no extremo sudeste da Serra de São 

Mamede. Esta descrição sugere que ocorre apenas na metade ocidental da quadrícula PD63 e, 

portanto, fora da área coberta pelo presente EIA. 

De realçar ainda as duas espécies do Anexo IV da Diretiva Habitats -Cobra-de-ferradura e 

Lagartixa-ibérica- e da “Quase ameaçada” Lagartixa-de-dedos-denteados. Sobre esta última, 

convém ressalvar que a sua presença na área de estudo também não se encontra confirmada. 

Loureiro et al. (2008) refere apenas o núcleo da Serra de São Mamede. Esta descrição sugere que 

também poderá ocorrer apenas na metade ocidental da quadrícula PD63 e, portanto, fora da área 

coberta pelo presente EIA. 

 

TABELA 35 – ESPÉCIES DE RÉPTEIS ORDENADAS POR UM ÍNDICE DE PRIORIDADE DE CONSERVAÇÃO (CONS RANK) CALCULADO PELA SOMA ARITMÉTICA DAS 

PONTUAÇÕES ATRIBUÍDAS AO SEU ESTATUTO NO LIVRO VERMELHO DOS VERTEBRADOS DE PORTUGAL (LV RANK) E PERANTE A DIRETIVA HABITATS (DIR HAB 

RANK) CONFORME A SEGUIR SE DESCRIMINA. LV RANK: NE=NA=0, LC=1, DD=2, NT=3, VU=4, EN=5, CR=6; DIR HAB RANK: II=6, IV=5, V=3, 

ESPÉCIE NÃO ABRANGIDA = 0 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR LIVRO VERMELHO LV 

RANK 

DIRECTIVA 

HABITATS 

DIR HAB 

RANK 

CONS 

RANK 

Emys orbicularis Cágado-de-

carapaça-

estriada 

Em perigo 5 II, IV 6 11 

Lacerta schreiberi Lagarto-de-água Pouco 

preocupante 
1 II, IV 6 7 

Mauremys leprosa Cágado-

mediterrânico 

Pouco 

preocupante 
1 II, IV 6 7 

Coluber 

hippocrepis 

Cobra-de-

ferradura 

Pouco 

preocupante 
1 IV 5 6 

Podarcis hispanica Lagartixa-ibérica Pouco 

preocupante 
1 IV 5 6 

Acanthodactylus 

erythrurus 

Lagartixa-de-

dedos-denteados 

Quase 

ameaçado 
3 - 0 3 

Blanus cinereus Cobra-cega Pouco 

preocupante 
1 - 0 1 

Chalcides striatus Cobra-de-pernas-

tridáctila 

Pouco 

preocupante 
1 - 0 1 

Elaphe scalaris Cobra-de-escada Pouco 

preocupante 
1 - 0 1 
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR LIVRO VERMELHO LV 

RANK 

DIRECTIVA 

HABITATS 

DIR HAB 

RANK 

CONS 

RANK 

Lacerta lepida Sardão Pouco 

preocupante 
1 - 0 1 

Macroprotodon 

cucullatus 
Cobra-de-capuz Pouco 

preocupante 
1 - 0 1 

Malpolon 

monspessulanus 
Cobra-rateira Pouco 

preocupante 
1 - 0 1 

Natrix maura Cobra-de-água-

viperina 

Pouco 

preocupante 
1 - 0 1 

Psammodromus 

algirus 

Lagartixa-do-

mato 

Pouco 

preocupante 
1 - 0 1 

 

 

5.8.7.4 AVIFAUNA 

Com base em fontes de informação relevantes foi compilada uma lista de espécies de aves de 

ocorrência potencial e confirmada na área de estudo (Anexo 1). As fontes incluíram bibliografia 

(e.g. Equipa Atlas 2008, Coba 1993), bases de dados on-line (eBird, Observado, Biodiversity4All, etc) 

e trabalho de campo dirigido especificamente a este grupo. Globalmente, estima-se que ocorram 

regularmente na área cerca de 250 espécies de aves (246 listadas), excluindo espécies de 

ocorrência puramente acidental (as chamadas “raridades”) em cujas populações o impacte do 

AHX será irrelevante. 

As espécies de aves de conservação prioritária na área de estudo já foram formalmente 

identificadas na ficha do PSRN2000 relativa à ZPE de Campo Maior (5.8.3.2)  e estão divididas em 

três categorias de importância decrescente: 

1. Espécies do Anexo I da Diretiva 79/409/CEE que devem ser Alvo de Orientações de Gestão 

(8): tartaranhão-caçador, peneireiro-das-torres, grou, sisão, abetarda, alcaravão, rolieiro e 

cortiçol-de-barriga-negra; 

2. Outras espécies do Anexo I da Diretiva 79/409/CEE (13): cegonha-branca, milhafres negro e 

real, peneireiro-cinzento, tarambola-dourada, combatente, guarda-rios, calhandra-real, 

calhandrinha, cotovia-montesina, cotovia-pequena, petinha-dos-campos e felosa-do-

mato; 
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3. Outras espécies migradoras não incluídas no Anexo I da Diretiva 79/409/CEE (31): Ver Anexo 

1. 

Uma parte importante do trabalho de campo realizado no âmbito do presente EIA foi dirigido a 

essas 52 espécies de aves de conservação prioritária, tendo por objetivo conhecer em detalhe a 

sua distribuição e os seus requisitos específicos de habitat no interior da área de estudo. A 

metodologia utilizada e os principais resultados obtidos são apresentados sucintamente no tópico 

seguinte. 

 

5.8.7.4.1 AMOSTRAGEM DE AVES DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIA – PRIMAVERA DE 2016 

5.8.7.4.1.1  METODOLOGIA 

As Aves de Conservação Prioritária foram amostradas através de uma rede de pontos de escuta e 

observação distribuídos de forma aleatória, mas estratificada por classe de uso do solo. 

Primeiramente, considerou-se que 100 pontos de escuta e observação de 15 minutos seriam 

suficientes para cobrir de forma satisfatória os 3822 ha da área de estudo. Depois, partindo de uma 

lista hierarquizadas das comparações que seria mais relevante realizar no âmbito do presente EIA, 

decidiu-se o número de pontos a efetuar em cada uso do solo. Finalmente, a localização exata dos 

pontos dentro da área ocupada por cada uso do solo foi selecionada aleatoriamente. 

As comparações consideradas relevantes, por ordem decrescente de importância, foram: 

1. Culturas anuais de regadio (20 pontos) vs Culturas anuais de sequeiro (20 pontos); 

2. Culturas anuais (40 pontos, os mesmos acima indicados) vs Culturas permanentes (20 pontos, 

os mesmos abaixo indicados); 

3. Culturas permanentes de regadio (10 pontos, metade dos acima indicados para culturas 

permanentes) vs Culturas permanentes de sequeiro (10 pontos, metade dos acima 

indicados para culturas permanentes); 

4. Vegetação ripícola: antes vs depois do AHX (15 pontos); 

5. Montado: antes vs depois do AHX (15 pontos); 

6. Outros usos do solo (charcas, mato, edificado, hortas, pinhal e outros pomares): antes vs 

depois do AHX (10 pontos); 

Total: 100 pontos. 
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FIGURA 37 - REDE DE 100 PONTOS DE ESCUTA E OBSERVAÇÃO PARA AMOSTRAGEM DA AVIFAUNA DISTRIBUÍDOS DE FORMA ALEATÓRIA, ESTRATIFICADA 

POR CLASSE DE USO DO SOLO 

 

5.8.7.4.1.2  RESULTADOS 

Globalmente, entre os dias oito e 13 de maio de 2016, foram realizados 90 pontos de amostragem. 

Dada a forte precipitação que se fez sentir nesse período, não foi possível amostrar os restantes 10 

pontos referidos na metodologia. Nos pontos amostrados, foram detetados 3.901 indivíduos de 96 

espécies. A abundância média de aves foi 43 indivíduos por ponto (+/-54,6; 13-513) e a riqueza total 

de aves 14,5 espécies por ponto (+/-3,8; 6-23). 

Começamos por apresentar os resultados referentes às espécies do Anexo I da Diretiva 79/409/CEE, 

para as quais o PSRN2000 define que devem ser Alvo de Orientações de Gestão. Das oito espécies 

referidas para a globalidade da ZPE, uma não ocorre durante a primavera (grou) e outras três não 

foram detetadas na área de estudo: peneireiro-das-torres, abetarda e cortiçol-de-barriga-negra. 

As duas primeiras foram observadas 5km a sul-sudeste na Primavera e a abetarda foi registada a 

1,3km da área de estudo no Inverno. 
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De seguida apresenta-se uma breve caraterização da situação das quatro espécies do Anexo I da 

Diretiva 79/409/CEE que devem ser Alvo de Orientações de Gestão. 

- Tartaranhão-caçador: Esta espécie foi detetada em seis pontos de amostragem. Um casal no 

extremo norte da área de estudo, na zona do Monte do Alonso Telo (mas já do lado espanhol), e 

indivíduos isolados noutros cinco pontos que podem ser agregados em três zonas: Vale do Grou, 

Vinha Mel e Monte do Xévora. Globalmente, poderemos referir-nos a apenas dois casais dos quais 

não foram obtidas evidências de nidificação. Dois registos foram obtidos em zonas de regadio e os 

restantes em áreas de sequeiro. 

- Sisão: Esta espécie também foi detetada em seis pontos de amostragem. Sempre machos a 

cantar, apenas ouvidos. Em três dos pontos foram detetados dois machos em cada um e nos outros 

três, apenas um macho em cada um. A zona mais importante parece ser Adães (Velhos), 

concretamente os dois quilómetros finais da várzea larga e plana do Ribeiro das Velhas. A espécie 

parece estar ausente das pastagens semeadas altas e densas de Adães Novos, a Oeste e das 

culturas anuais ricas em agroquímicos da Herdade de Cevadais, a Leste. Outra zona importante 

são os pousios baixos da zona do Monte do Alonso Telo. Nas searas da Herdade do Vinha Mel 

apenas foi detetado um macho a cantar. 
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FIGURA 38 – REGISTOS DE TARTARANHÃO-CAÇADOR (CIRCUS PYGARGUS) EFETUADOS DE 90 PONTOS DE AMOSTRAGEM ENTRE OS DIAS OITO E TREZE DE 

MAIO DE 2016 
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FIGURA 39 - REGISTOS DE SISÃO (TETRAX TETRAX) EFETUADOS DE 90 PONTOS DE AMOSTRAGEM ENTRE OS DIAS OITO E TREZE DE MAIO DE 2016 

 

- Alcaravão: Esta espécie foi detetada em apenas três pontos, mas atendendo aos seus hábitos 

crepusculares e noturnos, ela poderá estar presente em mais alguns locais. Foram detetadas três a 

quatro aves a sudeste do Monte da Serrinha e duas a sul do Monte do Machado. Cinco das aves 

foram detetadas em olivais, adultos e recém-plantados. Fora dos pontos a espécie foi detetada, 

por exemplo, junto ao açude de Adães Novos. 
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FIGURA 40 – REGISTOS DE ALCARAVÃO (BURHINUS OEDICNEMUS) EFETUADOS DE 90 PONTOS DE AMOSTRAGEM ENTRE OS DIAS OITO E TREZE DE MAIO DE 

2016 

 

- Rolieiro: Foi detetado apenas um indivíduo imaturo (2.º ano de calendário), 1km a oeste do Monte 

da Jornada. A área é dominada por olival de regadio e culturas anuais de sequeiro. Na zona 

existem alguns barracões agrícolas, mas a ave observada poderia estar apenas em passagem 

migratória. A data é tardia, mas a chuva que se verificou na Primavera de 2016 parece ter atrasado 

a sua chegada a outros pontos do país. 
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FIGURA 41 – REGISTOS DE MILHAFRE-REAL (MILVUS MILVUS) E ROLIEIRO (CORACIAS GARRULUS) EFETUADOS DE 90 PONTOS DE AMOSTRAGEM ENTRE OS 

DIAS OITO E TREZE DE MAIO DE 2016 

 

As outras espécies do Anexo I da Diretiva 79/409/CEE referidas na ficha do PSRN2000 relativa à ZPE 

de Campo Maior (13) podem ser divididas em quatro grupos: 

1. Nidificantes de distribuição alargada na área de estudo: cegonha-branca (detetada de 17 

pontos), milhafre negro (14 pontos), cotovia-montesina (confirmada em 9 pontos, provável 

noutros 10) e cotovia-pequena (12 pontos e 2 registos extra); 

2. Nidificantes ou possíveis nidificantes na área de estudo com distribuição localizada: milhafre-

real (1ponto), peneireiro-cinzento (2 pontos), guarda-rios (7 pontos), calhandra-real (6 

pontos) e calhandrinha (6 pontos); 

3. Invernantes: tarambola-dourada e combatente; 

4. Espécies não detetadas na área de estudo (supostamente nidificantes na ZPE fora da área 

do AHX): petinha-dos-campos e felosa-do-mato. 

Por uma questão de simplificação apresentam-se textos de caraterização e mapas apenas das 

espécies do grupo 2, que nos parecem as mais relevantes para o EIA. 
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Milhafre-real: Foi observado e fotografado um só indivíduo desta espécie, a sudeste do Monte da 

Serradinha, a sobrevoar um olival de regadio. Dado que se tratava de um imaturo e que não voltou 

a ser observado, é provável que fosse um não-reprodutor. 

Peneireiro-cinzento: Registaram-se apenas duas aves, uma 1km a nordeste do Monte dos Adães 

(regadio em pousio) e outra 1km a nordeste do Monte dos Sanguinos (seara). Ambos os registos 

foram realizados perto do limite sudoeste da área de estudo, sugerindo que zona entre o AHX e 

Campo Maior seja mais importante que a área do AHX. A zona do Monte dos Sanguinos apresenta 

boas condições para a nidificação desta espécie, que prefere arvoredo disperso com seara em 

sobcoberto. 

 

 

FIGURA 42– REGISTOS DE PENEIREIRO-CINZENTO (ELANUS CAERULEUS) EFETUADOS DE 90 PONTOS DE AMOSTRAGEM ENTRE OS DIAS OITO E TREZE DE MAIO 

DE 2016 

 

Guarda-rios: O guarda-rios foi detetado sobretudo no Rio Xévora, com 6 registos ao longo de 8 km 

entre o Moinho da Lapagueira e o Monte de São Salvador. No Abrilongo foi detetado apenas a sul 
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do Monte Malaque. Globalmente foram realizados dois registos de pares e cinco de indivíduos 

isolados. Seis registos foram efetuados da galeria ripícola e um num olival adjacente. 

Calhandra-real: Esta espécie foi registada em seis pontos. As duas áreas mais importantes para a 

calhandra-real parecem ser os pousios a Leste do eixo Monte de Vale do Grou - Monte do Alonso 

Telo (7 machos a cantar) e os pousios da várzea situada na margem direita do Abrilongo, entre a 

herdade dos Azeiteiros e a herdade de Adães Velhos (10 machos a cantar). Todos os registos foram 

realizados em pousios baixos (25 cm), pelo menos um deles pastoreado por bovinos. 

 

 

FIGURA 43 - REGISTOS DE GUARDA-RIOS (ALCEDO ATTHIS) EFETUADOS DE 90 PONTOS DE AMOSTRAGEM ENTRE OS DIAS OITO E 13 DE MAIO DE 2016 
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FIGURA 44 - REGISTOS DE CALHANDRA-REAL (MELANOCORYPHA CALANDRA) EFETUADOS DE 90 PONTOS DE AMOSTRAGEM ENTRE OS DIAS OITO E 13 DE 

MAIO DE 2016 

 

Calhandrinha: As calhandrinhas foram detetadas em seis pontos, distribuídos por duas zonas: a norte 

do Monte da Quinta (10 machos a cantar) e na várzea a leste do Monte do Xévora (7 machos). 

Ambas as zonas são de culturas anuais de regadio. As do Monte da Quinta instaladas no ano da 

amostragem (após arranque da vinha que aí existia), as do Monte do Xévora mais antigas. Em 

ambas a áreas a proporção de solo nú é elevada. Na herdade de Monte da Quinta o ICNF 

determinou que fossem mantidas pequenas parcelas em pousio para nidificação da espécie. 
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FIGURA 45 – REGISTOS DE CALHANDRINHA (CALANDRELLA BRACHYDACTYLA) EFETUADOS DE 90 PONTOS DE AMOSTRAGEM ENTRE OS DIAS OITO E TREZE DE 

MAIO DE 2016 

 

Outras espécies de conservação prioritária não referidas na ficha, mas registadas na amostragem 

realizada no âmbito do EIA, incluíram: frisada (casal na Albufeira do Abrilongo), colhereiro (1), grifo 

(11), abutre-negro (2), águia-cobreira (1), águia-calçada (detetada de 8 pontos, no mínimo 2 

casais), tartaranhão-ruivo-dos-pauis (1macho adulto a vocalizar e a realizar parada nupcial em voo 

na zona de Alonso Telo, 1 fêmea ou imaturo em Adães), açor (fêmea a caçar em Serrinha), perna-

longa (casal na Albufeira do Abrilongo), perdiz–do-mar (2 a vocalizar em voo baixo sobre os 

lavrados do Monte da Quinta), andorinha-do-mar-anã (2 em voo baixo entre o Monte da Quinta e 

a fronteira, 2 na Albufeira do Abrilongo), gaivina-de-bico-preto (2 a vocalizar em voo 1,5 km a NNE 

do Monte dos Azeiteiros), rouxinol-pequeno-dos-caniços (machos isolados a cantar em 3 pontos: 

Langaruta, Lapagueira e Monte das Pedrosas), chapim-de-faces-pretas (1ª piar da galeria ripícola 

do Xévora, 1km a sudeste do Monte de S. Salvador) e corvo (mínimo seis indivíduos). 
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5.8.7.4.1.3  SÍNTESE CONCLUSIVA 

O trabalho de campo foi dirigido às 52 espécies de aves de conservação prioritária identificadas 

na ficha do PSRN2000 relativa à ZPE de Campo Maior, tendo por objetivo conhecer em detalhe a 

sua distribuição e os seus requisitos específicos de habitat no interior da área de estudo. A 

amostragem baseou-se numa rede de 100 pontos de escuta e observação de 15 minutos, 

distribuídos de forma aleatória, mas estratificada por classe de uso do solo e cobrindo os 2.845 ha 

da área de estudo. Globalmente, entre os dias oito e 13 de maio de 2016, nos pontos amostrados, 

foram detetados 3.901 indivíduos de 96 espécies. A abundância média de aves foi 43 indivíduos por 

ponto (+/-54,6; 13-513) e a riqueza total de aves 14,5 espécies por ponto (+/-3,8; 6-23). 

Entre as espécies do Anexo I da Diretiva 79/409/CEE que o PSRN2000 considera devem ser alvo de 

Orientações de Gestão merece destaque o sisão (Tetrax tetrax). A zona mais importante para esta 

espécie parece ser Adães (Velhos), concretamente os dois quilómetros finais da várzea larga e 

plana do Ribeiro das Velhas. A espécie parece estar ausente das pastagens semeadas altas e 

densas de Adães Novos, a Oeste e das culturas anuais ricas em agroquímicos da Herdade de 

Cevadais, a Leste. Outra zona importante são os pousios baixos da zona do Monte do Alonso Telo. 

Quanto às outras espécies do Anexo I da Diretiva 79/409/CEE, destacam-se duas nidificantes na 

área de estudo com distribuição localizada: calhandra-real e calhandrinha. As duas áreas mais 

importantes para a calhandra-real parecem ser os pousios a Leste do eixo Monte de Vale do Grou 

- Monte do Alonso Telo e os pousios da várzea situada na margem direita do Abrilongo, entre a 

herdade dos Azeiteiros e a herdade de Adães Velhos. Todos os registos foram realizados em pousios 

baixos (25 cm), pelo menos um deles pastoreado por bovinos. As calhandrinhas foram detetadas 

em seis pontos, distribuídos por duas zonas: a norte do Monte da Quinta e na várzea a leste do 

Monte do Xévora. Ambas as zonas são de culturas anuais de regadio. As do Monte da Quinta 

instaladas no ano da amostragem (após arranque da vinha que aí existia), as do Monte do Xévora 

mais antigas. Em ambas as áreas a proporção de solo sem coberto herbáceo era elevada. Na 

herdade do Monte da Quinta o ICNF determinou que fossem mantidas pequenas parcelas em 

pousio para nidificação da espécie. 

Daqui se conclui que a persistência das populações locais de duas das três espécies de 

conservação prioritária mais caraterísticas dos terrenos agrícolas da área de estudo –sisão e 

calhandra- parece bastante dependente da manutenção de culturas anuais de sequeiro em 

rotação com pousio e de pastagens extensivas. 
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 A persistência e até o aumento da população da terceira espécie -a calhandrinha- parece ser 

favorecido pelo incremento da área ocupada por culturas anuais de regadio. 

 

5.8.7.5 MAMOFAUNA 

Para a quadrícula UTM 50x50km em que a área de estudo se situa, o atlas europeu dos mamíferos 

(Mitchell-Jones et al. 2002 atualizado pela SEM 2017) assinala a ocorrência de 27 espécies (Tabela 

36). 

Combinando os critérios da Diretiva Habitats (dado o AHX estar dentro de um SIC) com os do Livro 

Vermelho (que indica o estatuto de ameaça das diferentes espécies em Portugal), destacam-se 

oito espécies. A espécie como maior prioridade de conservação é o Lince-ibérico que, no entanto, 

não tem nenhum núcleo populacional viável na área. A sua presença é esporádica e está 

relacionada com a passagem de indivíduos em dispersão. Quatro das restantes espécies são 

morcegos do Anexo II da Diretiva Habitats e considerados vulneráveis: Morcego-de-peluche, 

Morcego-rato-grande, Morcego-de-ferradura-grande e Morcego-de-ferradura-pequeno. De resto 

destaca-se a presença de mais três espécies da Diretiva Habitats Rato de Cabrera (Anexo II) e Gato-

bravo (Anexo IV), ambos considerados vulneráveis, assim como da Lontra (Anexo II). 

 

TABELA 36 -ESPÉCIES DE MAMÍFEROS ORDENADAS POR UM ÍNDICE DE PRIORIDADE DE CONSERVAÇÃO (CONS RANK) CALCULADO PELA SOMA ARITMÉTICA 

DAS PONTUAÇÕES ATRIBUÍDAS AO SEU ESTATUTO NO LIVRO VERMELHO DOS VERTEBRADOS DE PORTUGAL (LV RANK) E PERANTE A DIRETIVA HABITATS (DIR 

HAB RANK) CONFORME A SEGUIR SE DESCRIMINA. LV RANK: NE=NA=0, LC=1, DD=2, NT=3, VU=4, EN=5, CR=6; DIR HAB RANK: II=6, IV=5, V=3, 

ESPÉCIE NÃO ABRANGIDA = 0 

NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR LIVRO 

VERMELHO 
LV RANK DIRETIVA 

HABITATS 

DIR HAB 

RANK 

CONS 

RANK 

Lynx pardinus Lince-ibérico CR 6 II*, IV 6 12 

Microtus cabrerae Rato de Cabrera VU 4 II, IV 6 10 

Miniopterus 

schreibersii 

Morcego-de-

peluche 
VU 4 II, IV 6 10 

Myotis myotis Morcego-rato-

grande 
VU 4 II, IV 6 10 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Morcego-de-

ferradura-grande 
VU 4 II, IV 6 10 
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR LIVRO 

VERMELHO 
LV RANK DIRETIVA 

HABITATS 

DIR HAB 

RANK 

CONS 

RANK 

Rhinolophus 

hipposideros 

Morcego-de-

ferradura-

pequeno 

VU 4 II, IV 6 10 

Felis silvestris Gato-bravo VU 4 IV 5 9 

Lutra lutra Lontra LC 1 II, IV 6 7 

Tadarida teniotis Morcego-rabudo DD 2 IV 5 7 

Pipistrellus kuhlii Morcego de Kuhl LC 1 IV 5 6 

Pipistrellus pipistrellus Morcego-anão LC 1 IV 5 6 

Genetta genetta Geneta LC 1 V 3 4 

Herpestes ichneumon Sacarrabos LC 1 V, D 3 4 

Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT* 3 - - 3 

Apodemus sylvaticus Rato-do-campo LC 1 - - 1 

Arvicola sapidus Rata-de-água LC 1 - - 1 

Crocidura russula Musaranho-de-

dentes-brancos 
LC 1 - - 1 

Erinaceus europaeus Ouriço-cacheiro LC 1 - - 1 

Lepus granatensis Lebre LC 1 - - 1 

Martes foina Fuinha LC 1 - - 1 

Microtus 

duodecimcostatus 

Rato-cego-

mediterrânico 
LC 1 - - 1 

Mus domesticus Rato-caseiro LC 1 - - 1 

Mus spretus Rato-das-hortas LC 1 - - 1 

Suncus etruscus Musaranho-anão LC 1 - - 1 

Sus scrofa Javali LC 1 - - 1 

Talpa occidentalis Toupeira LC 1 - - 1 
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR LIVRO 

VERMELHO 
LV RANK DIRETIVA 

HABITATS 

DIR HAB 

RANK 

CONS 

RANK 

Vulpes vulpes Raposa LC 1 - - 1 

 

 

5.8.8  ANÁLISE SEGUNDO AS CLASSES DE OCUPAÇÃO 

5.8.8.1 CULTURAS ANUAIS DE REGADIO 

Flora e Vegetação 

Não sendo possível aferir com segurança a composição das culturas no AHX, foi utilizada como 

referência da importância relativa potencial dos diferentes tipos de culturas (em % de área 

ocupada) a ocupação do regadio do Caia (Erena 2015). De acordo com os dados oficiais mais 

recentes que se encontram disponíveis (2007/08, fonte SIR DGADR), no regadio do Caia a cultura 

mais importante são os cereais que ocuparam cerca de 50% da área irrigada cultivada. Entre os 

cereais, em 2008 destacaram-se o conjunto trigo / cevada (representando 50% da área de cereais) 

e em 2007 o milho (com 53% da área), evidenciando elevada variação inter-anual. Em ambos os 

anos as hortícolas/horto-industriais e as oleaginosas foram os dois outros grupos principais de culturas 

mais importantes, ocupando 15% a 25% da área cada. Nas oleaginosas destaca-se a importância 

girassol. Entre as hortícolas e horto-industriais o tomate ocupava a maior fração (> 90% da área de 

hortícolas), não atingindo os alhos, melão / melancia e beterraba 5% da área de hortícolas. 

Estes dados são coerentes com os dados da utilização da rega da albufeira do Abrilongo (regadios 

não incluídos em perímetro de rega) fornecidos pela ABX, em que o conjunto dos cereais utiliza 

cerca de 50% da água, o olival 15-20% e as culturas hortícolas 30 a 35%. 

Mais recentemente, os alhos têm vindo a ganhar importância pelo alto rendimento líquido que 

proporcionam (até € 1000/ha) e pelo ciclo curto que permite efetuar outra cultura (e.g. sorgo) logo 

de seguida, proporcionando rendimento adicional (até + €600/ha). A cultura do alho de regadio 

com pivot (incluindo esterilização do solo) não deve, no entanto, ser efetuada no mesmo local em 

dois anos consecutivos. 
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Em termos de habitats naturais e semi-naturais, destaca-se a possível presença de parcelas do 

habitat 6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, nas 

cabeceiras de algumas parcelas de culturas anuais de regadio 

Estado de conservação 

Tratando-se de um habitat largamente artificial, o conceito de estado de conservação não é 

diretamente aplicável. Convém, no entanto, não confundir ou associar diretamente agricultura de 

regadio e agricultura com uso intensivo de agroquímicos. Durante o trabalho de campo para o 

presente EIA algumas das parcelas intervencionadas mais intensivamente (nomeadamente pela 

quantidade e diversidade de agroquímicos aplicados) que foram encontradas eram parcelas de 

sequeiro. 

 

Macroinvertebrados 

Possível presença de Euphydryas aurinia. 

 

Ictiofauna 

Grupo sem relevância neste habitat (poderão ocorrer algumas espécies nos açudes de rega, mas 

dificilmente espécies com estatuto de ameaça que são predominantemente de habitats lóticos). 

 

Herpetofauna 

Grupo com pouca relevância neste habitat, poderão ocorrer a Cobra-de-ferradura e cágados nos 

açudes de rega. 

 

Avifauna 

Este foi o único habitat onde se registaram uma série de espécies de aves que, na Primavera, 

utilizam solo nú mobilizado recentemente. Foram os casos de calhandrinha, perdiz-do-mar e 

gaivina-de-bico-preto. A primeira parece estar localmente dependente deste habitat para 

nidificar. Não foi possível confirmar a hipótese de que a sua nidificação só é possível nessas zonas 

caso existam parcelas com pousio ralo intercaladas nas de culturas anuais, como, por exemplo, as 
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que foram instaladas por determinação do ICNF no Monte da Quinta. Aliás, o facto de haver mais 

de sete machos a defender território na zona do Monte do Xévora sugere o contrário. A perdiz-do-

mar e a gaivina-de-bico-preto poderão utilizar as parcelas de culturas anuais de regadio apenas 

para se alimentarem, nidificando depois em ilhas e margens de albufeiras e açudes. 

 

Mamofauna 

Destaca-se a possível presença de uma espécie da Diretiva Habitats considerada Vulnerável, o 

Rato de Cabrera (Anexo II). 

 

5.8.8.2 CULTURAS ANUAIS DE SEQUEIRO 

Flora e Vegetação 

Ocorrência provável de Narcissus bulbocodium, espécie do Anexos B-IV e B-V do Dec. Lei n.º 

49/2005 de 24/02. Isto porque a subespécie N. b. obesus ocorre sobretudo em charnecas secas e 

sítios pedregosos, principalmente em substratos de origem calcária, sendo particularmente 

abundante em relvados e pastagens sobre solos calcários. 

Parte da área de culturas anuais de sequeiro tem caraterísticas do habitat prioritário da Rede 

Natura 2000 n.º 6220* - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea. 

Estado de conservação 

O estado de conservação de algumas zonas, como a do Monte de Alfonso Telo e de Adães Velhos, 

parece bastante bom, embora algumas espécies caraterísticas deste habitat aparentemente já 

não estejam presentes (abetarda, peneireiro-das-torres, cortiçol-de-barriga-negra, petinha-dos-

campos, chasco-ruivo). Isso parece relacionado com o facto de a sua área ser reduzida e com o 

declínio a nível regional das populações de algumas dessas espécies. 

 

Macroinvertebrados 

Possível presença de Euphydryas aurinia. 

Ictiofauna 
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Grupo sem relevância neste habitat (poderão ocorrer algumas espécies nos açudes para 

abeberamento do gado, mas dificilmente espécies com estatuto de ameaça que são 

predominantemente de habitats lóticos). 

 

Herpetofauna 

Grupo com pouca relevância neste habitat. Poderão ocorrer a Cobra-de-ferradura e cágados nos 

açudes para abeberamento do gado. 

 

Avifauna 

Este é o habitat preferido da maioria das aves estepárias, nomeadamente das quatro espécies da 

diretiva que o PSRN2000 estabelece deverem ser objeto de medidas de gestão: tartaranhão-

caçador, sisão, alcaravão e rolieiro. No entanto, é de notar que algumas delas são bastante 

plásticas, usando também outros habitats. Por exemplo, o alcaravão e o rolieiro utilizam 

frequentemente olivais e montado disperso e o tartaranhão searas regadas. 

As culturas anuais de sequeiro e os pousios e restolhos que fazem parte do respetivo ciclo cultural, 

também são o habitat preferido de outras espécies da diretiva para as quais o PSRN2000 não 

estabelece medidas de gestão, casos de calhandra-real, cotovia-montesina, tartaranhão-ruivo-

dos-pauis (apenas um casal), etc. 

 

Mamofauna 

Destaca-se a possível presença de uma espécie da Diretiva Habitats considerada Vulnerável, o 

Rato de Cabrera (Anexo II). 

 

5.8.8.3 CULTURAS PERMANENTES DE REGADIO 

Flora e Vegetação 
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Ver caraterização geral do regadio no tópico “1.10.5.1 Culturas anuais de regadio”. Em resumo, no 

vizinho regadio do Caia as oleaginosas ocupam 25% da área, destacando-se a importância do 

olival (90-95% da área de oleaginosas). 

 

Estado de conservação 

Tratando-se de um habitat largamente artificial, o conceito de estado de conservação não é 

diretamente aplicável. Convém, no entanto, distinguir entre agricultura de regadio e agricultura 

intensiva (ver 5.8.8.1). 

 

Macroinvertebrados 

Possível presença de Euphydryas aurinia. 

 

Ictiofauna 

Grupo sem relevância neste habitat (poderão ocorrer algumas espécies nos açudes de rega, mas 

dificilmente espécies com estatuto de ameaça que são predominantemente de habitats lóticos). 

Herpetofauna 

Grupo com pouca relevância neste habitat. Poderão ocorrer a Cobra-de-ferradura e cágados nos 

açudes para abeberamento do gado. 

 

Avifauna 

Os olivais de regadio são utilizados pelo menos por uma espécie prioritária alvo de medidas de 

gestão, o alcaravão e por uma série de espécies prioritárias não alvo de medidas (e.g. cotovia-

pequena) e de migradores (tordo-comum, tordo-ruivo, estorninho-malhado). 

 

Mamofauna 
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Grupo com pouca relevância neste habitat. Destaca-se a possível presença de uma espécie da 

Diretiva Habitats considerada Vulnerável, o Rato de Cabrera (Anexo II), em zonas com sobcoberto 

alto e denso de herbáceas. 

 

5.8.8.4 CULTURAS PERMANENTES DE SEQUEIRO 

Flora e Vegetação 

Sobretudo olivais não regados. No sobcoberto podem ocorrer comunidades vegetais interessantes, 

nomeadamente com elementos comuns ao habitat 6220*. Os olivais de sequeiro mais antigos e 

explorados de forma mais extensiva (com menos limpezas de sobcoberto, menos agroquímicos, 

etc) têm elementos florísticos e faunísticos ausentes dos olivais de regadio jovens e intensivos. 

 

Estado de conservação 

Verifica-se a progressiva substituição ou conversão do olival de sequeiro em regadio. 

 

Macroinvertebrados 

Possível presença de Euphydryas aurinia. 

 

Ictiofauna 

Grupo sem relevância neste habitat. 

 

Herpetofauna 

Grupo com pouca relevância neste habitat, poderá ocorrer a Cobra-de-ferradura. 

 

Avifauna 
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Importante para várias espécies da Diretiva Aves, com determinação de medidas de gestão (e.g. 

alcaravão), ou não (e.g. cotovia-arbórea). Os olivais de sequeiro mais antigos e explorados de 

forma mais extensiva são ainda importantes para a nidificação de alguns migradores listados na 

ficha e raros nos olivais de regadio, casos do mocho-d’orelhas e peneireiro-cinzento. No inverno são 

por vezes utilizados como áreas de alimentação pelo grou. 

 

Mamofauna 

Destaca-se a possível presença de duas espécies da Diretiva Habitats consideradas vulneráveis: o 

Gato-bravo (Anexo IV), nalguns olivais mais antigos abandonados e o Rato de Cabrera (Anexo II), 

em zonas com sobcoberto alto e denso de herbáceas. 

 

5.8.8.5 VEGETAÇÃO RIPÍCOLA 

Flora e Vegetação 

Habitat principal e quase exclusivo de uma espécie da flora constante do anexo B-II do Dec. Lei n.º 

49/2005 de 24/02: Salix salvifolia ssp. australis. Ocorrência possível de outras duas espécies do mesmo 

anexo: Festuca duriotagana e Marsilea batardae. 

Uma percentagem importante dos habitats classificados pela Diretiva 92/43/CEE presentes na área 

de estudo estão associados a cursos de água e foram incluídos nesta categoria. São os casos dos 

seguintes seis: 

3270 - Cursos de água de margens vasosas com vegetação da Chenopodion rubri p.p. e da 

Bidention p.p.; 

3280 - Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas 

ribeirinhas de Salix e Populus alba; 

3290 - Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion; 

91EO - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae); 

92AO - Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba; 
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92DO - Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae). 

Estado de conservação 

As galerias ripícolas da área de estudo, regra geral, encontram-se bem preservadas. Verifica-se a 

presença de eucaliptos nalgumas delas, mas como foi atrás referido, a sua presença não parece 

representar uma ameaça para a flora nem para o habitat, sendo até vantajosa para alguma fauna. 

A cana da índia também está presente, mas o grau de infestação por esta espécie é muito mais 

baixo do que o verificado noutras zonas do país. 

 

Macroinvertebrados 

Possível presença de Euphydryas aurinia. 

 

Ictiofauna 

Destacam-se as seguintes cinco espécies, todas do Anexo II da Diretiva Habitats (entre parêntesis 

indica-se o respetivo estatuto no Livro Vermelho): Saramugo (Criticamente em perigo), Cumba (Em 

perigo), Boga-de-boca-arqueada (Em perigo), Boga do Guadiana (Vulnerável) e Bordalo 

(Vulnerável). 

 

Herpetofauna 

Este habitat tem grande importância para as 12 espécies de anfíbios que ocorrem na área de 

estudo, nomeadamente a Rã-de-focinho-pontiagudo: espécie considerada Quase ameaçada e 

listada no Anexo II da diretiva. Relativamente aos répteis, das 14 espécies inventariadas para o 

perímetro do AHX, destacam-se os cágados, ambos listados no Anexo II da Diretiva Habitats: 

Cágado-de-carapaça-estriada e Cágado-mediterrânico; especialmente o primeiro, por ser 

considerado “Em perigo” em Portugal. 

 

Avifauna 

Este habitat é importante para algumas espécies do Anexo I da Diretiva 79/409/CEE listadas na ficha 

do PSRN2000, como cegonha-branca, milhafre-negro e guarda-rios; e para outras espécies do 
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mesmo anexo não listadas na ficha, como frisada, andorinha-do-mar-anã, gaivina-de-bico-preto, 

perna-longa, rouxinol-pequeno-dos-caniços e chapim-de-faces-pretas. 

Mamofauna 

Destaca-se a presença de uma espécie da Diretiva Habitats, a Lontra (Anexo II). 

 

5.8.8.6 MONTADO 

Flora e Vegetação 

Presença provável de Ruscus aculeatus uma espécie do Anexos B-IV e B-V do Dec. Lei n.º 49/2005 

de 24/02. Ocorre sobretudo em sobcoberto de bosques (sobreirais e azinhais) e em matagais 

esclerófilos. Espécie com grande plasticidade ecológica, em geral prefere locais ensombrados e 

frescos, a baixa altitude. 

No quadro da Rede Natura 2000 a maioria dos montados da área enquadram-se no habitat 6310, 

Montados de Quercus spp. de folha perene, havendo apenas muito pequenas 

manchas/exemplares isolados de sobreiro com sobcoberto menos perturbado e caraterísticas do 

habitat 9330, Florestas de Quercus suber. 

 

Estado de conservação 

O estado de conservação dos montados da área de estudo é bastante bom. O AHX em princípio 

não afetará esta área, que é eminentemente não irrigável. Outros fatores como o sobre pastoreio 

por bovinos poderão, no entanto, ameaçar o sobcoberto e a regeneração do montado. 

 

Macroinvertebrados 

Possível presença de Euphydryas aurinia. 

 

Ictiofauna 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

222 

 

Grupo sem relevância neste habitat (poderão ocorrer algumas espécies nos açudes para 

abeberamento do gado, mas dificilmente espécies com estatuto de ameaça que são 

predominantemente de habitats lóticos). 

 

Herpetofauna 

Grupo com pouca relevância neste habitat. Poderão ocorrer a Cobra-de-ferradura e cágados nos 

açudes para abeberamento do gado. 

 

Avifauna 

No inverno este é localmente o habitat mais importante para o grou, uma das espécies da diretiva 

listada na ficha do PSRN2000 como alvo de orientações de gestão. O montado também é 

importante para certos migradores que, não sendo da diretiva, se encontram listados na dita ficha, 

como a toutinegra-real e o pardal-espanhol (este último com grandes colónias no montado de 

Adães Novos). Por último, destaca-se a nidificação de algumas espécies da diretiva não listadas na 

ficha, casos da águia-calçada, águia-cobreira e açor. 

 

Mamofauna 

Destaca-se a presença de uma espécie da Diretiva Habitats e considerada Vulnerável, o Gato-

bravo (Anexo IV). 

 

5.8.8.7 OUTROS USOS DO SOLO (CHARCAS, MATO, EDIFICADO, HORTAS, PINHAL E OUTROS 

POMARES) 

Flora e Vegetação 

Embora nestes habitats menos representados na área de estudo não sejam conhecidos valores 

florísticos muito relevantes, eles contribuem claramente para aumentar a diversidade. 

Macroinvertebrados 
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Possível presença de Euphydryas aurinia. 

 

Ictiofauna 

Grupo sem relevância nestes habitats (poderão ocorrer algumas espécies nas charcas, mas 

dificilmente com estatuto de ameaça, dado que estas são predominantemente de habitats 

lóticos). 

 

Herpetofauna 

Grupo com pouca relevância nestes habitats. Poderão ocorrer a Cobra-de-ferradura e cágados 

nas charcas. 

 

Avifauna 

Para além destas habitats contribuírem de forma relevante para aumentar a riqueza específica de 

aves na área de estudo, eles também são preferenciais ou exclusivos de algumas espécies listadas 

na ficha do PSRN2000. São os casos das felosas-do-mato e carrasqueira (matos), do andorinhão-

preto e da andorinha-dos-beirais (edificado), etc. 

 

Mamofauna 

Grupo com pouca relevância nestes habitats. Possível presença de duas espécies da Diretiva 

Habitats consideradas Vulneráveis: o Gato-bravo (Anexo IV), nalgumas manchas de mato e o Rato 

de Cabrera (Anexo II), na orla de hortas e pomares com sobcoberto alto e denso de herbáceas. 

 

 

 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

224 

 

5.9  PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

 

5.9.1  METODOLOGIA  

5.9.1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A metodologia geral de caraterização da situação de referência envolve três etapas fundamentais: 

- Pesquisa documental; 

- Trabalho de campo; 

- Registo e inventário. 

 

Na implementação da metodologia para a caraterização da área de estudo, foram considerados 

os diferentes elementos patrimoniais, nomeadamente, os materiais, as estruturas e os sítios incluídos 

nos seguintes âmbitos: 

- Património abrangido por figuras de proteção, compreendendo os imóveis classificados e em vias 

de classificação ou outros monumentos, sítios e áreas protegidas, incluídos em cartas de 

condicionantes dos planos diretores municipais e outros planos de ordenamento e gestão territorial; 

- Sítios ou estruturas de reconhecido interesse patrimonial e científico, que não estando abrangidos 

pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação creditados, em inventários nacionais 

e ainda aqueles cujos valores se encontram creditados; 

- Estruturas singulares, testemunhos de humanização do território, representativos dos processos de 

organização do espaço e de exploração dos seus recursos naturais em moldes tradicionais, 

definidos como património vernáculo. 

 

Assim, abordar-se-á um amplo espetro de realidades: 

- Elementos arqueológicos em sentido restrito (achados isolados, manchas de dispersão de 

materiais, estruturas parcial ou totalmente cobertas por sedimentos); 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

225 

 

- Vestígios de áreas habitacionais e estruturas de cariz doméstico; 

- Vestígios de rede viária e caminhos antigos; 

- Vestígios de mineração, pedreiras e outros indícios materiais de exploração de matérias primas; 

- Estruturas hidráulicas e industriais; 

- Estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade; 

- Estruturas de apoio a atividades agro-pastoris; 

- Estruturas funerárias e/ou religiosas. 

 

5.9.1.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

A pesquisa documental incide sobre vários tipos de registos de natureza documental: 

- Levantamento bibliográfico e consulta das bases de dados existentes; 

- Levantamento exaustivo e comentado dos potenciais indícios de natureza toponímica e 

fisiográfica, que apontem para eventual presença de comunidades humanas no passado, tendo 

por base a Carta Militar e de Portugal (folha nº 386, 387, 400 e 401), à escala 1:25000 do ano de 1970 

e complementado pela análise de ortofotomapas, sempre que tal se revele pertinente; 

- Recolha de informação oral de caráter específico ou meramente indiciário. 

 

O levantamento bibliográfico baseia-se nas seguintes fontes de informação: 

- Inventários patrimoniais de organismos públicos (Base de dados Endovélico da Direção-Geral do 

Património Cultural e SIPA (Sistema de Informação para o Património Arquitetónico)); 

- Base de dados da Câmara Municipal de campo Maior; 

- Bibliografia especializada de âmbito local e regional; 

- Planos de ordenamento e gestão do território; 

- Projetos de investigação ou processos de avaliação de impactes ambientais em curso na região. 
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A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica levou à obtenção de um levantamento 

sistemático de informação de caráter fisiográfico e toponímico. 

O objetivo desta tarefa foi identificar indícios potencialmente relacionados com vestígios e áreas 

de origem antrópica antiga. 

As características próprias do meio determinam a especificidade e a implantação mais ou menos 

estratégica de alguns valores patrimoniais. As condicionantes do meio físico refletem-se ainda na 

seleção dos espaços onde se instalaram os núcleos populacionais e as áreas nas quais foram 

desenvolvidas atividades de exploração de recursos ou produtivas ao longo dos tempos. 

Assim, a abordagem da oroidrografia do território é indispensável na interpretação das estratégias 

de povoamento e de apropriação do espaço, mas é também uma etapa fundamental na 

planificação das metodologias de pesquisa de campo e na abordagem das áreas a prospetar. 

Frequentemente, através do levantamento toponímico, é possível identificar designações com 

interesse, que reportam a existência de elementos construídos de fundação antiga, designações 

que sugerem tradições lendárias locais ou topónimos associados à utilização humana de 

determinados espaços em moldes tradicionais. 

A pesquisa bibliográfica permite traçar um enquadramento histórico para a área em estudo. Com 

este enquadramento procura-se facultar uma leitura integrada de possíveis achados, no contexto 

mais amplo da diacronia de ocupação do território. 

Desta forma, são apresentados os testemunhos que permitem ponderar o potencial científico e o 

valor patrimonial da área de incidência do projeto e do seu entorno imediato. 

 

5.9.1.3 TRABALHO DE CAMPO 

Nos termos da Lei (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de julho – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos, 

com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/2000 de 10 de novembro) e 

de acordo com o despacho da Sra. Diretora-Geral da DGPC de 23/02/2016, foram autorizados os 

trabalhos de prospeção arqueológica. 

A equipa procurou desempenhar as seguintes tarefas: 
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- Reconhecimento no terreno (relocalização), da informação previamente obtida na fase de 

recolha de informação, cuja localização coincida com a área de estudo do presente EIA. Esta 

confirmação identificará os atributos referidos na bibliografia, no entanto, caso sejam identificadas 

discrepâncias relativamente aos dados constatados na bibliografia estas serão mencionadas de 

forma clara. De igual modo, serão mencionadas as ocorrências patrimoniais que forem 

relocalizadas e aquelas que apesar de referidas na bibliografia, não foi possível relocalizar no 

terreno; 

- Prospeção sistemática das áreas a afetar pela implementação de todas as infraestruturas do 

projeto. Estes trabalhos obedecerão aos seguintes princípios:  

i. Para as infraestruturas lineares de adução primárias (canais, condutas, sifões), a área de 

prospeção corresponderá a corredores centrados no eixo das infraestruturas, com uma 

dimensão mínima de 50 metros; 

ii. Para a rede secundária de condutas de rega e a rede viária associada ao projeto, a área 

de prospeção corresponderá a corredores centrados no eixo das condutas/vias com uma 

dimensão mínima de 20 metros; 

iii. Para a rede de drenagem, a área de prospeção corresponderá a corredores centrados no 

eixo das valas, com uma dimensão mínima de 10 metros; 

No caso dos elementos de projeto não lineares (e.g. albufeiras, barragens e órgãos associados, 

reservatórios, estações elevatórias, estaleiros, manchas de empréstimo, etc.), a érea de prospeção 

incluirá a totalidade da área a ocupar/intervencionar/inundar e englobar ainda uma zona 

envolvente com um mínimo de 20 metros. 

 A área de rega alvo de prospeção sistemática corresponderá a pelo menos 25% da totalidade da 

área a beneficiar pelo projeto. 

 

5.9.1.4 REGISTO E INVENTÁRIO 

Posteriormente à recolha de informação procede-se ao registo sistemático e à elaboração de um 

inventário (compilação dos elementos identificados). 

Para o registo de vestígios arqueológicos e elementos edificados de interesse arquitetónico e 

etnográfico é utilizada uma ficha-tipo que apresenta os seguintes campos: 

- Identificação – número de inventário e topónimo; 
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- Localização geográfica e administrativa – freguesia, concelho e coordenadas geográficas; 

- Caracterização - Categoria, tipologia e cronologia, valor patrimonial, descrição, contexto 

geológico, estado de conservação e visibilidade; 

- Avaliação e identificação de impactes – frente de obra, avaliação de impactes, de descrição e 

medidas de minimização propostas. 

 

A atribuição de designações das ocorrências patrimoniais inventariadas no EIA decorreu da 

articulação com as Bases de Dados do Endovélico da Direção-geral do Património Cultural, para 

que não fossem aplicadas denominações que já correspondem a outras ocorrências referenciadas. 

 

Com o objetivo de facilitar a diferenciação entre os sítios de interesse etnográfico e os sítios de 

interesse arqueológico. Na denominação dos novos sítios arqueológicos identificados no trabalho 

de prospeção, foi utilizado o topónimo do local na carta militar seguido da numeração, no caso de 

existirem dois ou mais sítios com o mesmo topónimo (Ex: Monte dos Azeiteiros 1; Monte dos Azeiteiros 

2). Na denominação dos sítios de interesse etnográfico, primeiro é utilizado o tipo de sitio e depois 

o topónimo (Ex: Poço do Monte dos Azeiteiros; Forno do Monte dos Azeiteiros).  

O inventário é materializado numa Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico 

(Carta n.º 07). 

 

A análise cartográfica é fundamental para identificação dos espaços de maior sensibilidade 

patrimonial, para sinalização das ocorrências patrimoniais identificadas e delimitação de zonas que 

possam vir a ser objeto de propostas de proteção e/ou de medidas de intervenção específicas. 

A cartografia tem como base a Carta Militar de Portugal 1:25000 e a escala 1:10000, sobre as quais 

as realidades inventariadas são georreferenciadas. 

Na demarcação das áreas de dispersão de materiais, teve-se em consideração a área de máxima 

dispersão de materiais e a(s) área(s) de maior concentração de materiais, devendo definir de forma 

rigorosa a distinção destas. Para tal: 

- Levantamento das áreas de dispersão / implementação dos registos patrimoniais identificados 

(áreas de dispersão de materiais arqueológicos ou de implantação de estruturas). Na definição das 
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áreas de dispersão de materiais serão tidos em conta os fenómenos que poderão ter influenciado, 

ao longo dos tempos, a sua atual configuração, como as práticas agrícolas e/ou fenómenos 

naturais. Deste modo, na descrição individualizada dos sítios e das suas áreas, será descrito da forma 

mais detalhada possível, o local de implantação das ocorrências patrimoniais, de forma a ser 

percetível o seu enquadramento espacial (ex.: topo de cabeço, margem de linha de água, etc.); 

- As áreas de dispersão de materiais englobarão de forma distinta uma área de máxima dispersão 

de materiais e área(s) de maior concentração de materiais, com base nos seguintes critérios: 

i. A área máxima de dispersão de materiais corresponde a mancha onde se reconhece a 

presença de materiais associados a uma ocorrência patrimonial. 

ii. A área(s) de maior concentração de materiais, corresponde às manchas ou núcleos 

localizados dentro da área máxima de dispersão de materiais que, pela densidade e 

representatividade de elementos presentes (cerâmica, líticos, elementos pétreos, etc.) se 

destaquem de forma clara, indiciando a presença de estruturas ou níveis arqueológicos 

potencialmente preservados. 

iii. Será realizada a demarcação cartográfica de ocorrências patrimoniais na cartografia 

militar 1/25000 e em ortofotomapas. 

O estudo compreende ainda a documentação fotográfica de referência, ilustrativa dos 

testemunhos patrimoniais e da sua integração espacial e paisagística.   

 

5.9.2  RESULTADOS  

5.9.2.1 FISIOGRAFIA 

O território no qual se insere a área de estudo situa-se em termos hidrográficos na margem direita 

da bacia do Médio Guadiana e detém condições naturais e uma ampla diversidade de recursos 

particularmente propiciatórias para a fixação de comunidades humanas, desde épocas bastante 

remotas.  

Este território centra-se essencialmente em duas linhas de água, a Ribeira do Abrilongo, que corre 

no sentido Oeste-Este e desagua no Rio Xévora. Este por sua vez, corre no sentido Norte-Sul, 

desaguando posteriormente no Rio Guadiana, já fora da área de estudo.   



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

230 

 

Particularmente, Ouguela, sede do antigo concelho de Ouguela, hoje lugar da freguesia de são 

João Baptista (Campo Maior), situa-se num ponto elevado, estrategicamente implantado sobre o 

vale onde se dá a confluência da ribeira de Abrilongo com o rio Xévora, afluente do Guadiana.  

O AHX desenvolve-se em extensas áreas constituídas por depósitos de terraços e ainda algumas 

aluviões de idade quaternária, que cobrem, nalgumas zonas formações oligocénicas (Gonçalves, 

F., Torre de Assunção, C., Pinto Coelho, A. V., 1972). 

Os depósitos quaternários são constituídos por argilas arenosas, com burgau e seixo, de cor 

amarelada e acastanhada e de acordo com a pouca informação disponível, não ultrapassam os 

16 m de espessura (Silva, A. M. V., 1991).  

A paisagem em redor dos terraços carateriza-se pelo predomínio de colinas baixas, cuja maior 

altitude não ultrapassam os 300 metros, no monte onde está situado Ouguela. 

 

5.9.2.2 TOPONÍMIA 

Na análise exaustiva dos potenciais indícios de natureza toponímica e fisiográfica, que apontem 

para eventual presença de comunidades humanas no passado, tendo por base as Cartas Militares: 

O primeiro topónimo que sobressalta na área de implantação do projeto, é “Ouguela”, povoação 

onde está localizado o Castelo de Ouguela. Segundo Leite de Vasconcelos “A palavra Ouguela 

talvez provenha de Aguela (diminutivo de água)”, (Leite de Vasconcelos -1927).  

Este topónimo poderá estar associado às nascentes de água localizadas no monte, onde hoje está 

localizado Ouguela. Em 1960 foi referenciada por Manuel Gama Lobo a nascente da Fonte da 

Graça “Existe nos arrabaldes da Praça de Ouguela uma antiquíssima fonte, cuja água mineral é 

muito útil para expulsar os vermes, que vulgarmente lhe chamam lombrigas e que, antigamente, 

até tinha a virtude de extrair a solitária”; in, A Voz do Alentejo, Elvas, N.º4, 3/10/1860. 

Outro topónimo, que também se destaca é “Atalaia de Ouguela”, "Atalaia" deriva do árabe "at-

talaiya", significando "torre de vigia", que pode referir-se a uma construção ou a um local elevado 

que permitia uma boa vigilância. Nesto caso assinala o local onde está localizada a Atalaia de 

Ouguela, também conhecida por atalaia de São Pedro, situada no cimo do outeiro, onde existem 

as ruinas da antiga torre, que servia para vigiar os caminhos que vinham da fronteira espanhola, 

(Galego, 2014).  
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O topónimo “Castro”, foi também identificado na zona, associado ao topónimo monte “Monte do 

Castro”, com origem no latim castrum, 'fortificação', é um dos topónimos, que quase sempre aponta 

à presença de ocupações humanas do Passado. Neste caso, associado a este local, tendo em 

consideração a base de dados do “Endovélico” da DGPC, foram identificados os sítios 

arqueológicos de época romana, Monte do Castro 1, 2 e 3. 

De um modo geral, retirando os topónimos referidos anteriormente, composição toponímica 

identificada assenta essencialmente na estruturação do povoamento rural. Onde é bastante 

comum a designação de polos de habitat, com o topónimo de “monte”. Associado a este surgem 

também muitos termos do mundo rural como ex.: “Monte da Jornada”, “Monta da Serrinha”, 

“Monte da Esteiras”, “Monte dos Cevadais”, “Monte do Baldio”, “Monte dos Azeiteiro”, “Monte 

Vinha Mel”, “Monte do Olival” e “Monte da Quinta”.     

 

5.9.2.3 PESQUISA DOCUMENTAL 

Neste ponto foi realizado um apanhado geral dos elementos de interesse arqueológico e 

etnográficos localizados na área de estudo e seu entorno. 

Num primeiro momento foi realizada uma pesquisa mais genérica, com a análise da listagem de 

sítios arqueológico presente na base de dados do Endovélico da Direção-Geral do Património 

Cultural no concelho de Campo Maior e no Plano Diretor Municipal de Campo Maior.  

Foi realizada uma análise comparativa das duas listagens e feita a identificação dos sítios de 

interesse arqueológico localizados na área de estudo e seu entorno. 

Depois de feita esta separação, foi realizada uma pesquisa mais aprofundada de cada sitio, que 

passou pela análise de monografias, revistas especializadas na área, arquivo municipal e trabalhos 

de investigação desenvolvidos na região.  

Foi também realizado uma análise minuciosa das cartas militares da área de estudo, onde foram 

registados todos os pontos de água, estruturas e ruinas identificados nas mesmas. 

Nos quadros seguintes apresentam-se as listagens do património arqueológico, documentado na 

pesquisa bibliográfica, referente ao concelho de Campo Maior (Tabela 37) e referente à área de 

estudo e seu entorno (Tabela 38). São também identificadas as duas principais fontes documentais 

onde os Elementos Patrimoniais foram referenciados. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

232 

 

TABELA 37 - INVENTÁRIO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DE CAMPO MAIOR REGISTADOS NA BASE DE DADOS DO ENDOVÉLICO E NO PDM (PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL) DE CAMPO MAIOR 

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS – CAMPO MAIOR 

BASE DE DADOS ENDOVÉLICO PDM – CAMPO MAIOR 

DESIGNAÇÃO CNS TIPO DE SÍTIO DESIGNAÇÃO TIPO DE SÍTIO CRONOLOGIA 

Anta da Horta do 

Mourato 
19240 Anta 

Horta do 

Mourato 

 

Anta Neocalcolítico 

Atalaia das Figueiras 19624 Povoado 
Atalaia da 

Figueira 

 

Povoado Calcolítico 

Barragem da 

Mourinha 
25380 Barragem 

Mourinha 

 
Barragem Romano 

Barragem da Olivá 25398 Barragem Olivã Barragem Romano 

Barragem do Muro 25396 Barragem Muro Barragem - 

Cabecinha de 

Lebre 
25379 Villa 

Cabecinha da 

Lebre 
Villa Romano 

Cabeço do Cubo 3646 Povoado 
Cabeço do 

Cubo 
Povoado Neocalcolitico 

Cabeço do Zebro 19241 Povoado Zebro Povoado Calcolítico 

Campo Maior 1495 
Vestígios 

Diversos 
- - - 

Campo Maior - 

Largo do Barata 
16817 Outros - - - 

Capela 6694 
Achado(s) 

Isolado(s) 
Capela Necrópole Romano 

Casarões 5741 
Vestígios 

Diversos 
Casarões - Romano 

Castelo de Ouguela 11446 Castelo Ouguela Fortificação Medieval 

Defesa de São 

Pedro 
3393 Villa 

Defesa de São 

Pedro 
Povoado Romano 

Degolados 700 
Vestígios 

Diversos 
Degolados Povoado Romano 

Eiras do Pompílio 5753 
Achado(s) 

Isolado(s) 

Eiras do 

Pompílio 
- Romano 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

233 

 

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS – CAMPO MAIOR 

BASE DE DADOS ENDOVÉLICO PDM – CAMPO MAIOR 

DESIGNAÇÃO CNS TIPO DE SÍTIO DESIGNAÇÃO TIPO DE SÍTIO CRONOLOGIA 

Ermida de São 

Pedro 
23179 Necrópole - - - 

Guadalupe 21266 Habitat - - - 

Herdade da 

Defesinha 
5738 Inscrição 

Herdade da 

Defesinha 
Inscrição Romano 

Herdade da 

Lapagueira 
5752 

Achado(s) 

Isolado(s) 
Lapagueira Villa Romano 

Herdade de Olivã 5727 
Vestígios 

Diversos 

Monte dos 

Peguinhos 

(Alivã) 

Villa Romano 

Horta da Capela 25383 Villa - - - 

Horta de Santa 

Vitória 
25385 

Vestígios 

de 

Superfície 

- - - 

Horta do Vale das 

Águias 
19623 

Estação 

de Ar Livre 
- - - 

Igreja Matriz de 

Campo Maior/ Igreja 

de Nossa Senhora da 

Expectação 

15263 Igreja - - - 

Mina 2 14995 

Vestígios 

de 

Superfície 

- - - 

Moinho da 

Lapagueira 2 
25393 

Mancha 

de 

Ocupação 

- - - 

Monte Cevadais 33955 Recinto - - - 

Monte Sardinha 25397 Necrópole - - - 

Monte da Eira 25384 Villa - - - 

Monte da 

Madragueira 
19622 

Estação 

de Ar Livre 
- - - 
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SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS – CAMPO MAIOR 

BASE DE DADOS ENDOVÉLICO PDM – CAMPO MAIOR 

DESIGNAÇÃO CNS TIPO DE SÍTIO DESIGNAÇÃO TIPO DE SÍTIO CRONOLOGIA 

Monte das 

Argamassas/Herdade 

das Argamassas 

4427 Villa 
Monte das 

Argamassas 

Villa e 

termas 
Romano 

Monte das Ilhas 5740 
Vestígios 

Diversos 
- - - 

Monte de São 

Salvador 
7268 Villa 

Monte de São 

Salvador 

Villa e 

necrópole 
Romano 

Monte do Castro 1 25375 Villa - - - 

Monte do Castro 2 25377 
Marco de 

Propriedade 
- - - 

Monte do Castro 3 25378 
Achado(s) 

Isolado(s) 
- - - 

Monte do Xévora 25376 
Achado(s) 

Isolado(s) 
- - - 

Monte dos Crastros 5742 
Vestígios 

Diversos 

Monte dos 

Castros 
- Romano 

Monte dos Surdos / 

Poço dos Surdos 1 
5755 Villa 

Poço dos 

Surdos 

 

- Romano 

Nossa Senhora da 

Enxara 
2873 

Arte 

Rupestre 
- - - 

Ponte de Nossa 

Senhora da Enxara 

sobre o Rio Xévora/ 

Ponte Antiga do 

Enxara 

27995 Ponte 

Nossa Senhora 

da Enxara 

 

Ponte Romano 

Povoado de Santa 

Vitória 
3612 Povoado Santa Vitória Povoado Calcolítico 

Poço dos Surdos 2 25389 Villa - - - 

S. Pedro 25395 Vicus 

Estação 

Arqueológica 

de São Pedro 

Vicus Romano 

Silveira 25381 Villa Silveira - - 
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SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS – CAMPO MAIOR 

BASE DE DADOS ENDOVÉLICO PDM – CAMPO MAIOR 

DESIGNAÇÃO CNS TIPO DE SÍTIO DESIGNAÇÃO TIPO DE SÍTIO CRONOLOGIA 

São Pedro dos 

Pastores 
5756 

Vestígios 

Diversos 
- - - 

Tapada da 

Pombinha 
6686 Inscrição 

Tapada da 

Pombinha 

 

Inscrição Romano 

Valada 4771 Sepultura Valada Necrópole Romano 

 - - 
Monte dos 

Surdos 1 
Povoado Neocalcolítico 

 
- - 

Monte dos 

Surdos 2 
- Indeterminado. 

 
- - Gato 1 Atalaia 

Medieval 

moderno 

 
- - Gato 2 Povoado Calcolítico 

 
- - Gato 3 Povoado Tardo-romano (?) 

 
- - Lapagueira 2 - Indeterminado 

 
- - Lapagueira 3 - Romano 

 
- - 

Anta da 

Lapagueira 
Anta Neocalcolítico 

 
- - Malha-Pão Necrópole Romano 

 
- - 

Cabeço da 

Forca 

Forca de 

Ouguela 
Medieval 

 
- - Adães I - Romano 

 
- - 

Anta dos. 

Adães 
Anta Neocalcolítico 

 
- - Farrusco Povoado Calcolítico 

 
- - Argamassinhas Necrópole Romano (?). 

 
- - Ouguela 2(*) Necrópole - 
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SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS – CAMPO MAIOR 

BASE DE DADOS ENDOVÉLICO PDM – CAMPO MAIOR 

DESIGNAÇÃO CNS TIPO DE SÍTIO DESIGNAÇÃO TIPO DE SÍTIO CRONOLOGIA 

 
- - 

Atalaia de São 

Pedro 
Atalaia Medieval 

 
- - 

Monte das 

Pedrosas 

Galeria 

subterrânea 
- 

 
- - Anta do Touro Anta Neocalcolítico 

 
- - 

Monte da 

Quinta 
Habitat Romano 

 
- - 

Horta do Vale 

da Preguiça 
Villa Romano 

 
- - 

Herdade das 

Choças 
- - 

 
- - Monte Altinho Povoado Neocalcolítico 

 

- - 

Quinta de São 

João ou da 

Rainha 

- Romano 

 
- - 

Herdade de A 

dos Ricos 
Necrópole Romano 

 
- - 

Monte das 

Ilhas 
- Romano 

 
- - 

Monte 

Custódio 
Villa Romano 

 
- - 

Monte 

Custódio I 
Calçada Romano/medieval 

 

 

 

 

 

 

TABELA 38 - INVENTÁRIO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ESTUDO E SEU ENTORNO. 
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BASE DE DADOS ENDOVÉLICO PDM – CAMPO MAIOR 

DESIGNAÇÃO CNS TIPO DE SÍTIO DESIGNAÇÃO TIPO DE SÍTIO CRONOLOGIA 

Casarões 5741 
Vestígios 

Diversos 
Casarões - Romano 

Castelo de 

Ouguela 
11446 Castelo Ouguela Fortificação Medieval 

Herdade da 

Lapagueira 
5752 

Achado(s) 

Isolado(s) 
Lapagueira Villa Romano 

Moinho da 

Lapagueira 2 
25393 

Mancha 

de 

Ocupação 

- - - 

Monte de São 

Salvador 
7268 Villa 

Monte de São 

Salvador 

Villa e 

necrópole 
Romano 

Monte do Castro 

1 
25375 Villa - - - 

Monte do Castro 

2 
25377 

Marco de 

Propriedade 
- - - 

Monte do Castro 

3 
25378 

Achado(s) 

Isolado(s) 
- - - 

Monte do Xévora 25376 
Achado(s) 

Isolado(s) 
- - - 

Monte dos 

Crastros 
5742 

Vestígios 

Diversos 

Monte dos 

Castros 
- Romano 

Nossa Senhora 

da Enxara 
2873 

Arte 

Rupestre 
- - - 

Ponte de Nossa 

Senhora da 

Enxara sobre o Rio 

Xévora/ Ponte 

Antiga do Enxara 

27995 Ponte 

Nossa Senhora  

da Enxara 

 

Ponte Romano 

Tapada da 

Pombinha 
6686 Inscrição 

Tapada da 

Pombinha 

 

Inscrição Romano 

 
- - Lapagueira 2 - Indeterminado 

 
- - Lapagueira 3 - Romano 

 
- - 

Anta da 

Lapagueira 
Anta Neocalcolítico 
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BASE DE DADOS ENDOVÉLICO PDM – CAMPO MAIOR 

DESIGNAÇÃO CNS TIPO DE SÍTIO DESIGNAÇÃO TIPO DE SÍTIO CRONOLOGIA 

 
- - Malha-Pão Necrópole Romano 

 
- - 

Cabeço da 

Forca 

Forca de 

Ouguela 
Medieval 

 
- - Adães I - Romano 

 
- - Anta dos. Adães Anta Neocalcolítico 

 
- - Farrusco Povoado Calcolítico 

 
- - Ouguela 2(*) Necrópole - 

 
- - Monte da Quinta Habitat Romano 

 
- - 

Atalaia de São 

Pedro 
Atalaia Medieval 

 
- - 

Monte das 

Pedrosas 

Galeria 

subterrânea(?) 
- 

 

 

5.9.2.4 PATRIMÓNIO CLASSIFICADO E EM PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO    

Na análise documental, tivemos um especial cuidado em determinar se os diferentes sítios 

arqueológicos se encontram classificados ou em processo de classificação. Isto porque todos os 

elementos classificados e ou em vias de classificação como património dispõem de uma área de 

proteção genérica de 50m para além dos seus limites físicos. 

Dentro da área de estudo e seu entorno foi encontrado um elemento patrimonial com classificação 

e dois elementos patrimoniais que estiveram em processo de classificação, mas que acabaram por 

ficar sem proteção legal: 

- Castelo de Ouguela – (CNS: 11446) Classificado como Imóvel de interesse publico pelo Decreto 

n.° 32 973, de 18 de agosto de 1943, corresponde ao elemento histórico mais emblemático na região 

e o mais referenciado nas publicações históricas. Estando localizado junto à fronteira, assumiu ao 

longo da história de Portugal, um papel importante na defesa da fronteira de Portugal. 
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Junto com a fortaleza de Campo Maior, Elvas, Juromenha e Olivença, assumiu um papel muito 

importante na defesa do corredor formado pelas terras banhadas pelos rios Caia e Xévora, rios de 

fraco caudal, que consistia num dos principais corredores de penetração para a invasão de 

Portugal (Galego, 2014). 

Segundo fontes antigas, o espaço onde se localiza Ouguela teria sido romanizado e designado por 

Budua, sendo, no período visigótico, designada por Niguela, mas não existem fontes documentais 

que confirmem estas suposições (Galego, 2014).   

Castelo eventualmente de origem islâmica, foi construído ou reconstruído por D. Dinis no séc. XIII. 

No séc. XVII, é profundamente transformado a fim de assegurar e aumentar a sua função defensiva, 

dando-se inicio á construção da fortaleza abaluartada (Galego, 2014). É assim que se desmantela 

o edifício da Igreja que, pelo menos desde os finais do séc. XV, dominava a praça do Castelo. O 

espaço ocupado anteriormente pela Igreja é transformado em praça d’armas, fronteira à Casa da 

Câmara e rodeada pelos aquartelamentos militares e outros edifícios de apoio (Base de dados 

Endovélico – DGPC). 

Com a intervenção arqueológica levada a cabo em 1998, no âmbito do “Projeto de Salvaguarda 

e Revalorização do Castelo e Fortificações de Ouguela” dirigida pela arqueóloga Isabel Pires, foi 

identificada uma cisterna construída no interior da praça bem como dois silos, construídos nas 

remodelações levada a cabo no séc. XVII. Os materiais, essencialmente cerâmicos são constituídos 

por loiça de utilização essencialmente doméstica (http://era-arqueologia.pt/projectos/26).  

 

- Monte de São Salvador - (CNS: 7268). Esteve em processo de classificação (IPPC, 5. junho.1991), 

este encontra-se atualmente caducado. Encontra-se atualmente sem proteção legal, corresponde 

a uma vila romana, localizada junto ao Monte de S. Salvador, zona de habitação com capela 

privada, situa-se numa pequena elevação na margem direita do Rio Xévora a cerca de 2 km da 

fronteira com Espanha. 

Identificado no decurso de trabalhos agrícolas e que exigiu uma intervenção urgente, dado o 

iminente risco de colapso por se situar num terraço fluvial que se encontra (ainda hoje) a ser 

escavado pelo leito do rio Xévora.  

A escavação de emergência, foi levada a cabo pela arqueóloga Ana Carvalho Dias, onde na 

leitura do processo do Direção-Geral de Património Cultural (DGPC) permitiu perceber que foram 

http://era-arqueologia.pt/projectos/26
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abertas três zonas de escavação: a zona 1, junto à capela, as estruturas da pars urbana; a zona 2, 

mais a Sul, que corresponde à continuação da pars urbana com tanques em opus signinum; a zona 

3, mais a Norte, do outro lado da casa do guarda do Monte, uma área funerária (Processo 4.04.009 

IGESPAR de Évora) e (Dias, 1994). 

Esta villa apresenta uma íntima relação com o rio e marca decisivamente a villa de S. Salvador, 

sendo provável que aqui tivéssemos um local de otium e de contemplação da paisagem, tão 

evidente é o alcandoramento das estruturas face ao curso de água. Na sua orientação o edificado 

acompanha o curso de água, parecendo que este funcionou como eixo vertebrador das 

construções, que lhe estão paralelas (Carneiro, 2014). 

A villa romana situa-se sob a atual capela do monte, estendendo-se para sudeste, parte tendo já 

ruído para dentro do rio. A pars urbana é constituída por vários compartimentos pavimentados com 

mosaicos geométricos policromos, distribuídos à volta de um peristilo. Esta villa teve várias fases de 

ocupação, visíveis nos remendos dos mosaicos, nas remodelações das salas, revelando assim uma 

ocupação de longa duração. As termas foram encontradas mais a norte, frente à casa do guarda 

do Monte, aquando de umas obras, mas nunca foram escavadas. A algumas dezenas de metros a 

Norte das termas (atrás da casa do guarda do Monte) foram encontradas, adossadas a estruturais 

murais, quatro sepulturas com caraterísticas tardias (Wolfram,2012). 

 

- Ponte de Nossa Senhora da Enxara sobre o Rio Xévora / Ponte Antiga do Enxara – (CNS: 27995). 

Esteve em processo de classificação (IPPC, 5.junho.1991), este procedimento encontra-se 

atualmente encerrado/arquivado – estando o sítio sem proteção legal. Corresponde à antiga Ponte 

de Enxara, que permitia a ligação entre o Santuário de Nossa Senhora de Enxara. 

Apesar de ser um dos elementos emblemáticos do concelho de Campo Maior, existe muito pouca 

informação relacionada com esta ponte, de cronologia ainda incerta, bastante arruinada, do que 

resta intato, apenas se pode ver um arco de volta perfeita. Possivelmente de origem romana, esta 

apresenta atualmente uma reconstrução moderno/medieval, situar-se-ia no itinerário da via 

romana que se encaminharia da capital provincial, Emerita Augusta, para Olisipo. Os vestígios 

conservados permitem antever uma construção de grande volumetria e extensão, vencendo o 

largo leito do rio atualmente desviado (Marques, 2005). 

Em 2005, durante os trabalhos de acompanhamento arqueológico levado a cabo pelo arqueólogo 

Nuno Silveira, não foi registado qualquer tipo de vestígios de cariz arqueológico que nos pudesse 
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indicar uma cronologia de construção da Ponte da Nossa Senhora do Enxara. Apenas foi 

identificado, ocasionalmente, alguns acrescentos nos pilares da ponte, que pelos materiais 

utilizados são de época contemporânea. Em termos construtivos a ponte era constituída por 

enormes silhares em cantaria de granito e sendo o seu enchimento com seixos de rio de média 

dimensão argamassados, os arcos são em tijolo sendo posteriormente rebocados com uma 

argamassa de tonalidade branca (Base de dados Endovélico – DGPC). 

 

- Capela Nossa Senhora de Enxara – Classificado como Imóvel de interesse municipal (PDM – 

Campo Maior), identificado no SIPA (Sistema de Informação para o Património Arquitetónico) com 

o nº IPA. 00020717, localiza-se na margem esquerda, do Rio Xévora, junto à ponte antiga de Enxara.  

Arquitetura religiosa, de estilo rococó, vernácula e modernista. Capela de peregrinação de 

provável fundação quatrocentista profundamente alterada nos séc.18 e 20. De planta longitudinal, 

nave única e capela-mor escalonada com sala do trono, possui galilé de três arcos algo adulterada 

e frontaria em empena recortada com sineiras colocadas na transversal 

(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20716). 

 

5.9.2.5 PATRIMÓNIO NÃO CLASSIFICADO 

São abundantes as referências a sítios localizados na área de estudo, o que traduz a importância 

da região em termos históricos e arqueológicos. 

O mais referenciado, é claramente o Castelo de Ouguela, mas seguindo uma ordem cronológica, 

verificamos que os vestígios mais arcaicos, localizados na área de estudo, correspondem ao 

Calcolítico, onde estão referenciados o Povoado do Farrusco e os monumentos Megalíticos “Anta 

da Lapagueira” e “Anta dos Adães”. 

 Estes dois sítios são referenciados no PDM de Campo Maior e no blog AlémCaia 

(http://alemcaia.blogs.sapo.pt/15228.html), não se encontrando alusão a estes, em publicações 

da especialidade nem na base de dados do Endovélico - DGPC.  

No registo arqueológico da área de estudo verifica-se um hiato temporal entre os vestígios do 

período calcolítico e romano no qual não são assinalados contextos. Ainda que exista referencia a 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20716
http://alemcaia.blogs.sapo.pt/15228.html
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um possível assentamento referente à idade do ferro e depois romano, no sitio onde hoje está 

localizada a povoação de Ouguela (Galego, 2014). 

Referente à época romana, foram registados vários sítios arqueológicos na área de estudo, 

destacando-se o Monte de São Salvador (CNS: 7268), referido no ponto anterior, foi o único onde 

foram realizadas escavações arqueológicas. Escavações de emergência realizadas no final da 

década de 80, levado a cabo pela arqueóloga Ana Carvalho Dias, pondo a descoberto parte de 

uma vila romana, cujos resultadas foram expostos no ponto anterior. 

Mais recentemente, foi estruturado um projeto de investigação sobre a rede de povoamento 

romano, no âmbito do PNTA/98, intitulado Vias de Comunicação e Estratégias de Povoamento 

Romano: o Nó Viário de Ad Septem Aras, levado a cabo pelas arqueológas, Sandra Brazuna Lopes 

e Sofia Melo Gomes. Projeto onde se pretendia a relocalização no terreno dos sítios identificados 

previamente, identificar sítios inéditos e procurar propostas para as várias vias que ligavam a Ad 

Septem Aras.  

No âmbito deste projeto foram identificados os novos sítios Castro 1 (CNS: 25375), Castro 2 (CNS: 

25377), Castro3 (CNS: 25378), Moinho da Lapagueira 2 (CNS: 25393) e relocalizados os sítios Monte 

do Xévora (CNS: 25376), Casarões (CNS: 5741) e Tapada da Pombinha (CNS: 6686). 

Anteriormente, já Mário Saa em 1956, tinha feito referência ao sitio Casarões da Misericórdia 

(Casarões (CNS: 5741)), onde menciona a visibilidade que este local tinha sobre o vale do Xévora. 

A plataforma no topo indica claramente a presença de estruturas no subsolo e efetivamente no 

aglomerado de pedras há restos de muro, silhares de granito e grandes fragmento de Opus 

signinum. (Saa 1956). 

Fazia também referência à existência em superfície de fragmentos de tegula, imbrices, tijolos, 

cerâmicas comuns de várias tipologias, fragmentos de ânforas, fragmentos de terra sigillata 

hispânica e clara D, vidros, fragmentos de mosaico, tesselas, coluna de granito fragmentado, 

placas de mármore e estuque pintado (Saa 1956). 

Dentro da área de estudo foram também localizadas duas epígrafes, uma, quase ilegível, 

identificada na Tapada da Pombinha (CNS: 6686), sitio onde é visível uma grande quantidade de 

cerâmica de construção em superfície (Encarnação, 1989).   

A segunda epígrafe foi identificada na Herdade da Defesinha (CNS: 5738), corresponde a ara, 

descoberta quando se arava com um trator, nesta mesma propriedade. Não se sabendo, no 
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entanto, qual o local exato de proveniência, devido à grande extensão da Herdade (Encarnação, 

1989).   

Outros sítios rurais romanos foram também identificados na área de estudo e seu entorno, Herdade 

da Lapagueira (CNS: 5752), Lapagueira 2, Lapagueira 3, Monte da Quinta, Adães 1 e Malha-Pão. 

Não fazendo referência a nenhum sitio especifico, mas muito importante para a área de estudo, 

destaca-se o trabalho publicado em 2011 por Maria José de Almeida, André Carneiro, F. Germán 

Rodríguez Martín e Paula Morgado onde estabelecem o Itinerário de Antonino entre o porto de 

Olosipo (Lisboa) e a capital da Lusitânia, Augusta Emerita (Mérida), (Almeida, M; Carneiro, C; 

Germàn Rodríguez, F e Morgado, P. 2011).  

Designada por via ab Olisippone Emeritam, esta inclui três percursos diferentes, onde o percurso 

traçado mais a norte, atravessa a zona sul da área de estudo (Fig.1), (Almeida, M; Carneiro, C; 

Germàn Rodríguez, F e Morgado, P; 2011). 

 

FIGURA 46 - TRAÇADO DAS VIAS AUGUSTA EMERITA – OLISIPO (FONTE: ALMEIDA, M; CARNEIRO, C; GERMÀN RODRÍGUEZ, F; E MORGADO, P; 

(2011)) 
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Da época medieval, destaca-se o castelo de Ouguela, mencionada no ponto anterior, classificado 

como Imóvel de Interesse Público, fundado por D. Dinis no séc. XIII, corresponde ao ponto central 

da ocupação humana, na área de estudo, desde a época medieval até aos dias de hoje.  

A primeira referência à região diz respeito, em termos históricos, ao ano de 1219, altura da conquista 

desta aos mouros, pelos Peres de Badajoz, ficando este território governado por Castela. 

Com o tratado de Alcanices, no ano de 1297, Ouguela, Campo Maior e Olivença, passaram a 

pertencer a Portugal, tendo sido concedido o foral a Ouguela, por D. Dinis, no ano seguinte.  

 Durante o séc. XVII a fortaleza foi remodelada e modernizada em termos defensivos, com a 

construção dos baluartes, sobre as ordens de Nicolau de Langres (GALEGO, 2014).     

Foi também nesta época, que foi construído um conjunto de Atalaias que integrariam um sistema 

de vigia e de comunicação entre fortalezas (ALMEIDA, 1947). Foi neste contexto que foi construído 

outro dos elementos medievais localizado no entorno da área de estudo, a Atalaia de São Pedro 

ou Atalaia de Ouguela.   

Outra referência identificada na bibliografia sobre esta época, diz respeito às terras de Referta de 

Ouguela, território que se localiza entre a Ribeira do Abrilongo e a atual fronteira espanhola. 

Território até 1864, objeto de litigio entre Portugal e Espanha, “constituindo terreno neutro que se 

conservava completamente inculto, o mato bravio servindo de esconderijo aos criminosos dos dois 

países fugidos à ação da justiça que não podia ali exercer a sua jurisdição” (GALEGO, 2014).        

Este território, está inserido na área de estudo, hoje formado por pequenas propriedades, 

constituídas por um pequeno ponto central, uma pequena casa de habitação, em alguns casos 

com algumas estruturas de apoio agrícola, poço e rodeada por alguns hectares de terreno 

agrícola. Ao contrário da restante área de estudo constituída por grandes propriedades, centradas 

na casa senhorial, normalmente situada em pontos de grande visibilidade sobre o território. 

Em termos de património arquitetónico destaca-se a vertente religiosa, com a presença do 

Santuário de Nossa Senhora de Enxara, onde esta inserida a Capela de Nossa Senhora de Enxara. 

Classificada como Imóvel de interesse municipal (PDM – Campo Maior), identificado no SIPA 

(Sistema de Informação para o Património Arquitetónico) com o n.º IPA 00020717, localiza-se na 

margem esquerda, do Rio Xévora, junto à ponte antiga de Enxara.  
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Arquitetura religiosa, rococó, vernácula e modernista. Capela de peregrinação de provável 

fundação quatrocentista profundamente alterada nos séculos XVIII e XX. 

(http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20716). 

Com respeito ao período Moderno assinala-se que as economias desenvolvidas na área de estudo 

assentam na agricultura e pastorícia. 

A propriedade rural apresenta-se sob a forma de grandes latifúndios, que não só é marcante na 

antiguidade, como se prolonga no tempo até à atualidade, estruturada em torno do tradicional 

“monte” alentejano. 

A casa habitacional associa-se a um conjunto muito diversificado de infraestruturas de apoio às 

atividades agro-pastoris e transformadoras (eiras, unidades de moagem, fornos, poços, tanques e 

currais).  

Destaca-se nesta arquitetura popular a rusticidade dos materiais e a antiguidade das técnicas 

construtivas, em mampostaria de pedra e terra (taipa e adobe), coberturas com emprego de telha 

mourisca e os revestimentos a cal.  

São igualmente pertinentes as estruturas dispersas como as associadas à captação de recursos 

hídricos (poços e noras, muitas vezes acompanhada de canalizações). 

Dentro da componente etnográfica, destaca-se um conjunto importante de fornos de cal 

localizados na zona da Referta de Ouguela e Quinta da Lapagueira. Zona calcária, com 

caraterísticas ótimas para produção de cal, o que favoreceu a construção de vários fornos de cal 

na área.   

 

5.9.2.6 PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA  

O território onde se enquadra a área de estudo, apresenta na sua maioria uma morfologia plana 

ou suavemente ondulada nas zonas mais afastadas das linhas de água. Neste caso a principal 

condicionante para a fiabilidade dos resultados obtidos através da prospeção consistiu na 

densidade do coberto vegetal, associado a diferentes parcelas de exploração agrícola. Este 

coberto vegetal, nas diferentes épocas do calendário agrícola, corresponde a distintas condições 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20716
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de observação da superfície do solo e distintas condições para a identificação de vestígios 

arqueológicos de superfície. 

Na Figura 47 apresentam-se as condições de visibilidade do terreno aquando da realização dos 

trabalhos de campo. 

 

 

FIGURA 47 - CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE DO TERRENO AQUANDO DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO 

 

Assim, a cartografia que se apresenta relativamente às condições de visibilidade do terreno, 

apenas inclui quatro classes de visibilidade, nomeadamente: 

i. Nula – Quando a densidade do coberto vegetal não permite a observação da superfície 

do solo, não sendo possível identificar vestígios de interesse patrimonial; 
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ii. Má / reduzida – Quando o coberto vegetal não permite uma visibilidade suficiente da 

superfície do solo, sendo apenas possível proceder a uma identificação de artefactos 

pontuais e a uma demarcação aproximada da área de dispersão de materiais;  

iii. Média / razoável – Quando o coberto vegetal permite uma correta observação da 

superfície do solo, sendo possível identificar artefactos e estruturas arqueológicas e 

proceder a uma avaliação da área de dispersão de materiais e da área ou áreas de 

maior concentração de materiais; 

iv. Boa – Quando os terrenos estão em pousio ou, se cultivados, as culturas agrícolas não 

constituem um obstáculo para uma total observação da superfície do solo, sendo 

possível proceder a uma identificação de artefactos e estruturas patrimoniais e à correta 

avaliação da área de dispersão de materiais e da área de maior concentração de 

materiais. 

 

5.9.2.6.1 COMPONENTES DO PROJETO 

O projeto de aproveitamento Hidroagrícola do Xévora envolve a construção de um conjunto de 

componentes, que implicam o revolvimento do solo: 

- Estações elevatórias; 

- Reservatório; 

- Condutas; 

- Requalificação da rede de drenagem. 

 

5.9.2.6.1.1  ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 

No projeto está previsto a implantação de duas estações elevatórias, a de maior dimensão localiza-

se junto á parte inferior do muro da barragem do Abrilongo. Situada numa zona sem cultura arbórea 

e parcialmente alterada em termos morfológicos, aquando da construção da barragem do 

Abrilongo. 
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As condições de visibilidade do solo assinaladas na área, foram razoáveis, estando o solo na altura 

da prospeção, parcialmente coberto com alguma vegetação herbácea muito rasteira, fruto do 

pastoreio realizado na parcela onde se encontra a local, permitindo a observação. 

 

 

FOTOGRAFIA 1 – ASPETO DA ÁREA PREVISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA JUNTO À BARRAGEM DO ABRILONGO 

 

 

A segunda estação elevatória, de menor dimensão, localiza-se na zona da Referta de Ouguela, 

nas proximidades do EP12 – Monte do Firmino 2. Situada numa zona ocupada por cultura 

cerealífera, sem a presença de cultura arbórea. 

As condições de visibilidade do solo assinaladas na área, foram nulas, estando o solo na altura da 

prospeção, coberto pela cultura cerealífera em estado avançado, sendo impossível a observação 

da superfície do solo, não sendo possível identificar possíveis vestígios de interesse patrimonial.  
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FOTOGRAFIA 2 – ASPETO DA ÁREA PREVISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA NA ZONA DA REFERTA DE OUGUELA 

 

 

 

5.9.2.6.1.2  RESERVATÓRIO 

O reservatório, esta previsto localizar-se na herdade de Monte dos Azeiteiros, numa elevação, 

situado numa zona de montado denso. As condições de visibilidade do solo, assinaladas na área 

foram razoáveis (Figura 47), estando o solo na altura da prospeção, parcialmente coberto com 

alguma vegetação herbácea muito rasteira, fruto do pastoreio realizado na parcela onde se 

encontra o local, permitindo uma observação genérica da superfície do solo. 
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FOTOGRAFIA 3 – ASPETO DA ÁREA PREVISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO NA HERDADE DO MONTE DOS AZEITEIROS 

 

 

 

5.9.2.6.1.3  CONDUTAS 

A rede de condutas, estende-se por toda a área de estudo, sendo as condutas de maior dimensão, 

aquelas que fazem a ligação entre a estação elevatória e o reservatório e entre o reservatório e a 

estação elevatória localizada na referta de Ouguela.   

Na descrição do terreno e suas condições de visibilidade, a análise é realizada de montante para 

jusante com respeito à área de estudo, ou seja, dos terrenos localizados junto à Barragem do 

Abrilongo até à penetração do Rio Xévora em território espanhol.   

O troço inicial de condutas, desenvolve-se ao longo de 4Km na margem direita da Ribeira de 

Abrilongo, em terrenos ocupados por montado e atravessa as propriedades de Monte dos 

Azeiteiros, Monte dos Adães Novos e Monte dos Adães. O montado é muito denso na zona mais a 

montante e vai perdendo densidade à medida que se vai caminhando para jusante.  
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Nos primeiros 2,2km a zona de montado é ao mesmo tempo zona de pousio, onde as condições de 

visibilidade do solo, assinaladas na área foram razoáveis (Figura 47), estando o solo na altura da 

prospeção, parcialmente coberto com alguma vegetação herbácea muito rasteira, fruto do 

pastoreio realizado nas diferentes parcelas, permitindo uma observação genérica da superfície do 

solo.    

 

FOTOGRAFIA 4 – ASPETO DA ÁREA PREVISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS CONDUTAS NA ÁREA MAIS A MONTANTE 

 

 

 

Na restante área, a zona de montado menos denso, nas propriedades de Monte Adães Novos e 

Monte de Adães, é ao mesmo tempo zona de cultura cerealífera, onde as condições de visibilidade 

do solo assinaladas na área, foram nulas (Figura 47). Encontrando-se o solo na altura da prospeção, 

coberto pela cultura cerealífera em estado avançado, sendo impossível a observação da 

superfície do solo e não sendo possível identificar possíveis vestígios de interesse patrimonial.    
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FOTOGRAFIA 5 – ASPETO DA ÁREA PREVISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS CONDUTAS NA ÁREA DA PROPRIEDADE DE MONTE DE ADÃES NOVOS 

 

 

 

Na zona da Referta de Ouguela, situada na margem esquerda da Ribeira de Abrilongo, a 

prospeção desenvolveu-se em terrenos, na maioria, ocupados por cultura de olival, intercalada por 

pequenas parcelas de cultura cerealífera e vinha. 

 As condições de visibilidade do solo assinaladas na área, em parcelas de olival e vinha foram 

ótimas ou razoáveis (Figura 47), estando o solo na altura da prospeção, lavrados, desprovido ou 

parcialmente coberto com alguma vegetação herbácea muito rasteira, permitindo uma 

observação total da superfície do solo.   

Nas parcelas ocupadas com cultura cerealífera, as condições de visibilidade do solo assinaladas 

na área, foram nulas (Figura 47). Encontrando-se o solo na altura da prospeção, coberto pela 

cultura cerealífera em estado avançado, sendo impossível a observação da superfície do solo e 

não sendo possível identificar possíveis vestígios de interesse patrimonial.    
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FOTOGRAFIA 6 – ASPETO DA ÁREA PREVISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS CONDUTAS NA ZONA DA REFERTA DE OUGUELA COM CULTURA DE OLIVAL 
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FOTOGRAFIA 7 – ASPETO DA ÁREA PREVISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS CONDUTAS NA ZONA DA REFERTA DE OUGUELA COM CULTURA CEREALÍFERA 

 

 

Na zona da Quinta da Lapagueira e Monte do Vale do Grou, situada na margem esquerda da 

Ribeira de Abrilongo e margem direita do Rio Xévora a prospeção desenvolveu-se em terrenos, na 

maioria, ocupados por cultura de olival e montado intercalada por pequenas parcelas de cultura 

cerealífera. 

As condições de visibilidade do solo assinaladas na área, foram geralmente ótimas em parcelas de 

olival e razoáveis em zonas de montado (Figura 47), estando o solo na altura da prospeção, lavrado 

e desprovido ou parcialmente coberto com alguma vegetação herbácea muito rasteira, 

permitindo uma observação total da sua superfície.   
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FOTOGRAFIA 8 – ASPETO DA ÁREA PREVISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS CONDUTAS NA ZONA DA QUINTA DA LAPAGUEIRA COM CULTURA DE MONTADO 

 

 

Nas parcelas ocupadas com cultura cerealífera, as condições de visibilidade do solo assinaladas 

na área, foram nulas (Figura 47). Encontrando-se o solo na altura da prospeção, coberto pela 

cultura cerealífera em estado avançado, sendo impossível a observação da superfície do solo e 

não sendo possível identificar possíveis vestígios de interesse patrimonial.    
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FOTOGRAFIA 9 – ASPETO DA ÁREA PREVISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS CONDUTAS NA ZONA DO MONTE DO VALE DO GROU COM CULTURA CEREALÍFERA 

 

 

 

Na zona do Monte Novo e Monte das Esteiras, situada na margem direita da Ribeira de Abrilongo, 

a prospeção desenvolveu-se em terrenos, na maioria, ocupados por cultura cerealífera de regadio, 

onde as condições de visibilidade do solo assinaladas na área foram nulas (Figura 47). Encontrando-

se o solo na altura da prospeção, coberto pela cultura cerealífera em estado avançado, sendo 

impossível a observação da superfície do solo, não sendo possível identificar possíveis vestígios de 

interesse patrimonial.  
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FOTOGRAFIA 10– ASPETO DA ÁREA PREVISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS CONDUTAS NA ZONA DO MONTE NOVO COM CULTURA CEREALÍFERA DE REGADIO 

 

 

Na zona da Atalaia de Ouguela, Pombinha, Monte do Vinha Mel e Horta do Monte da Quinta, 

situada na margem direita da Ribeira de Abrilongo e margem direita do Rio Xévora a prospeção 

desenvolveu-se em terrenos ocupados por cultura de olival, intercalado na zana da Atalaia de 

Ouguela por pequenas hortas. 

As condições de visibilidade do solo assinaladas na área foram geralmente ótimas ou razoáveis 

(Figura 47), estando o solo na altura da prospeção, lavrados, desprovido ou parcialmente coberto 

com alguma vegetação herbácea muito rasteira, permitindo uma observação total da superfície 

do solo. 
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FOTOGRAFIA 11– ASPETO DA ÁREA PREVISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS CONDUTAS NA ZONA DA ATALAIA DE OUGUELA COM CULTURA DE OLIVAL 

 

 

 

A restante área prospetada corresponde às zonas de terraço do Xévora, localizadas a jusante da 

área de estudo, agricultadas de modo intensivo, na prospeção desenvolveu-se em terrenos 

ocupados por uma grande variedade de culturas cerealíferas e hortícolas em fase avançada, onde 

as condições de visibilidade do solo assinaladas na área, foram nulas (Figura 47). Sendo impossível 

a observação da superfície do solo, não foi possível identificar possíveis vestígios de interesse 

patrimonial. 

Existiam também terrenos que estavam a ser lavrados e preparados para receber as novas 

plantações, onde as condições de visibilidade do solo assinaladas na área foram geralmente 

ótimas ou razoáveis (Figura 47), estando o solo na altura da prospeção, lavrados, desprovido ou 

parcialmente coberto com alguma vegetação herbácea muito rasteira, permitindo uma 

observação total da superfície do solo. 
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FOTOGRAFIA 12 – ASPETO DA ÁREA PREVISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS CONDUTAS NA ZONA DO MONTE DA SERRINHA COM CULTURA CEREALÍFERA DE 

REGADIO 
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FOTOGRAFIA 13 – ASPETO DA ÁREA PREVISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DAS CONDUTAS NA ZONA DO MONTE DA QUINTA ONDE SE ESTAVA A PREPARAR O 

TERRENO PARA NOVAS CULTURAS 

 

 

 

 

5.9.2.6.1.4  REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM 

Nas zonas onde está previsto a requalificação das linhas de água, a prospeção desenvolveu-se em 

terrenos de grande vegetação herbácea e arbustiva, onde foram identificados vários silvados, 

caniçais e juncais, impossibilitando o trabalho de prospeção. As condições de visibilidade do solo 

assinaladas nas diferentes linhas de água, foram nulas (Figura 47), sendo impossível a observação 

da superfície do solo, não sendo possível identificar possíveis vestígios de interesse patrimonial. 
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FOTOGRAFIA 14 – ASPETO DO CANIÇAL IDENTIFICADO NA RIBEIRA DA LANGARUTA  
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FOTOGRAFIA 15 – ASPETO DO SILVADO IDENTIFICADO NA RIBEIRA DOS MARMELEIROS 
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FOTOGRAFIA 16 – ASPETO DO SILVADO IDENTIFICADO NA RIBEIRO DAS VELHAS 

 

 

 

 

5.9.2.6.2 RELOCALIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO INVENTARIADO EM PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Na pesquiza bibliográfica foi criada uma listagem de sítios com a mesma designação dos topónimos 

existentes na zona da área de estudo.  

Nesta fase, foi realizado um trabalho de relocalização dos sítios identificados nesta listagem, para 

se determinar a sua localização em relação ao projeto e avaliação do risco em relação aos 

impactes da obra.  

Depois do trabalho de relocalização dos diferentes sítios, verificou-se que existe uma grande 

quantidade de sítios que se situam no entorno da área de estudo, não existindo o risco de sofrerem 

impactes negativos com o decorrer da obra. 
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Sítios arqueológicos: 

- Casarões; 

- Castelo de Ouguela; 

- Moinho da Lapagueira 2; 

- Monte de São Salvador; 

- Monte do Castro 1; 

- Monte do Castro 2; 

- Monte do Castro 3; 

- Monte do Xévora; 

- Monte dos Crastros; 

- Cabeço da Forca; 

- Atalaia de São Pedro. 

 

Foram também identificados alguns sítios no interior da área de estudo, nos quais serão avaliados 

os riscos de impacte. 

 Sítios arqueológicos: 

- Ponte de Nossa Senhora da Enxara sobre o Rio Xévora / Ponte Antiga do Enxara; 

- Tapada da Pombinha (Identificado como Elemento Patrimonial 65 – EP65); 

- Anta da Lapagueira (Identificado como Elemento Patrimonial 73 – EP73); 

- Farrusco (Identificado como Elemento Patrimonial 18 – EP18). 

Elemento Arquitetónico: 
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- Santuário Nossa Senhora de Enxara. 

No trabalho de relocalização, não foram situados alguns sítios, identificados na listagem produzida 

com base na análise bibliográfica. São sítios na maioria referidos no PDM de Campo Maior, que por 

não se localizarem na área de estudo ou por se situarem em zonas de visibilidade nula, no trabalho 

de prospeção, não foram relocalizados. 

-Sítios arqueológicos: 

- Herdade da Lapagueira; 

- Nossa Senhora da Enxara; 

- Lapagueira; 

- Lapagueira 2; 

- Lapagueira 3; 

- Malha-Pão; 

- Adães I; 

- Anta dos Adães; 

- Ouguela 2; 

- Monte da Quinta; 

- Monte das Pedrosas. 

 

Na TABELA 39 apresenta-se a listagem do património referido atrás, documentado em pesquisa 

bibliográfica e relocalizado em trabalho de campo. São também identificadas as duas principais 

fontes documentais onde os Elementos Patrimoniais foram identificados. 
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TABELA 39 – INVENTARIO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ESTUDO E SEU ENTORNO 

BASE DE DADOS ENDOVÉLICO PDM – CAMPO MAIOR RELOCALIZAÇÃO 

Casarões Casarões Localizado no entorno da área de estudo 

Castelo de Ouguela Ouguela Localizado no entorno da área de estudo 

Herdade da Lapagueira - Não localizado 

Moinho da Lapagueira 2 - Localizado no entorno da área de estudo 

Monte de São Salvador Monte de São Salvador Localizado no entorno da área de estudo 

Monte do Castro 1 - Localizado no entorno da área de estudo 

Monte do Castro 2 - Localizado no entorno da área de estudo 

Monte do Castro 3 - Localizado no entorno da área de estudo 

Monte do Xévora - Localizado no entorno da área de estudo 

Monte dos Crastros Monte dos Castros Localizado no entorno da área de estudo 

Nossa Senhora da 

Enxara 
- Não localizado 

Ponte de Nossa Senhora 

da Enxara sobre o Rio 

Xévora/ Ponte Antiga do 

Enxara 

Nossa Senhora  

da Enxara 

 

Localizado no Interior da área de estudo 

Tapada da Pombinha Tapada da Pombinha Localizado no Interior da área de estudo 

 
Lapagueira Não localizado 

 
Lapagueira 2 Não localizado 

 
Lapagueira 3 Não localizado 

 
Anta da Lapagueira Localizado no Interior da área de estudo 

 
Malha-Pão Não localizado 

 
Cabeço da Forca Localizado no entorno da área de estudo 
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BASE DE DADOS ENDOVÉLICO PDM – CAMPO MAIOR RELOCALIZAÇÃO 

 
Adães I Não localizado 

 
Anta dos. Adães Não localizado 

 
Farrusco Localizado no interior da área de estudo 

 
Ouguela 2(*) Não localizado 

 
Monte da Quinta Não localizado 

 
Atalaia de São Pedro Localizado no entorno da área de estudo 

 
Monte das Pedrosas Não localizado 

 

 

5.9.2.6.3 INVENTÁRIO DE PATRIMÓNIO DOCUMENTADO EM TRABALHO DE CAMPO 

No trabalho de campo foi identificado dentro da área de estudo um grande número de elementos 

patrimoniais. Estes dividem-se em três tipos: 

Sítios arqueológicos 

- 1 Rocha do Monte dos Azeiteiros (Inédito) 

- 2 Monte dos Azeiteiros 1 (Inédito) 

- 3 Monte dos Azeiteiros 2 (Inédito) 

- 4 Monte dos Azeiteiros 3 (Inédito) 

- 18 Farrusco (Identificado no PDM – Campo Maior) 

- 38 Bloco do Monte do Machado (Inédito) 

- 64 Ouguela 3 (Inédito) 

- 65 Tapada da Pombinha (Identificado na Base de dados Endovélico e PDM – Campo Maior) 
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- 73 Anta da Lapagueira (Identificado no PDM – Campo Maior) 

 

Elementos edificados com interesse arquitetónico 

- Santuário Nossa senhora de Enxara 

 

Elementos de cariz etnográfico 

- 5 Passadeiras do Monte do Firmino 

- 6 Poço 1 do Monte do Firmino 

- 7 Poço 2 do Monte do Firmino 

- 8 Poço do Cabeço do Alecrim 

- 9 Ruina do Monte do Firmino 

- 10 Poço 3 do Monte do Firmino 

- 11 Monte do Firmino 

- 12 Monte do Firmino 2 

- 13 Monte do Firmino 3 

- 14 Ruina 2 do Monte do Firmino 

- 15 Ruina 3 do Monte do Firmino 

- 16 Monte do Firmino 4 

- 17 Monte do Farrusco 

- 19 Poço do Farrusco 
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- 20 Monte da Referta 

- 21 Poço 1 do Monte da Langaruta 

- 22 Poço 2 do Monte da Langaruta 

- 23 Poço 3 do Monte da Langaruta 

- 24 Poço 4 do Monte da Langaruta 

- 25 Monte da Langaruta 

- 26 Poço 5 do Monte da Langaruta 

- 27 Poço 6 do Monte da Langaruta 

- 28 Poço 7 do Monte da Langaruta 

- 29 Ruina do Monte da Langaruta 

- 30 Forno da Referta de Ouguela 

- 31 Ruina do Monte do Canário 

- 32 Forno do Monte da Langaruta 

- 33 Monte 2 da Langaruta 

- 34 Poço 8 do Monte da Langaruta 

- 35 Poço 9 do Monte da Langaruta 

- 36 Conjunto de muros da Horta do Machado 

- 37 Nora do Machado 

- 39 Monte do Machado 

- 40 Poço do Monte do Machado 
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- 41 Eira do Monte do Machado 

- 42 Monte das Esteiras 

- 43 Poço do Monte das Esteiras 

- 44 Monte da Lapagueira 

- 45 Forno1 do Monte da Lapagueira 

- 46 Forno 2 do Monte da Lapagueira 

- 47 Forno 3 do Monte da Lapagueira 

- 48 Poço 1 do Monte da Lapagueira 

- 49 Poço 2 do Monte da Lapagueira 

- 50 Forno do Monte do Vale do Grou 

- 51 Poço do Monte do Vale do Grou 

- 52 Monte de São José 

- 53 Conjunto de Muros da Quinta do Alfacinha 

- 54 Poço da Quinta do Alfacinha 

- 55 Quinta do Alfacinha 

- 56 Nora da Atalaia de Ouguela 

- 57 Monte da Atalaia de Ouguela 

- 58 Poço da Atalaia de Ouguela 

- 59 Poço 2 da Atalaia de Ouguela 

- 60 Poço de Enxara 
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- 61 Poço 1 do Monte da Quinta 

- 62 Poço 2 do Monte da Quinta 

- 63 Ruina de Ouguela 

- 66 Muros da Pombinha 

- 67 Calçada de Pombinha 

- 68 Ruina da Pombinha 

- 69 Tanque do Monte da Vinha Mel 

- 70 Ruina da Horta do Monte da Quinta 

- 71 Poço do Monte do Xévora 

- 72 Caminho Ouguela - Nª Sª Enxara 

 

Na Tabela 40 apresenta-se o inventário do património referido atrás, documentado em trabalho de 

campo. No Anexo I, a este documento encontram-se as fichas referentes aos Elementos Patrimoniais 

identificados neste quadro, com uma descrição detalhada, localização em cartografia e registo 

fotográfico.  

A Figura 48 mostra a localização e o período dos elementos patrimoniais. 

TABELA 40 – INVENTÁRIO DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS DOCUMENTADOS EM TRABALHO DE CAMPO 

Nº DESIGNAÇÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

- CATEGORIA 

TIPOLOGIA 

CRONOLOGIA 

COORDENADAS 

M / P 

(DATUM 73) 

1 
Rocha do Monte dos 

Azeiteiros 

Campo Maior 

N. Sra. Graça 

Degolados 

- Arqueológico 

- Arte Rupestre 

- Pré-história 

M = 663131,57 

P = -063641,53 

2 Monte dos Azeiteiros 1 

Campo Maior 

N. Sra. Graça 

Degolados 

- Arqueológico 

- Achado Isolado 

M = 088446,45 

P = -063555,39 
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Nº DESIGNAÇÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

- CATEGORIA 

TIPOLOGIA 

CRONOLOGIA 

COORDENADAS 

M / P 

(DATUM 73) 

- Romano 

3 Monte dos Azeiteiros 2 

Campo Maior 

N. Sra. Graça 

Degolados 

Arqueológico 

- Mancha de 

dispersão de 

materiais 

- Romano 

M = 88863,56 

P = -063520,46 

4 Monte dos Azeiteiros 3 

Campo Maior 

N. Sra. Graça 

Degolados 

- Arqueológico 

- Mancha de 

dispersão de 

materiais 

- Romano 

M = 088997,89 

P = -063560,58 

5 
Passadeiras do Monte do 

Firmino 

Campo Maior 

N. Sra. Graça 

Degolados 

- Etnográfico 

- Passadeiras 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 089834,44 

P = -063295,08 

6 Poço 1 do Monte do Firmino 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 089851,62 

P = -063220,86 

7 Poço 2 do Monte do Firmino 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 089316,60 

P = -062797,92 

8 Poço do Cabeço do Alecrim 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 089903,57 

P = -061920,21 

9 Ruina do Monte do Firmino 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 089274,46 

P = -061202,86 

10 Poço 3 do Monte do Firmino 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 089713,62 

P = -062943,30 

11 Monte do Firmino Campo Maior - Etnográfico M = 089274,46 
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Nº DESIGNAÇÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

- CATEGORIA 

TIPOLOGIA 

CRONOLOGIA 

COORDENADAS 

M / P 

(DATUM 73) 

São João Baptista - Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

P = -062801,48 

12 Monte do Firmino 2 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 089843,78 

P = -062997,95 

13 Monte do Firmino 3 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 089595,05 

P = -063063,40 

14 Ruina 2 do Monte do Firmino 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =089396,90 

P = -063117,47 

15 Ruina 3 do Monte do Firmino 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =089631,18 

P = -063196,54 

16 Monte do Firmino 4 
Campo Maior 

São João Baptista 

Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 089854,02 

P = -062821,10 

17 Monte do Farrusco 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 089979,11 

P = -062557,81 

18 Farrusco 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Arqueológico 

- Achado Isolado 

- Pré-história 

M = 090355,13 

P = -062674,71 

19 Poço do Farrusco 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =090070,54 

P = -063196,15 

20 Monte da Referta 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

M = 090315,18 

P = -063046,53 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

274 

 

Nº DESIGNAÇÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

- CATEGORIA 

TIPOLOGIA 

CRONOLOGIA 

COORDENADAS 

M / P 

(DATUM 73) 

- Moderno / 

Contemporâneo 

21 
Poço 1 do Monte da 

Langaruta 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 091033,79 

P = -062380,04 

22 
Poço 2 do Monte da 

Langaruta 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 091054,14 

P = -062331,38 

23 
Poço 3 do Monte da 

Langaruta 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 091055,67 

P = -062277,08 

24 
Poço 4 do Monte da 

Langaruta 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =091107,69 

P = -062306,71 

25 Monte da Langaruta 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =091114,80 

P = -062318,96 

26 
Poço 5 do Monte da 

Langaruta 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =091196,95 

P = -062191,55 

27 
Poço 6 do Monte da 

Langaruta 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =091196,95 

P = -062191,55 

28 
Poço 7 do Monte da 

Langaruta 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =091204,00 

P = -062156,62 

29 
Ruina do Monte da 

Langaruta 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

M =091211,46 

P = -062178,74 
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Nº DESIGNAÇÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

- CATEGORIA 

TIPOLOGIA 

CRONOLOGIA 

COORDENADAS 

M / P 

(DATUM 73) 

- Moderno / 

Contemporâneo 

30 
Forno da Referta de 

Ouguela 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Forno de Cal 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =091119,56 

P = -061775,44 

31 Ruina do Monte do Canário 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =091261,85 

P = -061716,42 

32 
Forno do Monte da 

Langaruta 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Forno de Cal 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =091322,01 

P = -062344,32 

33 Monte 2 da Langaruta 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 091306,45 

P = -062577,06 

34 
Poço 8 do Monte da 

Langaruta 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =091196,95 

P = -062191,55 

35 
Poço 9 do Monte da 

Langaruta 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =091335,06 

P = -062619,60 

36 
Conjunto de muros da Horta 

do Machado 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Muro 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =091387,93 

P = -062681,60 

37 Nora do Machado 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Nora 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =091437,32 

P = -065174,73 

38 
Bloco do Monte do 

Machado 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Arqueológico 

- Arte Rupestre 

M =091378,68 

P = -062754,19 
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Nº DESIGNAÇÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

- CATEGORIA 

TIPOLOGIA 

CRONOLOGIA 

COORDENADAS 

M / P 

(DATUM 73) 

- Pré-história 

39 Monte do Machado 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =092120,50 

P = -062457,46 

40 
Poço do Monte do 

Machado 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =092168,51 

P = -062514,26 

41 Eira do Monte do Machado 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Eira 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 092060,89 

P = -062395,23 

42 Monte das Esteiras 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 093420,26 

P = -063513,95 

43 Poço do Monte das Esteiras 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 093580,26 

P = -063547,83 

44 Monte da Lapagueira 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 093875,76 

P = -063252,84 

45 
Forno1 do Monte da 

Lapagueira 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Forno de Cal 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 093877,53 

P = -063200,07 

46 
Forno 2 do Monte da 

Lapagueira 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Forno de Cal 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 094648,76 

P = -062874,37 

47 
Forno 3 do Monte da 

Lapagueira 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Forno de Cal 

M = 094442,60 

P = -062798,51 
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Nº DESIGNAÇÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

- CATEGORIA 

TIPOLOGIA 

CRONOLOGIA 

COORDENADAS 

M / P 

(DATUM 73) 

- Moderno / 

Contemporâneo 

48 
Poço 1 do Monte da 

Lapagueira 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 093863,21 

P = -062885,64 

49 
Poço 2 do Monte da 

Lapagueira 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 093735,75 

P =   -

062718,44 

50 
Forno do Monte do Vale do 

Grou 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Forno de Cal 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 093404,21 

P = -062526,52 

51 
Poço do Monte do Vale do 

Grou 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 093482,00 

P = -062318,02 

52 Monte de São José 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 095513,40 

P = -063932,98 

53 
Conjunto de Muros da 

Quinta do Alfacinha 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Muro 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =095328,81 

P = -063974,70 

54 
Poço da Quinta do 

Alfacinha 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 095170,50 

P =-063386,88 

55 Quinta do Alfacinha 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 095085,90 

M = 095085,90 

56 Nora da Atalaia de Ouguela 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Nora 

M = 094469,39 

P =  -064189,87 
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Nº DESIGNAÇÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

- CATEGORIA 

TIPOLOGIA 

CRONOLOGIA 

COORDENADAS 

M / P 

(DATUM 73) 

- Moderno / 

Contemporâneo 

57 
Monte da Atalaia de 

Ouguela 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 094525,83 

P = -064185,18 

58 Poço da Atalaia de Ouguela 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 094683,75 

P = -064184,21 

59 
Poço 2 da Atalaia de 

Ouguela 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 094621,35 

P = -064132,52 

60 Poço de Enxara 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 096892,57 

P = -064683,84 

61 Poço 1 do Monte da Quinta 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 097438,25 

P =   -

065651,47 

62 Poço 2 do Monte da Quinta 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 097790,26 

P =   -

066117,48 

63 Ruina de Ouguela 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 095730,00 

P = -064744,63 

64 Ouguela 3 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Arqueológico 

- Mancha de 

dispersão de 

materiais 

- Indeterminado 

M = 095834,87 

P = -064768,96 

65 Tapada da Pombinha Campo Maior - Arqueológico M = 096100,08 
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Nº DESIGNAÇÃO 
CONCELHO 

FREGUESIA 

- CATEGORIA 

TIPOLOGIA 

CRONOLOGIA 

COORDENADAS 

M / P 

(DATUM 73) 

São João Baptista - Mancha de 

dispersão de 

materiais 

- Romano 

P = -064831,12 

66 Muros da Pombinha 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Muro 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =096262,15 

P = -064853,81 

67 Calçada de Pombinha 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Calçada 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M =096209,95 

P = -064477,84 

68 Ruina da Pombinha 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Moinho de Agua? 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 096184,35 

P = -065058,64 

69 
Tanque do Monte da Vinha 

Mel 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Tanque 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 096677,57 

P = -065812,60 

70 
Ruina da Horta do Monte da 

Quinta 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Edifício habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 097224,61 

P = -066751,24 

71 Poço do Monte do Xévora 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 099861,94 

P = -070175,29 

72 
Caminho Ouguela - Nª Sª 

Enxara 

Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Caminho antigo 

- Moderno / 

Contemporâneo 

M = 095674,20 

P = -064683,32 

73 Anta da Lapagueira 
Campo Maior 

São João Baptista 

- Etnográfico 

- Dólmen 

- Pré-História 

M = 095170,96 

P = -063623,14 
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Figura 48 – Elementos patrimoniais por período (Ref Tabela 41). ARUP-Arte Rupestre; IF- Idade do Ferro; IM-Idade Média; MOD-

Moderno/Contemporâneo; PH–Pré-História; ROM-Romano 
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5.10  PAISAGEM 

 

Os usos do solo (ver 5.4), a geomorfologia (ver 5.7) e o património (ver 5.9) conferem à paisagem 

da área em estudo as suas características particulares. No âmbito do presente estudo foi realizada 

uma aproximação à sensibilidade da paisagem, tendo em conta a necessidade de avaliar os 

impactes sobre a paisagem. 

A metodologia utilizada combina a avaliação da Qualidade Visual da Paisagem com a avaliação 

da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem, resultando na síntese da Sensibilidade da 

Paisagem. 

A Qualidade Visual da Paisagem foi avaliada através da conjugação de um sistema de pontuações 

aplicadas às ocupações do solo e ao declive dos terrenos seguindo de perto a metodologia 

apresentada em (Aqualogus, 2008) num estudo semelhante. 

A Capacidade de Absorção Visual da Paisagem foi obtida através do cálculo das bacias visuais 

dos elementos do projeto que se encontram visíveis à superfície. Cada ponto da área em estudo 

foi classificado quanto ao número de elementos do projeto visíveis a partir desse mesmo ponto. 

 

5.10.1  QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM 

Utilizando como dados de entrada a carta de ocupação de solos e a carta de declives foi 

produzida uma de qualidade visual em que para cada polígono se considerou “Baixa” a qualidade 

das zonas com pontuação -2 a -1, de qualidade “Média” a pontuação entre 0 e 2 e de qualidade 

“Alta” a pontuação entre 3 e 5. 
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TABELA 42 – TABELA UTILIZADA NA CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM  

CLASSE PONTUAÇÃO 

Declive < 5% 1 

Declive 5-15 % 0 

Declive > 15% 1 

Culturas temporárias de sequeiro 3 

Culturas temporárias de regadio 3 

Olival sequeiro 3 

Olival de regadio 2 

Vinha 4 

Horta 3 

Pastagens pobres permanentes e mato 3 

Montado de Azinho 4 

Pinheiro manso 3 

Galeria Ripícola 5 

Charca 2 
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FIGURA 49 – CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM NA ÁREA AFETADA 

 

 

5.10.2  CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL DA PAISAGEM 

O estudo da absorção visual da paisagem foi realizado por referência aos elementos da rede de 

rega presentes à superfície do terreno. Isto é a absorção visual calculada refere-se ao projeto em 

análise. 

Com base no modelo digital do terreno (NASA-ASTER 30 m) foi construído um modelo digital das 

altitudes ao nível do topo do coberto, atribuindo a cada classe de ocupação um acréscimo de 

altitude decorrente da tipologia de coberto aí existente. 

O modelo atrás descrito foi utilizado para gerar as bacias visuais de cada elemento do projeto (com 

utilização do módulo r. viewshed do SIG Grass 7). 
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Cada pixel do território da Área Afetada foi classificado quanto ao número de elementos do projeto 

visíveis. Foram classificados como pontos de elevada absorção visual os pontos com visibilidade até 

um elemento do projeto, com absorção visual média os pontos com visibilidade para 2-6 elementos 

do projeto e com absorção visual baixa os pontos onde 7 a 10 elementos do projeto são visíveis. 

 

 

 

FIGURA 50 – CLASSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL DA PAISAGEM NA ÁREA AFETADA 

 

 

5.10.3  SENSIBILIDADE DA PAISAGEM 

Seguindo a classificação proposta em (Aqualogus, 2008) a sensibilidade da paisagem foi 

classificada de acordo com a regra enunciada na Tabela 43 . 
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TABELA 43 – CLASSIFICAÇÃO DA SENSIBILIDADE DA PAISAGEM  

QUALIDADE DA PAISAGEM 

ALTA MÉDIA BAIXA 

ABSORÇÃO VISUAL 

Elevada Média Média Baixa 

Média Elevada Média Baixa 

Baixa Elevada Elevada Média 

 

 

 

FIGURA 51 – CLASSIFICAÇÃO DA SENSIBILIDADE DA PAISAGEM NA ÁREA AFETADA 
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5.11  ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

Os Instrumentos de Gestão Territorial6 em vigor na área em estudo são: 

a) Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010 de 2 de agosto (Declaração de Retificação 

30-A/2010 de 1 de setembro). 

b) Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 37/2007 de 3 de abril (o PROF Alto Alentejo encontra-se suspenso pela 

Portaria n.º 141/2015, de 21 de maio). 

c) Plano Setorial da Rede Natura 2000, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

115-A/2008 de 21 de julho. 

d) Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana (RH7), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 52/2016 de 20 de setembro (Declaração de Retificação n.º 22-

B/2016 de 18 de novembro). 

e) Plano Rodoviário Nacional, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho, pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, 

de 31 de outubro e pelo Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto. 

f) Plano Nacional da Água, revisto pelo Decreto-Lei n.º 76/2016 de 9 de novembro. 

                                                      

6 Pelo Artigo 38º da Lei nº 31/2014 de 30 de maio “A política de solos, de ordenamento do território e de urbanismo é 

desenvolvida, nomeadamente, através de instrumentos de gestão territorial que se materializam em: a) Programas, que 

estabelecem o quadro estratégico de desenvolvimento territorial e as suas diretrizes programáticas ou definem a incidência 

espacial de políticas nacionais a considerar em cada nível de planeamento; b) Planos, que estabelecem opções e ações 

concretas em matéria de planeamento e organização do território bem como definem o uso do solo. O Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio) foi definida a recondução dos Planos Setoriais para 

os Programas definidos na Lei. 

 

http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/InfraestruturasRodoviarias/RedeRodoviaria/Documents/Plano_Rodoviario_Nacional.pdf
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g) Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º 58/2007 

de 4 de setembro (Declaração de Retificação n.º 80-A/2007 de 7 de setembro). 

h) Plano Diretor Municipal cuja revisão foi publicada no Aviso n.º 14265/2016, Diário da 

República, 2.ª série - N.º 220 - 16 de novembro de 2016. 

  

As disposições dos IGT acima mencionados são analisadas tendo em conta a necessidade de 

caracterizar o AHX no ordenamento dos territórios, sendo selecionados para essa finalidade os 

conteúdos e disposições relevantes de cada instrumento analisado. 

 

 

5.11.1  PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALENTEJO (PROTA) 

O modelo de ordenamento do PROTA foi construído visando dar resposta à necessidade de 

“Identificar a estrutura de proteção e valorização ambiental, integrando as áreas classificadas e os 

valores ou riscos naturais relevantes para a estruturação do território” e “Ordenar os espaços rurais, 

nomeadamente agrícolas e florestais, de forma a salvaguardar os recursos hídricos e o uso racional 

e eficiente da água”. 

 

A concretização desta resposta encontra-se desde logo na definição dos Eixos Estratégicos e nos 

Objetivos Estratégicos de Base Territorial do Plano que incluem: 

Eixo Estratégico II — Conservação e Valorização do Ambiente e do Património Natural 

OEBT II.1 - Cumprir as metas ambientais, garantindo a manutenção e valorização da biodiversidade 

através de uma integração sólida entre a gestão dos sistemas naturais, em especial nas áreas 

classificadas para a conservação da natureza e as oportunidades que se oferecem às atividades 

produtivas 

OEBT II.2 - Promover o desenvolvimento sustentável dos espaços rurais e dos recursos naturais 

OEBT II.4 - Assegurar a gestão integrada dos recursos hídricos, incluindo a proteção da rede 

hidrográfica e dos aquíferos e uma política de uso eficiente da água 
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Eixo Estratégico III — Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional 

OEBT III.1 - Reforçar e desenvolver de forma sustentada e mais competitiva os setores tradicionais 

estratégicos ampliando e qualificando as respetivas cadeias de valor e consolidar o 

desenvolvimento das atividades estratégicas emergentes diversificando e qualificando a base 

económica e afirmando novos setores de especialização regional. 

OEBT III.2 - Desenvolver o modelo de produção agroflorestal e agroindustrial com base nas fileiras 

estratégicas regionais, garantindo a utilização racional dos recursos disponíveis, promovendo a 

diversificação e valorização das produções e tornando operativa a multifuncionalidade dos 

sistemas agro-silvo-pastoris e do património agrícola e rural. 

A resposta às necessidades identificadas passa também pela definição de uma Estrutura Regional 

de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) assente nas “áreas classificadas para a conservação 

da natureza e da biodiversidade” e que prevê que “em planos de maior detalhe, como sejam os 

planos municipais ou os setoriais”, sejam dadas orientações para “assegurar a intensificação das 

funções ecológicas nas áreas de maior artificialização ((…), regadios de maior extensão e sistemas 

florestais intensivos). A área do AHX encontra-se localizada na ERPVA. 

 

Componentes do Sistema da Base Económica Regional 

O Plano individualiza e enfatiza a Rede de Aproveitamentos Hidroagrícolas, sobre a qual é dito: 

“A agricultura (em sentido lato) e as atividades agroflorestais continuam a ser a base de fileiras 

produtivas de excelência da região Alentejo e o setor de maior especialização regional. No 

contexto das perspetivas de desenvolvimento agrícola do Alentejo ressalta como fator fundamental 

para a qualificação do setor e para a mudança da estrutura de produção setorial a questão das 

culturas regadas e, intrinsecamente, a do aproveitamento das infraestruturas de regadio. O regadio 

é de facto uma área estratégica de desenvolvimento futuro do setor. A região Alentejo verificará 

nos próximos anos um crescimento da área regada em cerca de 126 mil hectares na forma de 

exploração coletiva, constituindo este aumento de área de regadio um enorme desafio à 

agricultura regional, nomeadamente no sentido da introdução de novas culturas economicamente 

mais valorizadas e indutoras de uma ampliação da fileira agroindustrial regional. 

Os perímetros de rega constituem, assim, áreas de produção agrícola que interessa preservar e 

valorizar, pois detêm um elevado valor estratégico do ponto de vista do desenvolvimento setorial e 
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contribuem para a ampliação e qualificação da base económica regional e para a criação de 

novas dinâmicas socioeconómicas em espaços rurais.” 

Normas Orientadoras e de Natureza Operacional 

Nas normas específicas relativas a atividades Agro-florestais, incluem-se: 

 

• Preservar todas as áreas com potencialidades para a agricultura, nomeadamente, as áreas 

afetas à atividade agrícola e florestal, fomentando as fileiras nos domínios estratégicos 

regionais, os produtos de qualidade diferenciada e as fileiras emergentes; 

• Admitir nas alterações do uso e ocupação agrícola e florestal do solo decorrentes 

nomeadamente, da influência das políticas e do funcionamento do mercado as seguintes 

situações: 

i. O alargamento da prática de sistemas agrícolas de regadio a solos que possuam 

condições técnicas para o efeito desde que o mesmo não colida com a conservação 

de valores naturais e patrimoniais protegidos; 

ii. A exploração dos solos de produtividade mediana ou de arvoredo disperso de azinheira 

e sobreiro, que se encontrem associados a sistemas agro-silvo-pastoris, com sistemas 

competitivos que manifestem um aproveitamento adequado das potencialidades do 

solo; 

iii. Promover em todos os tipos de sistemas de produção a utilização em Modo de Produção 

Biológico ou do Modo de Produção Integrado expandindo a área agrícola sujeita aos 

modos de produção de elevada sustentabilidade ambiental e respetiva certificação de 

gestão; 

iv. Proibir ou condicionar usos alternativos nos solos que apresentam aptidão e 

potencialidades para a prática de atividades agrícolas, nomeadamente os que 

integrem o regime da RAN, os ocupados com sistemas produtivos integrados em fileiras 

estratégicas, bem como, os que se encontrem devidamente infraestruturados para o 

regadio ou tenham sido sujeitos a investimentos setoriais públicos significativos; 

• Fomentar os princípios da eco-condicionalidade de forma a evitar eventuais impactes 

negativos significativos e a valorizar os efeitos ambientais positivos da atividade agrícola no 

meio envolvente. 
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5.11.2  PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO GUADIANA (RH7) 

O Plano de Gestão inclui um conjunto de medidas com aplicação aos cursos e massas de água e 

massas de água incluídos no AHX e cuja apreciação é relevante no âmbito do presente EIA. 

 

5.11.2.1 MEDIDAS DO PGRHG APLICADAS A CURSOS DE ÁGUA 

A Tabela 44 mostra as medidas do PGRHG aplicáveis a cursos de água da Área Afetada. 

 

 TABELA 44 - MEDIDAS INCLUÍDAS NO PGRHG APLICÁVEIS A CURSOS DE ÁGUA 

COD_MEDIDA DESCRIÇÃO DA MEDIDA LINHAS DE ÁGUA  

A QUE É APLICADA 

SPF3 / SBT 5 (B4) 

Medida Spf 3 / Sbt 5 – Melhoria do 

inventário de pressões  

B. Melhorar o inventário e a 

caracterização das pressões, através 

de: 

 b.4) Da melhoria do inventário das 

atividades potencialmente poluentes 

(industriais, agropecuárias, mineiras, 

energéticas); 

Rio Xévora - PT07GUA1410 

Ribeira da Água Zorra - PT07GUA1417 

Ribeira de S. João - 07GUA1412 

Ribeira da Conceição - PT07GUA1411 

Ribeira do Abrilongo - 07GUA1404I 

Ribeira dos Marmeleiros - 07GUA1408 

SPF 11 (C); 

Spf 11 – Prevenção e controlo da Sobre-

exploração das massas de água 

superficiais  

C. Recuperação, modernização e 

promoção da eficiência do uso da 

água em perímetros de rega públicos 

Rio Xévora - PT07GUA1410 

Ribeira da Água Zorra - PT07GUA1417 

Ribeira de S. João - 07GUA1412 

Ribeira da Conceição - PT07GUA1411 

Ribeira dos Marmeleiros - 07GUA1408 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

291 

 

COD_MEDIDA DESCRIÇÃO DA MEDIDA LINHAS DE ÁGUA  

A QUE É APLICADA 

SPF 20 

Medida Spf 20 – Harmonização dos 

procedimentos de monitorização e 

gestão das massas de água superficiais 

transfronteiriças e fronteiriças  

Rio Xévora - PT07GUA1410 

Ribeira de S. João - 07GUA1412 

Ribeira do Abrilongo - 07GUA1404I 

Ribeira dos Marmeleiros - 07GUA1408 

SPF 6 / SBT 8 

(G) 

 

Medida Spf 6 / Sbt 8 – Reforço da 

fiscalização das atividades suscetíveis 

de afetar as massas de água  

G. Reforço da fiscalização das 

atividades de pesca (incluindo 

utilização de artes de pesca proibidas, 

captura de espécies nomeadamente 

nos períodos de defeso instituídos) 

Rio Xévora - PT07GUA1410 

Ribeira da Água Zorra - PT07GUA1417 

Ribeira de S. João - 07GUA1412 

Ribeira da Conceição - PT07GUA1411 

Ribeira do Abrilongo - 07GUA1404I 

Ribeira dos Marmeleiros - 07GUA1408 

SPF 24 (A) 

Medida Spf 24 – Proteção contra rotura 

de infraestruturas hidráulicas  

A Implementação do Regulamento de 

Segurança de Barragens no que se 

refere à realização de Planos de 

Emergência Internos e Externos 

Ribeira da Conceição - PT07GUA1411 

 

 

 

 

5.11.2.2 MEDIDAS DO PGRHG APLICADAS A ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
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TABELA 45 - MEDIDAS INCLUÍDAS NO PGRHG APLICÁVEIS A ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

COD_MEDIDA DESCRIÇÃO DA MEDIDA APLICAÇÃO 

SBT2 

Medida Sbt 2 - Proteção das 

Captações de Água Subterrânea  

Estudos Hidrogeológicos para definição 

de medidas de proteção às captações. 

Medidas preventivas para captações 

destinadas ao abastecimento público 

Aquífero Elvas – Campo Maior 

SBT3 

Medida Sbt 3 – Proteção das Zonas de 

Infiltração Máxima 

Desenvolvimento de estudos 

específicos para delimitação das Zonas 

de Infiltração Máxima 

Aquífero Elvas – Campo Maior 
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COD_MEDIDA DESCRIÇÃO DA MEDIDA APLICAÇÃO 

SBT4 

Medida Sbt 4 – Proteção das Zonas 

Vulneráveis  

A. Projeto de proteção e controlo da 

contaminação da massa de água 

subterrânea, com acompanhamento 

da evolução de indicadores e 

desenvolvimento de modelo numérico 

para avaliação da eficácia das 

medidas aplicadas 

B. Colocação de equipas no terreno 

para aconselhamento técnico in situ de 

agricultores 

C. Acompanhamento da 

implementação dos Planos de Ação 

para as zonas vulneráveis aos nitratos e 

da implementação do Código de Boas 

Práticas Agrícolas 

D. Projeto de bio-estimulação da 

desnitrificação in situ de locais 

selecionados tais como as zonas de 

chamada das captações de água 

subterrânea mais importantes. 

Desenvolvimento de modelo numérico 

para aferição da eficácia das medidas 

aplicadas no âmbito do projeto 

Zona Vulnerável de Elvas 
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5.11.2.3 MEDIDAS DO PGRHG APLICADAS À ALBUFEIRA DO ABRILONGO 

A medida Spf7 – Melhoria de condições hidromorfológicas de massas de água prevista no PGRHG, 

inclui: 

A. Regulação de caudais para criação de condições hidráulicas ecologicamente compatíveis 

(caudal ecológico/regulação do nível de água). 

a.1) Realizar estudos para definir os volumes mínimos de água a serem descarregados pelas 

barragens de (…) Abrilongo (…), forma a garantir os caudais ambientais adequados. 

a.2) Analisar a existência ou a necessidade de adaptação/criação de estruturas hidráulicas para a 

libertação e controlo de caudais ambientais e realizar os respetivos projetos de execução. 

(…)  

 

A medida Spf11 – Prevenção e controlo da sobre-exploração das massas de água superficiais de 

massas de água prevista no PGRHG, inclui: 

A. Na atribuição / renovação de TURH, considerar as disponibilidades hídricas no ponto de 

captação e a garantia de um volume de reserva que assegure outras necessidades, incluindo o 

caudal ecológico. Neste âmbito, desenvolver estudos de base para identificar a necessidade de 

estabelecer outros volumes de reserva para determinadas sub-bacias e respetiva quantificação.  

B. Contribuição para a implementação do Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), 

nomeadamente através do incentivo à reutilização de água nos setores agrícola (utilização de 

águas residuais tratadas na rega), industrial (com recurso a circuitos de água fechados e 

reutilização de águas residuais domésticas produzidas nas instalações industriais) e turístico. 

C. Recuperação, modernização e promoção da eficiência do uso da água em perímetros de rega 

públicos. 

 

O PGRHG define também a metodologia para o cálculo e implementação do caudal ecológico 

(ver 5.5.1.1.1). 
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5.11.3  PLANO SETORIAL DA REDE NATURA  

O Plano Setorial da Rede Natura 2000 é um instrumento de gestão territorial, de concretização da 

política nacional de conservação da diversidade biológica, visando a salvaguarda e valorização 

dos sítios e das ZPE do território continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num 

estado de conservação favorável nestas áreas.  

Entre objetivos da elaboração do PSRN2000 contam-se: 

• Estabelecer orientações para a gestão territorial das ZPE e Sítios; Estabelecer o regime de 

salvaguarda dos recursos e valores naturais dos locais integrados no processo, fixando os 

usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização sustentável do território;  

• Definir as medidas que garantam a valorização e a manutenção num estado de 

conservação favorável dos habitats e espécies, bem como fornecer a tipologia das 

restrições ao uso do solo, tendo em conta a distribuição dos habitats a proteger; 

• Definir as condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação de 

impacte ambiental e na análise de incidências ambientais. 

 

O Plano Setorial da Rede Natura 2000 dispõe e indica para cada uma das áreas classificadas as 

orientações de gestão a aplicar. No caso da AHX as disposições referem-se à PTZPE0043 – Campo 

Maior e ao Sítio PTCON0007 – São Mamede. 

 

5.11.3.1 PTCON0007 – SÃO MAMEDE 

Na ficha incluída no PSRN2000 relativa a esta ZPE no capítulo 3 – Programas / Projetos específicos; 

3.1-Áreas de Regadio, é dito: ”(…) Encontra -se ainda em projeto o Aproveitamento Hidroagrícola 

do Xévora, cuja área (…) se localiza integralmente neste Sítio.” 

 

As orientações de gestão relativas ao Sítio PTCON0007 – S. Mamede incluem uma menção 

específica ao AHX, que determina no essencial o modo como deverá ser  feita a compatibilização 

da conservação  dos valores naturais com a atividade decorrente do empreendimento: “Na Área 

do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora as orientações de gestão traduzem-se no 
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cumprimento das exigências das boas práticas agrícolas  em vigor, complementadas pela 

monitorização da qualidade da água e a preservação das galerias ripícolas”. 

 

5.11.3.2 PTZPE0043 – CAMPO MAIOR 

As orientações de gestão relativas à Zona de Proteção Especial PTZPE0043 – Campo Maior incluem 

uma menção específica ao AHX, que determina no essencial o modo como deverá ser  feita a 

compatibilização da conservação dos valores naturais com a atividade decorrente do 

empreendimento: “Na área de sobreposição com o previsto Aproveitamento Hidroagrícola do 

Xévora as orientações de gestão traduzem-se no cumprimento das exigências das boas práticas 

agrícolas  em vigor, complementadas pela monitorização da qualidade da água e a preservação 

das galerias ripícolas”. Entende-se esta orientação de gestão específica como uma adaptação à 

área do AHX, uma indicação da forma como devem ser interpretadas as orientações de gestão no 

contexto particular do AHX, nomeadamente a orientação geral: “Pretende-se neste Sítio favorecer 

a existência de um mosaico equilibrado entre os habitats naturais e semi-naturais e os espaços agro 

-silvo-pastoris, mantendo e promovendo as atividades agro-pastoris tradicionais. Neste sentido, 

torna-se necessário: proteger os carvalhais de carvalho-negral; reconverter algumas manchas 

florestais de modo a restabelecer povoamentos de folhosas autóctones ou promover os 

povoamentos mistos; incentivar a manutenção dos montados de uso múltiplo; gerir a floresta de 

forma a reduzir o risco de incêndio. Pretende-se também promover um sistema de pastoreio 

compatível com a conservação dos habitats (favorecendo a regeneração natural) e incrementar 

uma utilização mais racional de adubos e fitofármacos. A conservação das linhas de água afigura 

-se também como um eixo de atuação importante, sendo necessário conservar e recuperar os 

bosques ripícolas, (impedindo a sua artificialização e poluição) e ainda condicionar a captação 

de água. 

No que diz respeito aos morcegos torna-se fundamental assegurar a proteção do abrigo existente, 

através de medidas de gestão ativa e de condicionamento ao acesso da gruta. 

Importa igualmente ordenar a atividade cinegética e a expansão urbano-turística, tendo em conta 

a preservação de áreas mais sensíveis”. 

 

Os valores naturais associados a este Sítio encontram-se descritos em 5.8.2 . 
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5.11.3.3 PTZPE0043 – CAMPO MAIOR 

Na ficha incluída no PSRN2000 relativa a esta ZPE no capítulo 3 – Programas / Projetos específicos é 

dito: “A construção do Aproveitamento Hidro-Agrícola do Xévora está prevista para depois de 2007, 

encontrando-se o seu perímetro já delimitado, sobrepondo-se quase na totalidade à ZPE de Campo 

Maior, a norte da Ribeira do Abrilongo”. 

As orientações de gestão relativas à Zona de Proteção Especial PTZPE0043 – Campo Maior incluem 

uma menção específica ao AHX, que determina no essencial o modo como deverá ser  feita a 

compatibilização da conservação dos valores naturais com a atividade decorrente do 

empreendimento: “Na área de sobreposição com o previsto Aproveitamento Hidroagrícola do 

Xévora as orientações de gestão traduzem-se no cumprimento das exigências das boas práticas 

agrícolas  em vigor, complementadas pela monitorização da qualidade da água e a preservação 

das galerias ripícolas”. 

Entende-se esta orientação específica como uma adaptação à área do AHX, uma indicação da 

forma como devem ser interpretadas as orientações de gestão no contexto particular do AHX, 

nomeadamente: “As orientações de gestão para a ZPE de Campo Maior são dirigidas 

prioritariamente para a conservação das aves estepárias e do grou. Neste âmbito deverá ser 

encarada como fundamental a manutenção da cerealicultura extensiva em área aberta assente 

numa rotação cultural e a manutenção de manchas florestais de montado de sobro e azinho, 

particularmente as menos densas e dos olivais tradicionais. Consequentemente, deverão ser 

viabilizados e disponibilizados mecanismos que promovam um desenvolvimento rural assente em 

práticas agrícolas e florestais, assegurando a conservação dos valores da ZPE e a competitividade 

económica e a sustentabilidade social das atividades que a sustentam. As orientações de gestão 

identificadas nesta ficha decorrem da transposição das orientações associadas a um conjunto de 

espécies consideradas como mais representativas da ZPE «Espécies alvo de orientações de gestão» 

e que uma vez tidas em conta levarão à conservação não só dessas espécies, mas de todas as 

espécies de aves de conservação obrigatória nesta área.” 

 

Os valores naturais associados a esta ZPE encontram-se descritos em 5.8.2. 
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5.11.4  PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR 

O Plano Diretor Municipal de Campo Maior considera na sua planta de Ordenamento uma Zona 

Programada de Regadio – Xévora. 

 No n.º 9 do Artigo 16º do Regulamento do PDM de Campo Maior (PDMCM) define-se que a área 

designada por Zona Programada de Regadio - Xévora, prevê a implementação do 

aproveitamento hidroagrícola do Xévora, sendo que a versão final do seu limite será ajustada em 

sede de Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 

No n.º 10 do Artigo 16º do Regulamento do PDMCM é definido que até à aprovação do 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental mencionado no número 9 aplicam-se as 

disposições relativas às classes e categorias de solo abrangidas no presente Regulamento e as 

disposições relativas ao regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola. 

Na Área Dominada do AHX a subcategoria de espaços predominante no ordenamento do PDMCM 

é a dos “Espaços Agrícolas de Uso Intensivo” (Classe: Solo Rústico; Categoria: Espaços Agrícolas de 

Produção). A subcategoria “Espaços Agrícolas de Uso Intensivo” é definida nos números 1 e 2 do 

Artigo 24º do respetivo regulamento como: 

1 — Os Espaços Agrícolas de Uso Intensivo são constituídos pelas áreas onde não foram identificados 

habitats da Rede Natura 2000 constituídos por olival, pomar, regadio, vinha e outros cultivos, sendo 

destinados à exploração agrícola e outras atividades afins complementares. 

2 — Constituem objetivos de ordenamento dos Espaços Agrícolas de uso Intensivo, a continuidade 

do tecido agrícola produtivo e a promoção da produção agrícola, salvaguardando a proteção 

dos valores naturais presentes, bem como em áreas adjacentes. 

Sendo confirmado o limite da Área Dominada no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental, a 

mesma será classificada na subcategoria “Espaços Agrícolas de Regadio” (Classe: Solo Rústico; 

Categoria: Espaços Agrícolas de Produção). 

A subcategoria “Espaços Agrícolas de Regadio” é definida nos números 1, 2 e 3 do Artigo 22º do 

respetivo regulamento como: 

1 — Os Espaços Agrícolas de Regadio integram as áreas beneficiadas por Aproveitamento 

Hidroagrícola, sendo destinados à exploração agrícola de regadio. 
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2 — Não se integram nos Espaços Agrícolas de Regadio os leitos e margens dos cursos de água e 

das albufeiras e respetivas margens que se incluem na categoria Espaços Naturais. 

3 — Constituem objetivos de ordenamento dos Espaços Agrícolas de Regadio, a preservação e 

valorização do potencial da estrutura de produção agrícola, através: 

a) Da promoção da sua manutenção como áreas de excelência para a agricultura, 

fomentando as fileiras nos domínios estratégicos regionais, os produtos de qualidade 

diferenciada e as fileiras emergentes; 

b) Do incentivo à produção, promoção e valorização dos produtos tradicionais de 

qualidade; 

c) Da proibição de usos alternativos em áreas sujeitas a infraestruturação para regadio com 

destaque para as que foram objeto de investimentos públicos significativos; 

d) Da restrição do edificado. 

 

FIGURA 52 – SUBCATEGORIAS DA CLASSE SOLO RÚSTICO NO ORDENAMENTO DO PDM DE CAMPO MAIOR NA ÁREA DOMINADA DO AHX 
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Para além dos “Espaços Agrícola de Uso Intensivo” verifica-se a ocorrência na Área Dominada do 

AHX das subcategorias abaixo indicadas: 

Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal em ZPE e Espaço de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal fora 

da ZPE 

1. Os Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal englobam as áreas de montado e áreas de 

montado disperso, abrangidas pela ZPE de Campo Maior e Sitio São Mamede, assim como outras 

áreas de montado, montado disperso e azinhal com valor muito elevado por suportarem 

comunidades animais muito diversificadas, incluindo diversas espécies com estatuto de ameaça 

em Portugal razão pela qual se deverá assegurar a preservação das principais manchas 

existente no interior do concelho.  

2. Os Espaços de Uso 

3.  Múltiplo Agrícola e Florestal foram diferenciados em:  

a) Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal em ZPE, que correspondem às áreas 

abrangidas pela ZPE de Campo Maior;  

b) Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal fora da ZPE, que correspondem às áreas não 

abrangidas pela ZPE de Campo Maior.  

3. Constituem objetivos de ordenamento dos Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal dentro e 

fora da ZPE:  

a) A conservação das áreas de montado e a promoção da sua utilização sustentável, 

através da exploração florestal, de práticas agropecuárias que não destruam o sub-

coberto, designadamente o pastoreio extensivo e da prevenção de incêndios florestais;  

b) A garantia da regeneração natural e evitando o sobrepastoreio (ou a melhoria) da 

qualidade da água das linhas de água e a manutenção e melhoria das galerias ripícolas e 

dos prados húmidos, reduzindo a pressão a que elas são sujeitas pelas mais diversas formas;  

c) A adoção de práticas silvícolas adequadas à conservação de cada habitat e ao respeito 

pelos períodos mais vulneráveis do ciclo de vida das aves;  

d) A redução do risco de incêndio;  

e) O uso restrito de agroquímicos sobre as espécies e habitats e no ambiente de forma geral, 

tendo em conta os efeitos do uso, sempre que possível devem ser adotadas técnicas 

alternativas;  
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f) A monitorização, manutenção e melhoramento da qualidade da água através do 

tratamento dos efluentes domésticos, agrícolas, pecuários e industriais e controlo do despejo 

de efluentes não tratados e focos de poluição difusa;  

g) A promoção da regeneração natural do habitat de montado.  

 

Espaços Agrícolas de sequeiro em ZPE  

Os Espaços Agrícolas de Sequeiro em ZPE são constituídos pelas áreas de sequeiro inseridas na ZPE 

de Campo Maior, onde foram identificadas espécies de conservação prioritária que dependem de 

habitats de estepe (sisão, abetarda e peneireiro-das-torres) e as zonas prioritárias (áreas de maior 

densidade de machos de sisão, leks de abetarda e locais de nidificação de peneireiro), razão pela 

qual foram classificadas como áreas de valor muito elevado. 

Constituem objetivos de ordenamento dos Espaços Agrícolas de Sequeiro em ZPE:  

a) A preservação de áreas de estepe em bom estado de conservação de modo a assegurar 

a manutenção de populações importantes de aves estepárias, de entre as zonas de estepe 

existentes no interior da ZPE de Campo Maior há que assinalar em particular as áreas 

utilizadas pelo sisão de par com os locais onde se formam lek’s de abetarda e dos locais de 

reprodução de peneireiro-das-torres;  

b) A promoção / manutenção do mosaico de habitats na paisagem constituído por 

bosquetes, manchas de matos, sebes, pastagens, zonas agrícolas cerealíferas, entre outros;  

c) O uso restrito de agroquímicos sobre as espécies e habitats e no ambiente de forma geral, 

tendo em conta os efeitos do uso, sempre que possível devem ser adotadas técnicas 

alternativas; 

d) A implementação de uma gestão cinegética compatível com a conservação da 

natureza;  

e) A monitorização, manutenção e melhoramento da qualidade da água através do 

tratamento dos efluentes domésticos, agrícolas, pecuários e industriais e controlo do despejo 

de efluentes não tratados e focos de poluição difusa. 
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Espaços Agrícolas de sequeiro fora da ZPE 

Os Espaços Agrícolas de Sequeiro fora da ZPE são constituídos pelas áreas de prados secos 

abrangidas pela Rede Natura 2000 (SIC do Caia e SIC de São Mamede), assim como outras áreas 

de prados secos e de sequeiro com valor muito elevado, ambos estão associados à presença de 

estepes (complexos cereal / pousio e pastagens extensivas), estas áreas foram classificadas como 

de valor muito elevado e sujeitas a medidas que garantam a proteção destes habitats sendo 

destinados à exploração agrícola cerealífera extensiva e outras atividades afins complementares.  

Constituem objetivos de ordenamento dos Espaços Agrícolas de Sequeiro fora da ZPE:  

a) A promoção/manutenção do mosaico de habitats na paisagem constituído por 

bosquetes, manchas de matos, sebes, pastagens, zonas agrícolas cerealíferas, entre outros;  

b) Sujeitar estas a medidas que garantam a proteção destes habitats;  

c) O uso restrito de agroquímicos sobre as espécies e habitats e no ambiente de forma geral, 

tendo em conta os efeitos do uso, sempre que possível devem ser adotadas técnicas 

alternativas;  

d) A monitorização, manutenção e melhoramento da qualidade da água através do 

tratamento dos efluentes domésticos, agrícolas, pecuários e industriais e controlo do despejo 

de efluentes não tratados e focos de poluição difusa.  
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5.12  AGRO-SISTEMAS 

 

5.12.1  ENQUADRAMENTO NA ESTRATÉGIA PARA O REGADIO 

No documento Estratégia para o regadio público 2014-2020 (DGADR, 2014) foi definido um quadro 

de orientação estratégica para a gestão do regadio público no território continental português, 

que agrega informação indispensável ao enquadramento do AHX na estratégia global destes agro-

sistemas. O presente capítulo (5.12.1) sintetiza alguns aspetos mais relevantes dessa informação, 

considerando-se sempre uma citação do referido documento. 

 

5.12.1.1 DADOS DE DIAGNÓSTICO DO REGADIO EM PORTUGAL 

A eficiência global de utilização da água no regadio em Portugal Continental poderá ser cerca de 

60‐65%. A eficiência do uso da água depende do sistema de captação e condução da água, do 

sistema de distribuição, do método de rega adotado e da aplicação oportuna e ajustada da água. 

Segundo o RGA 2009, a área irrigável total no continente é de 540 000 ha, que corresponde a 14,5% 

da Superfície Agrícola Utilizável (SAU) do Continente (3 668 145 ha), o que representa um 

decréscimo de 240 000 ha em relação ao do valor do RGA 1999 (redução superior a 30%), dada a 

marginalização de solos cujas características não justificam o regadio. A Tabela 46 apresenta a 

superfície regada por cultura para o Continente (RGA, 2009). 

 

TABELA 46 – ÁREA REGADA POR CULTURA PARA O CONTINENTE (RGA,2009) 

CULTURAS ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

CULTURAS TEMPORÁRIAS: 279 345 59,60% 

Milho 81 217 17,33% 

Arroz 29 250 6,24% 

Trigo 5 770 1,23% 

Outros cereais para grão 8 416 1,80% 
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CULTURAS ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

Leguminosas para grão 3 037 0,65% 

Prados temporários 9 192 1,96% 

Culturas Forrageiras 78 658 16,78% 

Batata 12 330 2,63% 

Culturas industriais 5 329 1,14% 

Tomate indústria 17 943 3,83% 

Outras hortícolas 25 818 5,51% 

Flores e ornamentais 1 427 0,30% 

Áreas de propagação 239 0,05% 

Outras culturas temporárias 719 0,15% 

PASTAGENS PERMANENTES 52 033 11,10% 

CULTURAS PERMANENTES: 137 360 29,30% 

Frutos frescos 23 891 5,10% 

Citrinos 15 146 3,23% 

Frutos sub‐tropicais 2 595 0,55% 

Frutos pequenos de baga 204 0,04% 

Frutos secos 2 933 0,63% 

Oliva 65 887 14,06% 

Vinha 26 097 5,57% 

Áreas de propagação cult. 

Lenhosas 
502 0,11% 

Outras culturas permanentes 105 0,02% 
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CULTURAS ÁREA (HA) PERCENTAGEM 

TOTAL 468 738 - 

 

 

Na evolução recente do regadio em Portugal uma expansão generalizada da rega por aspersão 

resulta que represente 68% da área irrigada, representando uma clara tendência de expansão e 

modernização. 

Os fenómenos de poluição difusa de águas superficiais e dos aquíferos, frequentemente associados 

à agricultura de regadio, não se encontram, em alguns casos, comprovadamente conotados com 

a poluição de origem agrícola. A falta de informação e sobretudo a ausência de uma rede 

moderna e representativa de monitorização da qualidade da água nas zonas de regadio e mesmo 

ao nível da Bacia Hidrográfica, são fatores limitantes de um adequado diagnóstico. 

 

5.12.1.2 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA ESTRATÉGIA 

5.12.1.2.1  SUSTENTABILIDADE DOS RECURSOS SOLO E ÁGUA 

Sendo a água um dos principais fatores de competitividade do setor agrícola, o regadio constitui 

um dos motores do desenvolvimento das zonas rurais. Contudo, deverá ser assegurada a 

sustentabilidade dos sistemas regados, nomeadamente protegendo a integridade dos solos e a 

qualidade das águas. 

 

Nos casos em que a aplicação da água à parcela é feita de forma tecnicamente deficiente, os 

custos ambientais são evidentes, na medida em que os excessos da dotação fornecida se perdem 

por escorrimento superficial ou infiltração profunda, implicando no primeiro caso fenómenos 

erosivos (mesmo se incipientes) e, no segundo, poluição dos lençóis freáticos provocada pelo 

arrastamento de nutrientes e de substâncias ativas de agroquímicos. 

Sem prejuízo das medidas de incentivo à melhoria da gestão da água dirigidas para o aumento da 

eficiência no transporte da água e para a redução das perdas operacionais, entende‐se que se 

torna necessário colocar o enfoque na melhoria da oportunidade da rega e da eficiência de 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

306 

 

aplicação – a chamada eficiência de rega. Estas últimas medidas, além de se enquadrarem na 

necessidade crescente de redução das perdas de água, contribuem decisivamente para a 

proteção do recurso do solo, assim como dos meios hídricos naturais. Mais do que melhorar a 

competitividade da atividade agrícola, visa‐se incrementar a sua sustentabilidade. Acresce que a 

melhor eficiência da utilização de água no setor agrícola está também diretamente relacionada 

com a redução dos gastos energéticos necessários à sua disponibilização.  

Neste sentido foi concebida uma medida agroambiental de Uso Eficiente da Água na Agricultura 

fundamentalmente a: 

• Manter as boas condições de funcionamento dos sistemas de rega por aspersão e 

localizada, de forma a tirar pleno partido da maior eficiência destes métodos de rega, 

limitando assim as perdas de água na parcela; 

• Difundir o uso de contadores volumétricos, de forma a melhorar o controlo dos regantes 

relativamente aos seus próprios consumos de água de rega; 

• Incrementar o controlo da oportunidade da rega e da quantidade dos volumes de água 

aplicados, mediante a utilização de metodologias baseadas no balanço hídrico em tempo 

real e no controle do nível de água no solo; 

• Adotar e respeitar um plano de fertilização adequado à prática do regadio. 

 

 

5.12.1.2.1.1 PDR – Operação 7.5.1 Uso eficiente da água 

A operação 7.5.1 do PDR 2020 concretiza o apoio à estratégia definida, sendo um instrumento 

relevante para a sustentabilidade do uso dos recursos. O desenho da medida é o seguinte 

(informação retirada do sítio internet do PDR2020): 

Objetivo da operação  

Tem como objetivo compensar os agricultores na adoção de práticas de regadio que assegurem 

condições para um uso mais eficiente e sustentável do recurso água. 

Tipo de apoio 

O apoio anual é atribuído por hectare de superfície agrícola regada de culturas temporárias, frutos 

frescos, frutos secos e olival, sob compromisso, utilizando sistemas de rega por aspersão, localizada 

(micro aspersão, gota-a-gota) ou subterrânea, durante o período de compromisso, sendo o nível 

http://www.pdr-2020.pt/site/content/view/full/255
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de apoio degressivo por escalões de área, diferenciado em função da classe de regante 

(decrescente de A para B) e por grupo de culturas. 

Beneficiários 

Pessoas singulares ou coletivas de natureza pública ou privada que exerçam atividade agrícola. 

Condições de acesso 

Deter uma área mínima instalada de regadio de 1 hectare, utilizando sistemas de rega por aspersão, 

localizada (micro aspersão, gota-a-gota) ou subterrânea. 

Deter equipamentos de medição (contadores), que permitam medir o consumo efetivo de água 

na superfície irrigada da exploração. 

Área geográfica de aplicação da ação: Continente. 

Níveis e taxas de apoio 

 

Tabela 47 – Níveis e taxas de apoio da Operação 7.5.1 Uso Eficiente da Água do PDR2020 

 

 

 

Os beneficiários desta ação que forem igualmente beneficiários da ação 7.1 Agricultura Biológica 

e da ação 7.2. Produção Integrada receberão um nível de apoio igual a 70% do nível de apoio 

base atendendo a que existe coincidência parcial com compromissos desses modos de produção. 
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Introdução de diferenciação positiva de 5% no nível de apoio para os agricultores associados de 

uma Organização de Produtores AP/OP, que no caso específico de ser OP do setor dos cereais será 

de 10%.  

 

5.12.1.2.2  EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

O vetor da eficiência energética deverá integrar as opções de construção de novos regadios e, 

por maioria de razão, as intervenções a aprovar no âmbito da reabilitação e modernização de 

regadios existentes. A adoção de sistemas modernos de condução, armazenamento intermédio e 

distribuição de água contribuirá decisivamente para a redução dos consumos de água e, por essa 

via, também para a melhoria da eficiência energética dos aproveitamentos. 

 

5.12.1.2.3   RESPEITO PELOS VALORES AMBIENTAIS 

A integração dos valores ambientais nos projetos de investimento tem as seguintes vertentes: 

• Inserir as intervenções num quadro de ordenamento do espaço rural e no planeamento 

hídrico das bacias hidrográficas; 

• Assegurar a proteção e valorização ambiental das áreas regadas; 

• Impedir a degradação do solo e da qualidade dos meios hídricos naturais; 

• Garantir elevados níveis de eficiência no uso da água e da energia; 

• Assegurar a recuperação dos custos ambientais e de escassez da água. 

Relativamente à primeira, importa reafirmar os compromissos de: (i) respeito pelos instrumentos de 

planeamento regional existentes; (ii) inserção dos novos projetos no quadro do zonamento 

ambiental do país; (iii) manutenção de um ordenamento rural equilibrado, nomeadamente 

promovendo a policultura e os eixos que estruturam a paisagem e constituem a estrutura verde 

local, proteção e a valorização ambiental das áreas regadas passam pela adoção de medidas de 

minimização de eventuais impactes da atividade do regadio e das suas infraestruturas, 

nomeadamente as que forem estabelecidas pelos procedimentos de AIA. Deverão igualmente 

evidenciar‐se o conjunto de externalidades ambientais positivas, internalizando o seu valor na AIA. 

A este respeito, salienta‐se a preservação e valorização das linhas de água e das respetivas galerias 

ripícolas, pela sua importância na defesa da qualidade das águas superficiais e na preservação do 

continuum da estrutura ambiental. Nas situações mais sensíveis, a gestão ambientalmente 

sustentável deverá determinar a necessidade de se efetuar a monitorização da água, do solo e da 
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biodiversidade e de apoiar a implementação das medidas de compensação ambiental que 

vierem a ser definidas para as fases de construção e de exploração. 

 

5.12.1.2.4   PROJETOS PRIORITÁRIOS 

(…) Trata‐se de referenciar os projetos mais estruturantes ao nível das várias regiões. Assim, aqueles 

a que foram reconhecidos impactes mais significativos em termos territoriais, sociais e económicos 

ou ainda que consubstanciam situações de conclusão de projetos de regadio ainda em execução 

(nomeadamente em que as respetivas barragens já se encontram construídas), foram classificados 

como prioritários. No que respeita à componente de Novos Regadios, entende‐se que as suas 

caraterísticas – nomeadamente o facto de se visar a rentabilização dos investimentos públicos já 

efetuados – determinam que se incluam na Prioridade 1 os Aproveitamentos Hidroagrícolas de 

Óbidos e do Xévora. 

 

5.12.2  ENQUADRAMENTO GERAL NO CONTEXTO DO CONCELHO DE CAMPO MAIOR 

O enquadramento do AHX nos agrossistemas do concelho de Campo Maior permite uma melhor 

compreensão do seu impacte social e económico, no contexto de um processo de 

desenvolvimento agrícola e rural do concelho que ganhou um impulso importante há cinquenta 

anos com a construção da albufeira e aproveitamento hidro-agrícola do Caia. O AHX representa 

a continuidade do investimento na eficiência produtiva dos agrossistemas de Campo Maior, 

concluindo o investimento iniciado com a construção da albufeira do Abrilongo (ver historial do 

processo em 2.6.). 

 

No RGA de 2009 e no concelho de Campo Maior a SAU representava 97,6% da superfície agrícola 

distribuindo-se de forma concentrada em explorações com mais de 50 ha. As culturas temporárias 

e pousios e as pastagens permanentes concentravam-se nas explorações de maior dimensão física, 

a superfície irrigável era de 22,58% da SAU (4152 ha), sendo de 4017 ha a superfície irrigada, Tabela 

48,  Tabela 49, Tabela 50 e Tabela 51. 

 Em 2015, a avaliação feita da ocupação do solo no concelho de Campo Maior pelos estudos de 

revisão do PDM (RRPLANING, 2016) apurou 4385 ha de regadio dos quais 2131 ha se localizavam no 

AH do Caia. A avaliação feita para o ano de 2016 pelo presente EIA apurou 1312,41 ha de regadio 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

310 

 

na Área Afetada. Isto é, o atual AHX do Caia e a Área Afetada do futuro AHX incluirão, no seu 

conjunto, 3443 ha de regadio, aproximadamente 78% da área total regada em 2015. 

Considerando que área efetivamente regada pelo AHX será de 1847,87 ha, mas que a área de 

regadio na Área Dominada é de 1077,7 ha, o acréscimo líquido de área regada máximo será de 

cerca de 770 ha, isto é, cerca de 17,5% da área apurada em 2015 (19,2% da área irrigada apurada 

pelo RGA 2009).  

 

 

TABELA 48 -  SUPERFÍCIE POR TIPO DE UTILIZAÇÃO DA TERRA NO CONCELHO DE CAMPO MAIOR, POR CLASSE DE DIMENSÃO DA EXPLORAÇÃO. (RGA 

2009) 

 
TOTAL 0 - < 1 HA 

1 HA - <  

5 HA 

5 HA - <  

20 HA 

20 HA - < 

50 HA 
>= 50 HA 

 
NEXPL HA 

% 

(TOTAL) 
HA % HA % HA % HA % HA % 

SAU 647 18391 97,6% 70 0,4% 707 3,8% 1037 5,6% 1066 5,8% 15512 84,3% 

Matas e 

Florestas 

sem 

culturas 

sob-

coberto 

5 249 1,3% 0 0,0% 9 3,6% 122 49,0% 0 0,0% 118 47,4% 

SA não 

utilizada 
7 26 0,1% 0 0,0% 10 38,5% 2 7,7% 0 0,0% 14 53,8% 

Outras 

superfícies 
205 171 0,9% 2 1,2% 10 5,8% 12 7,0% 11 6,4% 136 79,5% 

Total  18837   72 0,4% 736 3,9% 1173 6,2% 1077 5,7% 15780 83,8% 
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TABELA 49 -  COMPOSIÇÃO DA SAU POR CLASSE DE DIMENSÃO. (RGA 2009) 

 
TOTAL 0 - < 1 HA 1 HA - < 5 HA 

5 HA - <  

20 HA 

20 HA - <  

50 HA 

>= 50 HA 

 HA % HA % HA % HA % HA % HA % 

Culturas 

temporária 

5516 30,0% 0 0,0% 36 0,7% 212 3,8% 429 7,8% 4838 87,7% 

Pousios 
1377 7,5% 0 0,0% 69 5,0% 106 7,7% 86 6,2% 1116 81,0% 

Horta 

familiar 

1 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Culturas 

permanentes 

4554 24,8% 70 1,5% 560 12,3% 618 13,6% 501 11,0% 2806 61,6% 

Pastagens 

permanentes 

6943 37,8% 0 0,0% 42 0,6% 100 1,4% 50 0,7% 6751 97,2% 

TOTAL 18391 -  70 -  708 -  1036 -  1066 -  15511 -  

 

 

Quanto à composição das culturas na área irrigada as Tabela 50 e Tabela 51 indicam os dados do 

RGA 2009. Nesta referência temporal os cereais para grão ocupavam 61% da superfície irrigada por 

culturas temporária, as culturas hortícolas 24%.  

Na Área Afetada pelo AHX as culturas temporárias de regadio ocupam 73,5% da superfície regada 

e dentro destas, o tomate ocupa 13,3%. As culturas permanentes (olival de regadio) ocupam 26,5% 

(ver Tabela 19). 

Os dados relativos à composição cultural do AHC em 2008 encontram-se em 5.12.2.2.1, verificando-

se uma proporção de culturas permanentes e temporárias semelhante do da proporção atual na 

Área Afetada pelo AHX. A proporção da cultura do tomate é também bastante semelhante. 

A evolução da composição das culturas responderá sempre às determinantes do mercado. 

Recentemente, por exemplo, a cultura do alho tem vindo a ganhar importância pelo alto 

rendimento que proporciona e pelo ciclo que permite efetuar uma rotação (com sorgo, por 

exemplo), embora sem a possibilidade de cultivar alho em anos consecutivos. As culturas tomadas 
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como base para cálculo das necessidades de água do AHX foram o Trigo, Girassol, Milho, Tomate, 

Olival e Ameixeira. 

 

TABELA 50 -  COMPOSIÇÃO DA SUPERFÍCIE IRRIGADA DE CULTURAS TEMPORÁRIAS NO CONCELHO DE CAMPO MAIOR. (RGA 2009) 

 

TOTAL CEREAIS 

PARA GRÃO 

PRADOS 

TEMPORÁRIOS 

CULTURAS 

FORRAGEIRAS 

CULTURAS 

INDUSTRIAIS 

CULTURAS 

HORTÍCOLAS 

 
HA % HA % HA % HA % HA % HA % 

Localizada 431  - -  - -  - -  - 50 -  381  - 

Aspersão 1372 -  1109 -  2 -  126 -  95 -  40  - 

Outros 7 -  -  - -  - -  - -  - 7 -  

Total 1810 0 1109 61% 2 0,11% 126 7,0% 145 8,0% 428 24% 

 

 

TABELA 51 -  COMPOSIÇÃO DA SUPERFÍCIE IRRIGADA DE CULTURAS PERMANENTES NO CONCELHO DE CAMPO MAIOR. (RGA 2009) 

 

TOTAL 
FRUTOS FRESCOS 

(EXCETO CITRINOS) 
CITRINOS 

FRUTOS DE 

CASCA RIJA 
OLIVAL VINHA 

 
HA % HA % HA % HA % HA % HA % 

Localizada 2194  - 241 -  12 -  10 -  1860 -  70 -  

Outros 13  -   - 3 -  -  - 11 -  -  - 

Total 2207  - 241 10,92% 15 0,68% 10 0,45% 1871 84,78% 70 3,17% 

 

 

O efetivo pecuário (RGA, 2009) é apresentado na Tabela 52. A bovinicultura está essencialmente 

associada a áreas não utilizadas pelo regadio, embora parte da capacidade forrageira seja obtida 

também em regadio. 
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TABELA 52 -  EFETIVO PECUÁRIO POR FREGUESIA E PARA O TOTAL DO CONCELHO DE CAMPO MAIOR. (RGA 2009) 

  BOVINOS SUÍNOS OVINOS CAPRINOS EQUÍDEOS 

Campo Maior 6923 236 3573 35 49 

Nossa Senhora  

da Expectação 
1736 4 1520 4 17 

Nossa Senhora da Graça dos Degolados 1013 230 1148 21 6 

São João Baptista 4174 2 905 10 26 

 

 

5.12.2.1 APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA (AHX)  

O plano de cultural previsto no projeto do AHX que serviu de base aos cálculos das necessidades 

de água é apresentado na Tabela 53. 

 

TABELA 53 – PLANO CULTURAL, REPARTIÇÃO DAS CULTURAS, MÉTODO DE REGA, EFICIÊNCIA E NECESSIDADES ÚTEIS DE REGA (DEFINIDOS NO PROJETO DO 

AHX) 

CULTURA % MÉTODO DE REGA EFICIÊNCIA MÉDIA DAS NECESS.ÚTEIS M3/HA/ANO 

Prado 29,30% Aspersão 80% 8033 

Trigo 22,70% Aspersão 80% 1554 

Olival 13,90% Localizada 90% 2409 

Girassol 11,39% Aspersão 80% 4033 

Milho 8,63% Aspersão 80% 5577 

Ameixeira 8,50% Localizada 90% 5983 

Tomate 5,51% Aspersão 80% 5556 

As necessidades úteis de água são de 4798 m3 / ha / ano e as necessidades totais 6464 m3 / ha / 

ano, incluindo a margem de ineficiência e uma fração de lavagem. 
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As necessidades efetivas variam com o plano cultural e a repartição das culturas, verificando-se na 

prática do regadio atual que o consumo unitário de água é inferior, pela redução de ciclos culturais 

decorrentes do melhoramento. 

No entanto, por óbvias razões de coerência metodológica os impactes serão avaliados tendo em 

conta as necessidades definidas pelo projeto, verificando-se, contudo, a sua coerência genérica 

com os consumos de água de rega mencionados. 

 

5.12.2.1.1  CONSUMO TOTAL DE ÁGUA DE REGA COM ORIGEM NA ALBUFEIRA DO ABRILONGO 

Não existindo rede de distribuição de água a distribuição é feita através da libertação para a ribeira 

de Abrilongo coordenada com as necessidades de rega, sendo essa água captada em pegos 

formados ao longo da ribeira e linhas de água afluentes. Tipicamente a libertação de água decorre 

entre abril e outubro. A Figura 53  mostra o consumo de água (água libertada para a ribeira de 

Abrilongo entre 2011 e 2015.  

 

 

FIGURA 53 - CONSUMO TOTAL ÁGUA REGA ALBUFEIRA DO ABRILONGO (2011-2015). (DGADR) 

 

O método de distribuição da água de rega, ineficiente por natureza, gera também picos de 

ineficiência na utilização da água, como parece ter ocorrido no ano de 2015. 
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5.12.2.1.2  CONSUMO DE ÁGUA NA ÁREA DOMINADA E NA ÁREA AFETADA (SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA)  

Utilizando uma repartição de culturas temporárias de regadio semelhante à indicada na situação 

de projeto para as áreas onde a cultura não é especificamente conhecida na situação de 

referência de uso do solo e utilizando as necessidades úteis indicadas na Tabela 53,  calcula-se uma 

necessidade útil de rega média para as culturas temporárias de regadio de 5063 m3 / ha / ano. 

Considerando o uso do solo na Área Afetada constante na Tabela 19 e considerando as 

necessidades úteis unitárias acima indicadas, calcula-se uma necessidade útil de água global para 

a Área Afetada na situação de referência de 6,29 hm3. Não é conhecida a eficiência da rega nas 

condições em que atualmente ocorre. Se toda a rega tivesse como origem de água a albufeira do 

Abrilongo (situação que não ocorre, uma vez que existem também captações de água 

subterrânea), a eficiência em 2015 teria sido próxima de 53%. Assim, parece razoável estimar na 

situação de referência uma eficiência próxima dos 50%. 

Considerando apenas a Área Dominada e o cálculo feito nas condições acima referidas, 

considerando uma eficiência de 50%, obtém-se um consumo de 9,45 hm3 / ano na situação de 

referência. 

Estas estimativas são genericamente coerentes com os dados da utilização da água da albufeira 

do Abrilongo, considerando uma eficiência de 50%, baixa e inferior à média nacional (60-65%). 

 

5.12.2.2 APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO CAIA (AHC) 

O AHC está instalado nos concelhos de Campo Maior (2900 ha) e Elvas (4371 ha) com uma área 

beneficiada de 7271 ha, tendo como origem da água a albufeira do Caia (também utilizada para 

abastecimento público e indústria). 

A exploração e conservação do AHC está a cargo da Associação de Regantes e Beneficiários do 

Caia. O número do AHC varia de ano para ano, aproximando-se dos 900 (em 2008). 

A distribuição da água para a rega no aproveitamento hidroagrícola do Caia é efetuada por uma 

rede com cerca de 240 Km metros, dos quais 40.4 Km constituem a rede primária. O sistema inclui 

também três estações elevatórias de rega: Vale Morto e do Carrascal para apoio à rega por 

gravidade e uma estação elevatória no Bloco 8.2 para a rega por pressão. 

A rede drenagem tem 58.3 Km.  
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5.12.2.2.1  COMPOSIÇÃO CULTURAL DO AHC 

Os dados relativos à repartição cultural do regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Caia 

obtidos em (Pinto & Brito, 2014) encontram-se na Tabela 54. 

 

TABELA 54 – REPARTIÇÃO CULTURAL NO AHC EM 2013. (PINTO & BRITO, 2014) 

CULTURAS PERCENTAGEM 

Cereais 47,1% 

Outros cereais 11,2% 

Milho 34,8% 

Arroz 1,1% 

Oleaginosas 28,4% 

Olival 24,7% 

Outras Oleaginosas 3,7% 

Hortícolas e horto-industriais 8,3% 

Tomate 4,1% 

Outras Hortícolas 4,2% 

Pomares 6,9% 

Forrageiras e Prados 8,4% 

Vinha 0,9% 
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5.12.3  MODO DE PRODUÇÃO INTEGRADA E MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO 

 

A Tabela 55 e a Tabela 56 mostram a proporção das áreas em PI e MPB na região Alentejo para 

algumas culturas em 2014.  

A superfície total de PI no Alentejo em 2014 era de 332 124 ha o que representa 15,4% da SAU total 

da região 2 146 508 ha. 

 

TABELA 55 – SUPERFÍCIES DE CULTURAS EM PRODUÇÃO INTEGRADA NA REGIÃO ALENTEJO (DGADR, 2014) E PERCENTAGEM NA SUPERFÍCIE TOTAL DESSAS 

CULTURAS NA REGIÃO ALENTEJO (RGA, 2009) 

 SUPERFÍCIE NA REGIÃO ALENTEJO 
SUPERFÍCIE EM PI  

NA REGIÃO ALENTEJO 
% PI 

Culturas Arvenses 185354 30033 16,20% 

Fruticultura 4339 1213 27,96% 

Frutos Secos 29528 284 0,96% 

Horticultura 8214 719 8,75% 

Olival 164078 38615 23,53% 

Vinha 22998 6304 27,41% 

Culturas 

Forrageiras 
162639 53789 33,07% 

 

 

TABELA 56 – SUPERFÍCIES DE CULTURAS EM MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO NA REGIÃO ALENTEJO (DGADR, 2014) E PERCENTAGEM NA SUPERFÍCIE 

TOTAL DESSAS CULTURAS NA REGIÃO ALENTEJO (RGA, 2009) 

 SUPERFÍCIE NA REGIÃO ALENTEJO 
SUPERFÍCIE EM MPB  

NA REGIÃO ALENTEJO 
% MPB 

Culturas Arvenses 185354 5414 2,92% 
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 SUPERFÍCIE NA REGIÃO ALENTEJO 
SUPERFÍCIE EM MPB  

NA REGIÃO ALENTEJO 
% MPB 

Fruticultura 4339 512 11,80% 

Frutos Secos 29528 46 0,16% 

Horticultura 8214 412 5,02% 

Olival 164078 8011 4,88% 

Vinha 22998 413 1,80% 

Culturas 

Forrageiras 
162639 9567 5,88% 

 

 

Presume-se que na Área Afetada e na Área Dominada possa ocorrer pelo, menos, uma adesão 

próxima da média da região pelo que é razoável pensar que se encontrem em PI 16,73% da 

superfície da Área Dominada e 12,3% da Área Afetada.  
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5.13  SÓCIO-ECONOMIA 

 

A análise sócio-económica incide sobre a dinâmica demográfica e de emprego e sobre a 

atividade económica, como base para entender que tipo de impactes o AHX poderá provocar 

neste descritor. 

O concelho de Campo Maior constitui um caso muito particular dado o peso e a dinâmica do 

Grupo Nabeiro nas atividades económicas do concelho, em particular na indústria transformadora 

alimentar. 

 

5.13.1  POPULAÇÃO RESIDENTE  

No concelho de Campo Maior o quinquénio 2010–2015 registou uma diminuição da população 

residente em todos os grupos etários (-2,9%), com ênfase particular na classe dos 0-14 anos (-6.1%) 

e no grupo > 65 anos (-5.3%) (Tabela 57; Tabela 58; Tabela 59 e Figura 54). Esta tendência contraria 

a ligeira tendência de aumento da primeira década do século XXI, muito provavelmente 

decorrente de uma dinâmica de crescimento industrial e agrícola, contrariada posteriormente com 

o período de crise económica a partir principalmente de 2007. 

 

A Tabela 60 mostra a comparação dos indicadores populacionais de Campo Maior com a NUTII – 

Alentejo, a NUT III - Alto Alentejo e o Continente, em 2025. Verificam-se taxas de crescimento efetivo, 

natural e migratório negativas, mas superiores à do Alentejo e Alto Alentejo, isto é, a população 

decresce menos quando comparada com a região onde se insere, tendo também uma taxa bruta 

de natalidade e uma taxa de fecundidade geral superiores. 

A estrutura da população residente em 2015 (Tabela 57) apresenta semelhanças com a estrutura 

do Continente, com a classe dos >=66 anos, bastante inferior ao Alentejo e a classe dos <=14 anos 

superior. Isto é, Campo Maior encontra-se menos envelhecido do que a região onde se insere. 

A repartição da população residente por freguesia e por classe de idade encontra-se na Tabela 

58, não se verificando diferenças particularmente importantes na dimensão e estrutura das 

freguesias mais populosas (São João Batista e Nossa Senhora da Expectação). 
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TABELA 57 -  POPULAÇÃO RESIDENTE POR GRUPOS ETÁRIOS (INE – ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO ALENTEJO, 2015) 

  

TOTAL 

 0 A 14 ANOS 15 A 24 ANOS 25-64 ANOS 66 E MAIS ANOS 

HM  HM  HM  HM  HM  

Continente 9 839 140 
  

1 
1 382 547 14,1% 1 039 684 10,6% 5 349 255 54,4% 2 067 654 21,0% 

Alto 

Alentejo 
 110 235 

  

1 
 13 064 11,9%  11 023 10,0%  56 460 51,2%  29 688 26,9% 

Campo 

Maior 
 8 214 

  

1 
 1 236 15,0%   913 11,1%  4 330 52,7%  1 735 21,1% 

 

 

TABELA 58 -  POPULAÇÃO RESIDENTE POR GRUPOS ETÁRIOS E POR FREGUESIA (INE –CENSOS 2011) 

  TOTAL 0 - 14 ANOS 15 - 24 ANOS 25 - 64 ANOS 65 E MAIS 

ANOS 

  N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Campo Maior 8456   1316 15,6% 927 11,0% 4381 51,8% 1832 21,7% 

Nossa Senhora da 

Expectação 
3974   658 16,6% 433 10,9% 2016 50,7% 867 21,8% 

Nossa Senhora da Graça  

dos Degolados 
587   76 12,9% 69 11,8% 303 51,6% 139 23,7% 

São João Baptista 3895   582 14,9% 425 10,9% 2062 52,9% 826 21,2% 

 

http://www.ine.pt/xurl/ind/0008272
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008272
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008272
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008272
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008272
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FIGURA 54 – TENDÊNCIA DE EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE (2001-2016) (PORDATA) 

 

 

TABELA 59 - VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE ENTRE 2011 E 2015 (INE –CENSOS 2011), (INE – ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO ALENTEJO, 2015) 

 TOTAL  0-14  15-24  25-64  >65 

Variação -  242 - -  80 - -  14 - -  51 - -  97 

 -2,9% - -6,1% - -1,5% - -1,2% - -5,3% 
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TABELA 60 -  INDICADORES DE POPULAÇÃO (DENSIDADE POPULACIONAL, TAXA DE CRESCIMENTO EFETIVO, TAXA DE CRESCIMENTO NATURAL, TAXA DE 

CRESCIMENTO MIGRATÓRIO, TAXA BRUTA DE NATALIDADE, TAXA BRUTA DE MORTALIDADE E TAXA DE FECUNDIDADE GERAL (INE, 2015) 

  
DENSIDADE 

POPULACIONAL   

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

EFETIVO 

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

NATURAL 

TAXA DE 

CRESCIMENTO 

MIGRATÓRIO 

TAXA BRUTA 

DE 

NATALIDADE 

TAXA BRUTA 

DE 

MORTALIDADE 

TAXA DE 

FECUNDIDADE 

GERAL 

N.º / KM2 % ‰ 

2015 

Continente   110,4 -  0,31 -  0,23 -  0,08   8,2   10,5   36,2 

Alentejo   22,9 -  1,23 -  0,68 -  0,55   7,6   14,4   36,4 

Alto 

Alentejo 
  18,1 -  1,66 -  1,01 -  0,65   7,0   17,1   34,2 

Campo 

Maior 
  33,2 -  0,80 -  0,45 -  0,35   8,7   13,2   38,4 

 

 

5.13.2  EMPREGO E MERCADO DE TRABALHO 

A Tabela 61 mostra a estrutura da população ativa nos Censos 2011, por freguesia comparando 

com o Alto Alentejo, verificando-se uma tendência para uma população ativa mais concentrada 

nas classes de idade mais baixas.  A Tabela 62 compara as taxas de atividade por freguesia com a 

NUT III – Alto Alentejo. As taxas de atividade são maiores nos homens que nas mulheres. Globalmente 

as taxas de atividade nas freguesias e concelho de Campo Maior eram superiores ao conjunto do 

Alto Alentejo em 2011. 

 

TABELA 61 -  POPULAÇÃO ATIVA POR GRUPOS ETÁRIOS POR NUTII, CONCELHO E FREGUESIA (INE –CENSOS 2011) 

 Total 

15 - 

24 

anos 

% 

25 - 

34 

anos 

% 

35 - 

44 

anos 

% 

45 - 

54 

anos 

% 

55 - 

64 

anos 

% 
>65 

anos 
% 

Alto Alentejo 50477 4099 8,1% 11887 23,5% 13697 27,1% 13246 26,2% 6773 13,4% 775 1,5% 

Campo 

Maior 
3859 348 9,0% 1019 26,4% 1104 28,6% 839 21,7% 491 12,7% 58 1,5% 

http://www.ine.pt/xurl/ind/0008337
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008337
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008262
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008262
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008262
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008263
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008263
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008263
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008253
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008253
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008253
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008264
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008264
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008264
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008265
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008265
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008265
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008276
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008276
http://www.ine.pt/xurl/ind/0008276
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 Total 

15 - 

24 

anos 

% 

25 - 

34 

anos 

% 

35 - 

44 

anos 

% 

45 - 

54 

anos 

% 

55 - 

64 

anos 

% 
>65 

anos 
% 

Nossa 

Senhora 
1748 121 6,9% 478 27,3% 535 30,6% 361 20,7% 225 12,9% 28 1,6% 

Nossa 

Senhora da 

Graça dos 

Degolados 

260 28 10,8% 75 28,8% 74 28,5% 55 21,2% 27 10,4% 1 0,4% 

São João 

Baptista 
1851 199 10,8% 466 25,2% 495 26,7% 423 22,9% 239 12,9% 29 1,6% 

 

 

TABELA 62 -  TAXA DE ATIVIDADE POR SEXO NUTII, CONCELHO E FREGUESIA. (INE –CENSOS 2011) 

  HM H M 

 % % % 

Alto Alentejo 
42,63 

 

46,58 

 

38,98 

 

Campo Maior 45,64 

 

49,71 

 

41,81 

 

Nossa Senhora da Expectação 43,99 

 

47,79 

 

40,51 

 

Nossa Senhora da Graça  

dos Degolados 
44,29 

 

51,01 

 

37,46 

 

São João Baptista 
47,52 

 

51,42 

 

43,80 

 

 

 

Na Tabela 63 pode verificar-se uma dinâmica geral de aumento da taxa de desemprego entre 2001 

e 2011 nos concelhos do Alto Alentejo, que acompanhou a tendência geral do país. No concelho 

de Campo Maior o aumento apresentou uma dimensão inferior à do Alto Alentejo e dos concelhos 

de Elvas e Portalegre, tendo a mesma dimensão da variação verificada no Continente. 

A evolução recente da dinâmica de emprego pode ser avaliada através da evolução entre 2014 

e 2016 dos desempregados inscritos nos centros de emprego em percentagem da população ativa, 

que é mostrada na Tabela 64. A tendência no Continente, no Alto Alentejo foi de diminuição 
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sucessiva do número de desempregados registados na população residente. No caso de Campo 

Maior como em alguns outros concelhos do Alto Alentejo o número de desempregados registados 

na população residente manteve-se estável ou com um ligeiro aumento, evolução que está 

também associada à diminuição da população residente. 

 

TABELA 63 -  TAXA DE DESEMPREGO (%) EM 2001 E 2011, DIFERENÇA ENTRE 2011 E 2001, PARA OS CONCELHOS DO ALTO ALENTEJO, PARA A NUT III – 

ALTO ALENTEJO E PARA O CONTINENTE. (INE –CENSOS 2011) 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 2001 (%) 2011 (%) DIF (%) 

Continente 6,9 13,2 6,3 

Alto Alentejo 8 15,7 7,7 

Alter do Chão 7,1 13,5 6,4 

Arronches 8,1 14,4 6,3 

Avis 8,3 16,1 7,8 

Campo Maior 8,8 15,1 6,3 

Castelo de Vide 5,9 10 4,1 

Crato 8,9 12,1 3,2 

Elvas 8 18,4 10,4 

Fronteira 10,2 15,1 4,9 

Gavião 10,3 18,3 8 

Marvão 6,5 10 3,5 

Monforte 4,9 15,1 10,2 

Nisa 8,3 12,4 4,1 

Ponte de Sor 9,2 20,9 11,7 

Portalegre 6,5 13,2 6,7 
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ÂMBITO GEOGRÁFICO 2001 (%) 2011 (%) DIF (%) 

Sousel 10 12,8 2,8 

 

 

TABELA 64 - DESEMPREGADOS INSCRITOS EM PERCENTAGEM DA POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 A 64 ANOS EM 2014, 2015 E 2016 PARA OS CONCELHOS 

DO ALTO ALENTEJO, PARA A NUT III – ALTO ALENTEJO E PARA O CONTINENTE (PORDATA) 

ANOS 2014 2015 2016 

Continente 9,4 8,2 7,7 

Alentejo 8,7 7,9 7,7 

Alto Alentejo 9,7 9,1 9,1 

Alter do Chão 9,3 9,5 9,3 

Arronches 7,3 7,7 7,0 

Avis 8,2 8,6 8,4 

Campo Maior 9,6 9,3 9,7 

Castelo de Vide 7,9 7,5 7,1 

Crato 8,8 9,7 9,5 

Elvas 12,8 12,3 13,4 

Fronteira 9,6 9,6 9,8 

Gavião 9,4 9,7 9,3 

Marvão 6,7 6,1 5,9 

Monforte 11,2 11,0 12,4 

Nisa 8,8 7,1 7,2 

Ponte de Sor 10,0 9,4 8,4 
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ANOS 2014 2015 2016 

Portalegre 8,3 7,1 6,3 

Sousel 7,8 7,2 7,8 

 

 

5.13.3  ATIVIDADES ECONÓMICAS  

Pela análise da Tabela 65 verifica-se o grande peso da indústria alimentar no volume de negócios 

global (41,2%) e no conjunto da indústria transformadora (75,5%) do concelho. O peso da indústria 

de torrefação e empacotamento de café do Grupo Nabeiro constitui o essencial do peso da 

indústria alimentar no volume de negócios do concelho. O peso da indústria alimentar não 

associada à torrefação e empacotamento do café, potencialmente utilizadoras de matérias primas 

produzidas localmente (e.g transformação de hortícolas e frutas), é comparativamente pouco 

importante no contexto da indústria alimentar do concelho.  
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TABELA 65 - NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E VOLUME DE NEGÓCIOS POR ATIVIDADE ECONÓMICA NO CONTINENTE, ALTO ALENTEJO E CAMPO MAIOR EM 2015. (INE) 

 

 

 

 
TOTAL 

AGRICULTURA, 

PRODUÇÃO ANIMAL, 

CAÇA, FLORESTA 

 E PESCA 

INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS 

COMÉRCIO POR 

GROSSO  

E A RETALHO;  

REPARAÇÃO DE 

VEÍCULOS 

AUTOMÓVEIS E 

MOTOCICLOS 

OUTRAS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS 

INDÚSTRIAS 

ALIMENTARES 
OUTRAS 

Nº de 

estabelecimentos 

Continente 1162427 122413 10423 58588 238774 732229 

Alto Alentejo 12344 3252 275 351 2398 6068 

Campo Maior 766 222 18 20 144 362 

Volume  

de negócios   

€ x 106 

Continente 318615,53 6028,15 11236,159 69631,47 119644,2 112075,58 

Alto Alentejo 2007,93 198 254 349 836,69 369,91 

Campo Maior 353,24 14,46 145,55 47,13 114,03 32,07 
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TABELA 66 – PERCENTAGEM DO VOLUME DE NEGÓCIOS DOS ESTABELECIMENTOS POR ATIVIDADE ECONÓMICA NO TOTAL NO CONTINENTE, ALTO ALENTEJO E CAMPO MAIOR EM 2015. (INE) 

 TOTAL 

AGRICULTURA,  

PRODUÇÃO ANIMAL, 

 CAÇA, FLORESTA E PESCA 

INDÚSTRIA 

ALIMENTAR 

OUTRA INDÚSTRIA  

TRANSFORMADORA 

COMÉRCIO POR GROSSO  

E A RETALHO; REPARAÇÃO  

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS  

E MOTOCICLOS 

OUTRAS ATIVIDADES  

ECONÓMICAS 

Continente 100% 1,9% 3,5% 21,9% 37,6% 35,2% 

Alto Alentejo 100% 9,9% 12,6% 17,4% 41,7% 18,4% 

Campo Maior 100% 4,1% 41,2% 13,3% 32,3% 9,1% 
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O peso da Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca no volume de negócios do 

concelho (4,1%) é inferior ao do conjunto do Alto Alentejo (9,9%) atendendo ao muito maior peso 

da indústria no concelho de Campo Maior. Isto ocorre apesar do volume de negócios de 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca por unidade de superfície ser 1,83 vezes mais 

elevado em Campo Maior do que na NUT III Alto Alentejo, decorrente da maior intensificação e 

produtividade da agricultura em Campo Maior do que no Alto Alentejo (em 2015, o VAB da 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca por hectare de área geográfica é 1,52 vezes 

superior em Campo Maior do que na NUT III Alto Alentejo). 

A estatística de volume de negócios dos estabelecimentos parece representar com fidelidade a 

realidade do concelho de Campo Maior e a sua comparação com o Alto Alentejo e o Continente. 

Do ponto de vista do AHX importa entender se a dinâmica agroindustrial tem potencial para 

influenciar ou determinar a evolução da utilização do AHX pela agricultura e se, por outro lado, o 

AHX pode potenciar alguma dinâmica agroindustrial relevante na alteração do perfil produtivo do 

concelho. 

O AHX tenderá a aumentar o VAB da agricultura no concelho e a aumentar a produção. 

Atendendo aos dados de caracterização e à dinâmica de produção agrícola pré-existente o AHX 

aumentará, também, o peso das atividades agrícolas no VAB do concelho. A forma como o AHX 

influenciará a dinâmica agroindustrial e será, por outro lado, influenciado por esta, dificilmente 

alterará o perfil da repartição do VAB pelas atividades económicas no concelho. 
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5.14  QUALIDADE DO AMBIENTE 

 

Neste capítulo é caracterizada a qualidade do ambiente da área de estudo, através da análise da 

Qualidade do Ar, do Ambiente Sonoro e da Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes. 

 

5.14.1  QUALIDADE DO AR 

A qualidade do ar de uma determinada região é influenciada pelo uso do solo e pelas actividades 

económicas aí existentes, uma vez que estas podem constituir fontes poluentes. Para a 

caracterização da qualidade do ar na região em que se insere o projeto foi tida em conta a sua 

ocupação do solo e realizada uma análise às principais fontes emissoras presentes na região, bem 

como às suas respectivas emissões. 

Existe, a nível nacional, uma rede de monitorização da qualidade do ar constituída por diversas 

estações de medição e geridas pelas respectivas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional (CCDR), cujos dados são disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

A área em estudo localiza-se na área de jurisdição da CCDR do Alentejo, que tem sob a sua alçada 

6 estações. Neste contexto, a estação mais próxima da área de estudo, é a estação de fundo de 

Terena (São Pedro), localizada no concelho de Alandroal, que apenas entrou em funcionamento 

em 15 de Fevereiro de 2005, e cujos dados mais recentes disponíveis (2015) são apresentados na 

Figura abaixo. 

Salienta-se, ainda, que estas estações localizam-se na proximidade de zonas urbanas com 

características diferentes da região em causa, pelo que os seus dados não são considerados 

representativos da qualidade do ar da área abrangida pelo presente projeto, não sendo possível 

efectuar uma avaliação quantitativa da qualidade do ar com bases nestes índices. 

De forma a colmatar esta situação, tentou-se recolher dados publicados que, de alguma forma 

pudessem contribuir para a definição do cenário mais provável da situação local. Deste modo, 

foram utilizados os dados de “Avaliação da qualidade do ar em Portugal - NO2, SO2 – Tubos de 

Difusão” e “Campanhas para a avaliação preliminar da qualidade do ar em Portugal – O3 – tubos 

de Difusão” realizadas pela DGA (Direcção Geral do Ambiente) conjuntamente com o 

Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa. 
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FIGURA 55 – QUALIDADE DO AR NA ESTAÇÃO DE FUNDO DE TERENA (SÃO PEDRO), LOCALIZADA NO CONCELHO DE ALANDROAL. FONTE: (APA, 2017) 

 

5.14.1.1 ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Diretiva 2008/50/CE de 21 de maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na 

Europa, enquadra a legislação comunitária relativa à qualidade do ar. Esta Diretiva agrega as  

disposições da Diretiva 96/62/CE, de 27 de setembro, e das três primeiras diretivas filhas (Diretivas 

1999/30/CE, de 22 de abril, 2000/69/CE, de 16 de novembro e 2002/3/CE, de 12 fevereiro) relativas 

aos poluentes SO2, NO2, NOx, PM10, Pb, C6H6, CO e O3, e a Decisão 97/101/CE do Conselho, de 

27 de janeiro, que estabelece um intercâmbio recíproco de informações e de dados provenientes 

das redes e estações individuais que medem a poluição atmosférica nos Estados-membros. 

  

A Diretiva 2008/50/CE de 21 de maio foi transposta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei 

n.º 102/2010, de 23 de Setembro, que agregou ainda a quarta Diretiva filha (Diretiva 2004/107/CE, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1996:296:0055:0063:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:163:0041:0060:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:163:0041:0060:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:313:0012:0021:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:067:0014:0030:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:PT:PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/18600/0417704205.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/18600/0417704205.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:023:0003:0016:PT:PDF
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de 15 de dezembro), relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos no ar ambiente. 

 

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 43/2015, de 27 de 

março,  estabelece os objetivos de qualidade do ar tendo em conta as normas, as orientações e 

os programas da Organização Mundial de Saúde, destinados a preservar a qualidade do ar 

ambiente quando ela é boa e melhorá-la nos outros casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:023:0003:0016:PT:PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/09/18600/0417704205.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/66863795
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TABELA 67 – RESUMO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROTECÇÃO DA SAÚDE HUMANA ESTABELECIDOS PELA PRINCIPAL LEGISLAÇÃO PORTUGUESA EM 

MATÉRIA DE QUALIDADE DO AR, ACTUALMENTE EM VIGOR 

POLUENTE 
DIPLOMA 

LEGAL 

PARÂMETRO 

ESTATÍSTICO 

VALOR 

LIMITE 

LIMIAR 

SUPERIOR

7/ LIMIAR 

INFERIOR8 

DATA DE 

CUMPRIMENTO 

MARGEM DE 

TOLERÂNCIA9 

LIMIAR DE 

ALERTA10 

Dióxido 

de 

enxofre 

(SO2) 

Decreto-

Lei n.º 

111/2002 

Média 

horária 

350 

μg/m3 
- 

Em vigor 

desde de 

01 jan de 

2005 

Variável de 

acordo 

com o ano 

(90 μg/m3 

em 2002, 0 

μg/m3 em 

2005) 

500 μg/m3 

em 3 horas 

consecutivas, 

a aplicar 

desde a 

entrada em 

vigor do 

diploma 

legal 

Média de 

24h 

125 

μg/m3 

75 

μg/m3 

50 

μg/m3 

Em vigor 

desde de 

01 jan de 

2005 

Não se 

aplica 

                                                      

7 Limiar Superior de Avaliação - nível de poluição abaixo do qual pode ser utilizada uma combinação de 

medições e de técnicas de modelização para avaliar a qualidade do ar ambiente. 

8 Limiar Inferior de Avaliação - nível de poluição abaixo do qual poderão ser apenas utilizadas técnicas de 

modelização ou a estimativa objectiva para avaliar a qualidade do ar ambiente. 

9 Margem de Tolerância – corresponde à margem em que o valor limite pode ser excedido, de acordo com 

as condições constantes no Decreto-Lei n.º 111/2002. A margem de tolerância é definida na data de entrada 

do diploma em questão devendo sofrer uma redução, a partir de 1 de janeiro de 2003 e depois, de 12 em 12 

meses, numa percentagem anual idêntica, até atingir 0% em janeiro de 2005 ou de 2010 em função do 

poluente. 

10 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 pelo no Decreto-Lei n.º 111/2002. 
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POLUENTE 
DIPLOMA 

LEGAL 

PARÂMETRO 

ESTATÍSTICO 

VALOR 

LIMITE 

LIMIAR 

SUPERIOR

7/ LIMIAR 

INFERIOR8 

DATA DE 

CUMPRIMENTO 

MARGEM DE 

TOLERÂNCIA9 

LIMIAR DE 

ALERTA10 

Dióxido 

de 

azoto 

(NO2) 

Portaria 

n.º 

286/93 

Percentil 

98 dos 

valores 

horários 

obtidos 

durante 

um ano 

200 

μg/m3 
- 

Até 01 jan 

de 2010 
- - 

Decreto-

Lei n.º 

111/2002 

Média 

horária 

200 

μg/m3 

140 

μg/m3/ 

100 

μg/m3 

Em vigor a 

partir de 

01 jan de 

2010 

Variável de 

acordo 

com o ano 

(80 μg/m3 

em 2002, 0 

μg/m3 em 

2010) 

400 μg/m3 

em 3 horas 

consecutivas, 

a aplicar 

desde a 

entrada em 

vigor do 

diploma 

legal. 

Média 

Anual 

40 

μg/m3 

32 

μg/m3 

/ 26 

μg/m3 

Em vigor a 

partir de 

01 jan de 

2010 

Variável de 

acordo 

com o ano 

(16 μg/m3 

em 2002, 0 

μg/m3 em 

2010) 

Partícul

as em 

suspens

ão 

(PM10) 

Decreto-

Lei n.º 

111/2002 

Média 

de 

24h 

1ª 

F 

a 

s 

e 

50 

μg/m3 
 

Em vigor 

desde 01 

jan de 

2005 

Variável de 

acordo 

com o ano 

(15 μg/m3 

em 2002, 0 

μg/m3 em 

2005) 
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POLUENTE 
DIPLOMA 

LEGAL 

PARÂMETRO 

ESTATÍSTICO 

VALOR 

LIMITE 

LIMIAR 

SUPERIOR

7/ LIMIAR 

INFERIOR8 

DATA DE 

CUMPRIMENTO 

MARGEM DE 

TOLERÂNCIA9 

LIMIAR DE 

ALERTA10 

2ª 

 

F 

a 

s 

e 

 

50 

μg/m3 

30 

μg/m3 

/ 20 

μg/m3 

Em vigor a 

partir de 

01 jan de 

2010 

A calcular 

em função 

dos dados, 

de modo a 

ser 

equivalente 

ao valor 

limite da 1ª 

fase 

 

Média 

Anual 

1ª 

F 

a 

s 

e 

 

40 

μg/m3 
 

Em vigor 

desde 01 

jan de 

2005 

Variável de 

acordo 

com o ano 

(5 μg/m3 

em 2002, 0 

μg/m3 em 

2005) 

 

2ª 

F 

a 

s 

e 

20 

μg/m3 

14 

μg/m3 

/ 10 

μg/m3 

Em vigor a 

partir de 

01 jan de 

2010 

Variável de 

acordo 

com o ano 

(10 μg/m3 

em 2005, 0 

μg/m3 em 

2010) 

 

Monóxi

do de 

carbon

o (CO) 

Decreto-

Lei n.º 

111/2002 

Máximo 

diário das 

médias de 

8 horas 

10 

mg/m3 

7 

μg/m3 

/ 5 

μg/m3 

Em vigor 

desde a 

data de 

entrada 

do 

diploma. 

- - 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

336 

 

POLUENTE 
DIPLOMA 

LEGAL 

PARÂMETRO 

ESTATÍSTICO 

VALOR 

LIMITE 

LIMIAR 

SUPERIOR

7/ LIMIAR 

INFERIOR8 

DATA DE 

CUMPRIMENTO 

MARGEM DE 

TOLERÂNCIA9 

LIMIAR DE 

ALERTA10 

Ozono 

(O3) 

Decreto-

Lei n.º 

320/2003 

Valor 

máximo 

das 

médias 

octo-

horárias 

do dia 

120 

μg/m3

11 

- 

Em vigor 

desde a 

data de 

entrada 

do 

diploma. 

- 

240 μg/m3 

numa média 

horária 

devendo as 

medições 

ocorrer 

durante 3 

horas 

consecutivas 

 

 

5.14.1.2 FONTES POLUENTES 

Dada a escassez de informação relativamente à qualidade do ar da área em estudo, a 

caracterização qualitativa deste descritor é efetuada com base na observação in loco das 

condições existentes, no respeitante à utilização do solo, às características do povoamento e às 

fontes poluição tópica. 

Como referido no descritor usos do solo, a área abrangida pelo projeto é essencialmente agrícola. 

A ocupação humana nesta área é concentrada em Ouguela (<150 m) e Degolados (2,87 km) e na 

cidade de Campo Maior (5,24 km) os aglomerados populacionais mais próximos da área de estudo. 

Na área do concelho de Campo Maior, as principais atividades industriais estão associadas a 

torrefações de café, lagares de azeite, bem como à transformação de vinho, de carne de bovino 

e de leite. Não região não foram identificadas fontes poluidoras significativas com incidência na 

área em estudo, na qual as fontes de poluição atmosférica existentes têm um caráter difuso e 

encontram-se relacionadas, por um lado, com a própria atividade agrícola e, por outro, com o 

tráfego rodoviário que circula nas estradas indicadas na TABELA 68.  

                                                      

11 Valor alvo para 2010 
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TABELA 68 – PRINCIPAIS ESTRADAS QUE TÊM INFLUÊNCIA SOBRE A ÁREA EM ESTUDO 

DESIGNAÇÃO LOCALIZAÇÃO RELATIVA À ÁREA DE ESTUDO 

EN 373 (Campo Maior - Ouguela) Acesso à zona central da área de estudo, 

orientação norte - sul 

EM 371 (Campo Maior - Degolados) Acesso à zona ocidental da área de estudo, 

orientação norte - sul 

Estradas e Caminhos Municipais, incluindo 

ligação entre anteriores e a BA-5002 e as 

acessos aos montes da Serrinha e Xévora 

A 1ª atravessa toda a metade norte da área de 

estudo pelo eixo central, as outras duas servem 

a zona sul 

 

Deste modo, tendo em conta a rede viária e o volume de tráfego que se verificou no decorrer das 

visitas de campo, bem como as velocidades de circulação dos veículos, não se prevê qualquer 

tipo de risco em termos de saúde pública na envolvente ao local de implantação do projeto. 

 

5.14.1.3 CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

Como referido, a caracterização da qualidade do ar foi baseada nos dados dos estudos 

“Avaliação da qualidade do ar em Portugal - NO2, SO2 – Tubos de Difusão” e “Campanhas para a 

avaliação preliminar da qualidade do ar em Portugal – O3 – tubos de Difusão” realizadas pela DGA 

(Direção Geral do Ambiente) conjuntamente com o Departamento de Ciências e Engenharia do 

Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

Estes documentos baseiam-se em duas campanhas de amostragem realizadas em Julho de 2000 e 

Maio de 2001, sendo a primeira representativa do período de Verão e a segunda do período de 

Inverno. A amostragem foi estabelecida através de uma malha de quadrícula 20 por 20 km que 

cobria todo o território nacional. No centro de cada quadrícula foi colocado um tubo de difusão 

que mediu as concentrações de SO2, NO2 e O3 relativas ao período de exposição de uma semana. 

Refira-se que para o poluente O3 foi ainda realizada uma 3ª Campanha em Julho de 2001 de forma 

a confirmar os resultados das campanhas anteriores no interior do País (onde se verificaram as 

concentrações mais elevadas), tendo-se optado por uma malha sistemática de 40 por 40 km. 

O quadro e figura seguintes exibem, respetivamente, as concentrações registadas no tubo de 

difusão correspondente à quadrícula da área de estudo e a sua localização. 
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TABELA 69 – DADOS DOS TUBOS N.º 147 E 157 DOS ESTUDOS: “AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR EM PORTUGAL - NO2, SO2, O3 – TUBOS DE DIFUSÃO” 

E “CAMPANHAS PARA A AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA QUALIDADE DO AR EM PORTUGAL – O3 – TUBOS DE DIFUSÃO 

N.º dos Tubos 

representativos 

da área de 

estudo 

Coordenadas 1ª campanha 2ª campanha 

29S UTM NO2 

(μg/m3) 

SO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

NO2 

(μg/m3) 

SO2 

(μg/m3) 

O3 

(μg/m3) 

147 657719 4335772 2,0 <1,3 70,6 2,1 <1,3 75,3 

157 658429 4315205 2,3 <1,3 83,4 1,6 <1,3 79,8 

Fonte: Direcção Geral do Ambiente e F.C.T./U.N.L. (2001). 

 

Embora o método de amostragem utilizado (difusão passiva) nas campanhas de monitorização 

referidas não seja um método de referência e apesar dos valores obtidos se referirem a um período 

de 7 dias, não permitindo assim uma comparação direta com os valores legais, é possível retirar 

algumas conclusões, embora com certas ressalvas. 

Através dos valores obtidos para os tubos n.º 147 e 157, representativos da área sujeita a análise, 

verifica-se que as concentrações de SO2 e NO2 são reduzidas, o que seria de esperar na medida 

em que não se identificaram fontes poluentes relevantes destes poluentes na região. Torna-se 

necessário sublinhar que a nível nacional as maiores concentrações destes poluentes observam-se 

nos grandes centros urbanos e industriais. 

No que concerne ao Ozono, as suas concentrações já se apresentam superiores apesar de não se 

revelarem muito preocupantes. A formação de ozono troposférico é fortemente influenciada pela 

existência de níveis elevados de radiação solar. Ao contrário dos outros poluentes, o ozono não é 

emitido diretamente por nenhuma fonte poluente particular, mas é antes o resultado de uma série 

de reações que ocorrem entre os seus poluentes precursores por ação da radiação solar. Em 

ambiente de fundo (longe da influência de grandes fontes de poluição), o dióxido de azoto reage 

com os compostos orgânicos voláteis (emitidos por fontes de origem natural), resultando na 

formação de ozono troposférico. 
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FIGURA 56 – CURVAS DE ISOCONCENTRAÇÕES DE DIÓXIDO DE AZOTO, DIÓXIDO DE ENXOFRE E OZONO NO AR AMBIENTE EM PORTUGAL CONTINENTAL 
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5.14.2  AMBIENTE SONORO 

5.14.2.1 INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO 

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que aprova o Regulamento Geral de Ruído (RGR) e o 

Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho, que transpõe a Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, regulam 

o ruído. 

O Regulamento Geral do Ruído aplica-se a atividades ruidosas permanentes, temporárias, às infra-

estruturas de transporte e a outras fontes de ruído suscetíveis de causar incomodidade e ainda ao 

ruído de vizinhança; a DRA estabelece um regime especial para as grandes infra-estruturas de 

transporte rodoviário, ferroviário e aéreo e para as aglomerações de maior expressão populacional. 

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, 

de 16 de março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

O Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 57/2006, 

de 31 de agosto. 

O ruído representa um fator de degradação ambiental, o qual afeta de forma direta a qualidade 

de vida das populações. Como situações mais frequentes que ocorrem ao nível da afetação da 

saúde pública consideram-se a diminuição da capacidade auditiva, dores de cabeça e alteração 

do comportamento individual. 

Relativamente à fase de construção dever-se-ão considerar os seguintes diplomas legais: 

– Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro 

Este Decreto-Lei estabelece as regras a aplicar em matéria de emissões sonoras de equipamento 

para utilização no exterior, de procedimentos de avaliação da conformidade, de regras sobre 

marcação do equipamento, de documentação técnica e de recolha de dados sobre as emissões 

sonoras para o ambiente, com vista a contribuir para a proteção da saúde e bem-estar das pessoas, 

bem como para o funcionamento harmonioso do mercado desse equipamento. 

– Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro 

Este Decreto-Lei aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR) e estabelece o regime de prevenção 

e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das 

http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/01/01200/03890398.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2006/07/14600/54335441.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:PT:PDF
https://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/Lista2015_GIT_R_unido.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/Lista2015_GIT_F.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/Lista2015_GIT_Aereo.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/Lista2015_GIT_Aglo.pdf
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/03/05400/16281628.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/03/05400/16281628.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/08/14700/0491204913.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2006/08/16800/64176417.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2006/08/16800/64176417.PDF
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populações. Constam dos artigos 14º e 15º, abaixo resumidos, os limites a considerar para atividades 

ruidosas temporárias. 

Artigo 14º - Atividades ruidosas temporárias 

É proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de edifícios de habitação, 

aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, de escolas, durante o 

respetivo horário de funcionamento e de hospitais ou estabelecimentos similares. 

Artigo 15º - Licença especial de ruído 

O exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos excecionais e 

devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo respetivo município. 

Quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao cumprimento, nos 

recetores sensíveis, do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no 

período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno. 

Relativamente à fase de exploração e tendo em consideração o uso previsto para a área em 

estudo, após a implementação do projeto dever-se-á considerar o estipulado no Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de janeiro. 

Artigo 3º - Definições 

As alíneas v) e x) classificam, respetivamente como: 

– “zona mista”: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação 

seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de “zona 

sensível”; 

– “zona sensível”: a área definida em plano municipal de ordenamento do território como 

vocacionada para uso habitacional ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, 

existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas 

a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias 

e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno. 

Artigo 6º - Planos municipais de ordenamento do território 

O número 2 deste artigo atribui aos municípios a competência para estabelecer nos planos 

municipais de ordenamento do território, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas 

mistas. 
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O número 3 deste artigo determina que “a classificação de zonas sensíveis e de zonas mistas é 

realizada na elaboração de novos planos e implica a revisão ou alteração dos planos municipais 

de ordenamento do território em vigor”. 

Artigo 11º - Valores limite de exposição 

a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso 

pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; 

b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), 

expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln. 

 

5.14.2.2 CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

De acordo com o n.º 2 do artigo 6.º do RGR, “compete aos municípios estabelecer nos planos 

municipais de ordenamento do território a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas 

sensíveis e das zonas mistas”. Neste sentido, foi contactada a Câmara Municipal de Campo Maior 

de modo a obter informações relativamente à classificação acústica adoptada. A Câmara 

Municipal de Campo Maior ainda não possui Carta de Ruído [ver listagem de Mapas de ruído 

municipais (indicadores Lden e Ln), de maio 2016, disponível em 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=86&sub2ref=531 ]. 

 

O Artigo 8.º da SUBSECÇÃO I – RUÍDO e SECÇÃO II - OUTRAS CONDICIONANTES da proposta de 

Regulamento revisto do PDM (2013) regulamenta o ambiente sonoro da área de estudo através das 

seguintes quatro disposições: 

1. O mapa de ruído, que acompanha o Plano, estabelece os indicadores de ruído, os quais servem 

de base à delimitação e disciplina das Zonas Sensíveis e Mistas. 

2. Para as zonas de conflito, ou seja, para as Zonas Mistas e Sensíveis identificadas em que o nível 

de exposição ao ruído contrarie o disposto na legislação em vigor, a câmara municipal procede à 

elaboração e aplicação de planos municipais de ação do ruído, prevendo técnicas de controlo 

do ruído. 

3. Os planos de ação mencionados no número anterior, a executar num prazo máximo de cinco 

anos contados a partir da entrada em vigor do Regulamento Geral do Ruído e de Controlo da 

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=86&sub2ref=531
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Poluição Sonora, deverão ser desenvolvidos em concordância com a legislação em vigor devendo 

enquadrar necessariamente os seguintes elementos: 

a) Identificação das áreas onde é necessário reduzir o ruído ambiente exterior; 

b) Quantificação, para as zonas sensíveis e mistas, da redução global de ruído ambiente exterior 

relativa aos indicadores Lden e Ln; 

c) Quantificação, para cada fonte de ruído, da redução necessária relativa aos indicadores Lden 

e Ln e identificação das entidades responsáveis pela execução de medidas de redução de ruído; 

d) Indicação e calendarização das medidas de redução de ruído e eficácia estimada, quando a 

entidade responsável pela sua execução é o município. 

4. É interdito o licenciamento ou autorização de atividades que aumentem o nível de ruído para 

valores superiores aos máximos definidos na legislação em vigor. 

 

No Volume III – Relatório Ambiental Preliminar da Proposta Preliminar de Plano, Fase 2 (DHV 2013) 

são ainda referidos os “Mapas de Ruído dos Perímetros Urbanos do Concelho de Campo Maior” (de 

2010) que foram solicitados à CMCM mas não foi possível obter. 

O relatório acima indicado (DHV 2013) refere que, de acordo com os “Mapas de Ruído dos 

Perímetros Urbanos do Concelho de Campo Maior”, é identificado um conjunto de áreas de conflito 

para as quais, de acordo com a classificação de zona mista, os valores limites de exposição são 

excedidos, sendo aí assinaladas as situações com afetação de recetor sensível. Estas apenas se 

verificam no perímetro urbano de Campo Maior: - o AHD, o AL-A e AL-B e o ACGG - e no perímetro 

urbano de Nossa Senhora dos Degolados – o EN371-B (ambos fora da área de estudo do AHX). 

 

5.14.2.3 RECETORES SENSÍVEIS AO RUÍDO 

A área em estudo apresenta-se como uma zona pouco ruidosa, caracterizada essencialmente por 

zonas agrícolas, com predominância do olival de sequeiro e regadio, bem como culturas anuais de 

sequeiro, com presença de diversas linhas de água que a atravessam. 

A presença humana restringe-se à existência pontual de algumas herdades e montes, sendo a vila 

de Pias o aglomerado populacional mais próximo da área de estudo, a cerca de 1,8 km do limite 
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Sudoeste da área de estudo. A estas herdades e montes está associada uma rede viária constituída 

maioritariamente por caminhos de caráter agrícola. 

Destacam-se, pela sua importância, a Estrada Nacional 373, que liga Campo Maior a Ouguela, e a 

Estrada Municipal 371, que liga Campo Maior a Degolados, cujo tráfego revela maior intensidade. 

Descrevem-se em seguida, os pontos recetores que poderão eventualmente ser considerados 

como sensíveis ao ruído existentes nesta zona, e que se encontram listados na TABELA 70 . 

Ponto Recetor 1: 

Descrição e tipo de ocupação: Casas e barracões agrícolas da encosta sul do monte Farrusco 

(muito próximos de futuros caminhos, condutas e estação elevatória). Cinco barracões e cinco 

casas. 

Estas construções localizam-se na zona Noroeste da área de estudo, algumas a menos de 20 m de 

futuras condutas, pelo que poderão ser afetadas, na fase de construção, pelas atividades de 

abertura de vala e colocação da conduta. 

Ponto Recetor 2: 

Descrição e tipo de ocupação: Monte do Langaruta e adjacentes – no total sete construções 

(próximas de futuros caminho, conduta e vala). Estas construções localizam-se na zona Noroeste da 

área de estudo. O monte principal situa-se a 106 m de futura vala e a 102 m de futura conduta 

(distâncias mínimas) e as restantes construções num raio de 500 m deste. Todas poderão ser 

afetadas, na fase de construção, pelas atividades de abertura de vala e colocação da conduta. 

Ponto Recetor 3: 

Descrição e tipo de ocupação: Monte do Machado e Monte Barro Bueno (próximos de conduta e, 

no caso do Monte do Machado, de caminho a beneficiar). 

Estas habitações localizam-se na zona Noroeste da área de estudo. A conduta e um caminho 

sujeito a beneficiação passarão entre os dois montes referidos, a 230 m do Monte do Machado, a 

290 m do Monte Barro Bueno e a 50 m de um monte que existe entre esses dois. Um segundo 

caminho sujeito a beneficiação passará a 60 m do Monte do Machado. Todas as construções 

referidas poderão ser afetadas, na fase de construção, pelas atividades de abertura de vala e 

colocação da conduta, bem como pelas obras de beneficiação dos referidos caminhos. 

Ponto Recetor 4: 
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Descrição e tipo de ocupação: Monte de Vale de Grou (próximo de futuras condutas) 

Este local situa-se na zona Norte da área de estudo, próximo de futuras condutas (a 140 m de uma 

e a 170 m de outra), pelo que poderá ser afetado, na fase de construção, pelas atividades de 

abertura de vala e colocação da conduta. 

Ponto Recetor 5: 

Descrição e tipo de ocupação: Quinta da Lapagueira e Monte das Esteiras (próximos de futuras 

condutas e valas e, no caso da Quinta da Lapagueira, de um caminho a beneficiar. 

Este local situa-se na zona norte da área de estudo. As valas e condutas passarão a 30 e 60 m do 

Monte das Esteiras e aquelas e o caminho a beneficiar a escassos 10 m da Quinta da Lapagueira. 

Ambos poderão ser afetados, na fase de construção, pelas atividades de abertura de vala e 

colocação da conduta. 

Ponto Recetor 6: 

Descrição e tipo de ocupação: Habitação nas proximidades (244 m a WSW) da ruína do Monte de 

São José (próximo de futura conduta, vala e caminho ser beneficiado). 

Este local, na zona Norte da área de estudo, situa-se nas proximidades de uma futura conduta, vala 

e caminho a ser beneficiado (tudo a menos de 20 m), pelo que será afetado, na fase de 

construção, pelas atividades de abertura de vala e colocação da conduta, bem como pelas obras 

de beneficiação do referido caminho. Na fase de exploração será apenas afetado pela circulação 

rodoviária do restabelecimento. 

Ponto Recetor 7: 

Descrição e tipo de ocupação: antigo Posto Fiscal de Ouguela, seis construções (junto a uma 

conduta e a uma estrada a ser beneficiada). 

Estas construções situam-se na zona Norte da área de estudo e uma conduta e uma estrada a ser 

beneficiada passam entre elas, pelo que poderão ser afetadas, na fase de construção, pelas 

atividades de abertura de vala e colocação da conduta e pelas obras de beneficiação da 

estrada. 

Ponto Recetor 8: 
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Descrição e tipo de ocupação: Monte das Pedrosas e adjacentes, três construções (novas, situadas 

200 m a WSW da ruína do antigo) duas delas junto (6 m) a uma futura conduta, a outra um pouco 

mais afastada (113 m). 

Estas construções situam-se na zona central da área de estudo, junto a uma futura conduta, pelo 

que poderão ser afetadas, na fase de construção, pelas atividades de abertura de vala e 

colocação da conduta. 

Ponto Recetor 9: 

Descrição e tipo de ocupação: Monte do Vinha Mel (nas proximidades da futura conduta e de 

estrada a beneficiar). 

Este local situa-se na zona central da área de estudo e terá uma conduta a cerca de 12 m e uma 

estrada a beneficiar adjacente, pelo que na fase de construção poderá ser afetado pelas obras. 

Ponto Recetor 10: 

Descrição e tipo de ocupação: Monte da Serrinha (próximo de futura conduta e de estrada a ser 

beneficiada) 

Este monte situa-se a 90 m de uma futura conduta, bem como a 60 m de um caminho agrícola a 

ser beneficiado, pelo que será afetado, na fase de construção, pelas atividades de abertura de 

vala e colocação da conduta, bem como pelas obras de beneficiação do referido caminho. Na 

fase de exploração será apenas afetado pela circulação rodoviária do caminho. Os impactes em 

ambas as fases serão fortemente atenuados pela diferença de cota entre o monte (mais elevado) 

e a conduta e a estrada (situadas 20+ metros abaixo) 

Apresenta-se no quadro seguinte, a distância dos recetores sensíveis ao ruído às infra-estruturas do 

projeto. 
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TABELA 70  -  DISTÂNCIA DOS RECETORES SENSÍVEIS ÀS INFRA-ESTRUTURAS DO PROJETO 

RECETORES 

SENSÍVEIS 

DISTÂNCIA (M) 

CONDUTAS VALAS ESTAÇÃO 

ELEVATÓRIA 2 

REDE VIÁRIA 

1 20 - 20 20 

2 100 100 - - 

3 50 - - 50 

4 140 - - - 

5 10 10 - 10 

6 20 20 - 20 

7 0 - - 0 

8 6 - - - 

9 12 - - 12 

10 90 - - 60 

 

 

Analisando o quadro anterior, prevê-se que os recetores sensíveis 5, 7 e 8 (construções junto à Quinta 

da Lapagueira, antigo Posto Fiscal de Ouguela e novo Monte das Pedrosas e adjacentes, 

respetivamente) poderão ser mais suscetíveis de perturbação na fase de construção pelas obras 

de instalação de condutas e beneficiação de caminhos. Salienta-se, ainda, que a Estação 

Elevatória 1 e o Reservatório se situam a uma distância superior a 500 m de qualquer recetor sensível. 

Relativamente aos restantes locais, dada a sua distância às infra-estruturas, não se prevê a sua 

perturbação durante a fase de construção. Durante a fase de exploração, não haverá qualquer 

perturbação local por parte do projeto. 
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5.14.2.4 PRINCIPAIS FONTES DE RUÍDO 

Atendendo à caracterização da área de estudo, constata-se que, atualmente, o tráfego rodoviário 

que circula nas vias de comunicação existentes, assim como as máquinas agrícolas utilizadas, 

constituem as principais fontes de ruído. Destaca-se a EN371, entre Campo Maior e Arronches, que 

regista maior tráfego na zona, embora não passe a menos de 3 km da área de estudo. Mais 

próximo, destaca-se a EN373, entre Campo Maior e Ouguela, que passa a escassos 200 m do limite 

da área dominada. 

Deste modo, na envolvente do local de inserção do projeto, não parecem existir condições para 

detetar situações de incomodidade devido ao ruído, não se verificando situações de conflito com 

o RGR. 

 

5.14.3  PRODUÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES 

5.14.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os resíduos são inerentes a toda a atividade humana. De um modo geral, consideram-se resíduos 

domésticos, comerciais, industriais, hospitalares, agrícolas, entre outros. Os resíduos podem 

igualmente ser classificados não em termos da sua proveniência, mas em termos da sua natureza. 

Qualquer que seja o tipo de classificação que se considere, há resíduos banais e resíduos que 

podem ser perigosos. Estes últimos designam-se genericamente por resíduos perigosos em função 

do seu carácter e do modo como são manipulados no ambiente durante o seu ciclo de vida, como 

produto útil ou como resíduo. 

Com o objetivo de garantir uma gestão de resíduos que reduza ao mínimo os seus efeitos no 

ambiente e na saúde pública, a estratégia da União Europeia para a gestão de resíduos obedece 

a uma hierarquia de princípios que foi proposta pela primeira vez pela OCDE: redução da produção 

e da nocividade dos resíduos, reutilização, reciclagem, valorização, destruição e colocação em 

aterro. 

A gestão eficaz e segura dos resíduos carece do conhecimento da sua natureza, fração, origem e 

quantidade, bem como da quantidade reciclável e valorizável, da energia recuperável ou dos 

resíduos eliminados. Refere-se ainda que não deverá verificar-se mistura de tipologias de resíduos, 

a não ser com o objetivo de melhorar a segurança durante os procedimentos de eliminação ou de 

valorização. 
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5.14.3.2 ENQUADRAMENTO LEGAL 

A Diretiva n.º 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, 

transposta para a ordem jurídica nacional pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que 

estabelece a terceira alteração do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, estatui as seguintes 

diretrizes e definições : 

Reforço da prevenção da produção de resíduos; 

Fomento da reutilização e reciclagem; 

Pleno aproveitamento do novo mercado organizado de resíduos, como forma de consolidar a 

valorização dos resíduos, com vantagens para os agentes económicos, bem como estimular o 

aproveitamento de resíduos específicos com elevado potencial de valorização; 

Clarifica conceitos-chave como as definições de resíduo, prevenção, reutilização, preparação 

para a reutilização, tratamento e reciclagem; 

Distinção entre os conceitos de valorização e eliminação de resíduos; 

Aprovação de programas de prevenção e estabelecem-se metas de preparação para 

reutilização, reciclagem e outras formas de valorização material de resíduos, a cumprir até 2020; 

Incentivo à reciclagem que permita o cumprimento destas metas, e de preservação dos recursos 

naturais; 

Prevista a utilização de pelo menos 5% de materiais reciclados em empreitadas de obras públicas; 

Definição de requisitos para que substâncias ou objetos resultantes de um processo produtivo 

possam ser considerados subprodutos e não resíduos;  

Critérios para que determinados resíduos deixem de ter o estatuto de resíduo;  

Introduzido o mecanismo da responsabilidade alargada do produtor, tendo em conta o ciclo de 

vida dos produtos e materiais e não apenas a fase de fim de vida, com as inerentes vantagens do 

ponto de vista da utilização eficiente dos recursos e do impacte ambiental. 

O Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho procede à alteração dos seguintes diplomas: Decreto-Lei 

n.º 366-A/97, de 20 de dezembro, Decreto-Lei n.º 111/2001, de 6 de abril, Decreto-Lei n.º 153/2003, 

de 11 de julho, Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de agosto, Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de janeiro, 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/DL_73_2011_DQR.pdf
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Decreto-Lei n.º 190/2004, de 17 de agosto, Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março e Decreto-Lei 

n.º 210/2009, de 3 de setembro. 

 

5.14.3.2.1  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

A caracterização da situação de referência para o presente descritor foi realizada a nível dos 

concelhos e freguesias interceptadas pelo projeto em estudo. 

De acordo com a TABELA 91, a recolha de resíduos sólidos urbanos encontra-se generalizada em 

todo o país. A proporção de resíduos recolhidos seletivamente em 2014 foi maior no Alto Alentejo 

do que globalmente em todo o Alentejo e superior ao separado a nível nacional. No concelho de 

Campo Maior a proporção de resíduos recolhidos seletivamente em 2014 ainda foi ligeiramente 

superior à da média da região do Alto Alentejo. 

 

TABELA 71  -  INDICADORES DE AMBIENTE POR MUNICÍPIO, 2014 E 2015 (FONTE: INE, I. P. - ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA REGIÃO ALENTEJO 2015) 

REGIÃO 

DESPESAS DOS 

MUNICÍPIOS POR 1 000 

HABITANTES NA GESTÃO 

DE RESÍDUOS 

RESÍDUOS URBANOS 

RECOLHIDOS POR 

HABITANTE 

PROPORÇÃO DE RESÍDUOS 

URBANOS RECOLHIDOS 

SELETIVAMENTE 

PROPORÇÃO DE 

RESÍDUOS URBANOS 

DEPOSITADOS EM 

ATERRO 

€ kg % % 

2015 2014 2014 2014 

Portugal 41 891 453 14 49 

Alentejo 46 177 500 11 68 

Alto 

Alentejo 

45 097 522 20 7 

Campo 

Maior 

63 948 591 21 7 

 

Em 2014 eram recolhidas diariamente no Concelho de Campo Maior 13,5 toneladas de RSU’s o que 

perfazia um total de 4300 toneladas por ano. Por esse serviço, o Município de Campo Maior pagava 

anualmente à VALNOR, FIGURA 57, empresa responsável pela gestão, valorização e tratamento dos 
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Resíduos Sólidos Urbanos do Concelho, um total de 140 mil euros (fonte: http://www.cm-campo-

maior.pt). 

De acordo com a “Listagem de aterros em funcionamento e com vista à receção de resíduos de 

terceiros, em Portugal Continental” disponibilizada pela APA (2014) a VALNOR deposita resíduos 

urbanos no Aterro do Pólo de Castelo Branco e no Aterro de Resíduos Urbanos de Avis e deposita 

Resíduos Inertes no Aterro de Resíduos Inertes de Ponte de Sôr e no Aterro de Resíduos Inertes de 

Campo Maior. 

Refere-se ainda Centro Integrado de Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos de 

Avis/Fronteira da Valnor, com as características abaixo indicadas: 

Categorias de resíduos - Resíduos Sólidos Urbanos, Veículos em fim-de-vida, Resíduos de Construção 

e Demolição, Equipamento Elétrico e Eletrónico, Óleos Alimentares Usados. 

Atividade desenvolvida - Gestão do Sistema Multimunicipal de Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Norte Alentejano, incluindo: 

- Recolha seletiva de resíduos urbanos e óleos alimentares usados; 

- Tratamento de resíduos urbanos (Tratamento Mecânico e Biológico, produção de CDR, lavagem 

de plásticos, aterro); 

- Triagem de Resíduos de Construção e Demolição; 

- Descontaminação e desmantelamento de VFV; 

- Receção e desmantelamento de REEE; 

- Produção de biodiesel a partir de Óleos Alimentares Usados. 

 

 

http://www.cm-campo-maior.pt/
http://www.cm-campo-maior.pt/
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TABELA 72  -  RESÍDUOS URBANOS RECOLHIDOS POR TIPO DE RECOLHA E TIPO DE DESTINO, POR MUNICÍPIO, 2014 (FONTE: INE, I. P. - ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA REGIÃO ALENTEJO 2015) 

REGIÃO 

TIPO DE RECOLHA 

TOTAL 

RECOLHA INDIFERENCIADA RECOLHA SELETIVA 

TOTAL 

TIPO DE DESTINO 

TOTAL 

TIPO DE DESTINO 

ATERRO 
VALORIZAÇÃO 

ENERGÉTICA 

VALORIZA

ÇÃO 

ORGÂNICA 

VALORIZAÇÃO 

MULTIMATERIAL 
ATERRO 

VALORIZAÇÃO 

ENERGÉTICA 

VALORIZA

ÇÃO 

ORGÂNICA 

VALORIZAÇÃO 

MULTIMATERIAL 

Portugal 4 710 464  4 072 086 2 288 924 965 723 584 460 232 979 638 378 18 248 7 923 80 514 531 694 

Alentejo 369 143  330 058 249 278 2 182 26 567 52 031 39 086 1 439 0 137 37 510 

Alto 

Alentejo 

59 097  47 511 4 379 0 25 204 17 927 11 587 0 0 137 11 450 

Campo 

Maior 

4 921 3 900 361 0 2 068 1 471 1 021 0 0 0 1 021 
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FIGURA 57 – DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ENTIDADES GESTORAS DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS EM ALTA NO SUL DE PORTUGAL 

CONTINENTAL (FONTE: INSTITUTO REGULADOR DE ÁGUAS E RESÍDUOS, 2016 - RELATÓRIO ANUAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS EM PORTUGAL, 

VOLUME 1 – CARATERIZAÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS E RESÍDUOS) 

 

 

5.14.3.3 ÁGUAS RESIDUAIS 

5.14.3.3.1  ENQUADRAMENTO LEGAL 

O tratamento das Águas Residuais Urbanas foi regulado através da Diretiva 91/271/CEE do Conselho 

Europeu, de 21 de maio de 1991, posteriormente alterada pela Diretiva 98/15/CE da Comissão 

Europeia, de 27 de fevereiro de 1998, que altera o anexo I da mencionada Diretiva 91/271/CEE, no 

que respeita aos requisitos para as descargas das estações de tratamento de águas residuais 
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urbanas em zonas sensíveis sujeitas a eutrofização e, pelo Regulamento (CE) n.º 1882/2003, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de setembro. 

Estas Diretivas foram transpostas para a legislação portuguesa, respetivamente, pelo Decreto-Lei n.º 

152/97, de 19 de junho, que aprovou também a lista de identificação das zonas sensíveis e das 

zonas menos sensíveis para o território continental e pelo Decreto-Lei n.º 348/98, de 9 de novembro. 

Contudo, uma vez que o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, tinham apenas uma incidência 

nacional e considerando a necessidade de garantir uma coordenação que permitisse o pleno 

cumprimento da Diretiva 91/271/CEE, o Decreto-Lei n.º 261/99, de 7 de julho, veio alargar às Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira as obrigações contidas na mesma e alterar o anexo II do 

Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, relativo à delimitação das zonas menos sensíveis. 

Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 172/2001, de 26 de maio, alterou o anexo II do Decreto-Lei n.º 

152/97, de 19 de junho no que respeita à identificação e delimitação das zonas sensíveis. 

Atendendo à necessidade de realizar revisões periódicas das zonas sensíveis e das zonas menos 

sensíveis, o Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de junho, procedeu à revisão destas zonas e definiu para 

as zonas sensíveis identificadas ao abrigo do critério «eutrofização», a respetiva área de influência. 

Para as restantes zonas, designadas ao abrigo dos outros critérios, foi estabelecido que a área de 

influência deveria ser determinada casuisticamente. 

Por último, o Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de outubro, procedeu a uma nova revisão das zonas 

sensíveis e menos sensíveis e definiu como área de influência destas zonas a bacia hidrográfica da 

zona sensível, excluindo nalguns casos a bacia hidrográfica correspondente ao limite de montante 

da zona sensível. Por outro lado, determinou a obrigatoriedade de aplicar, simultaneamente para 

o azoto e para o fósforo, os requisitos a que devem obedecer as descargas de águas residuais 

urbanas provenientes de aglomerações de dimensão superior a 10 000 e. p., quando localizadas 

em zonas sensíveis sujeitas a eutrofização. Finalmente, para as zonas em que o critério de 

identificação decorre do incumprimento de outras diretivas, foram indicados os parâmetros 

responsáveis por esse incumprimento. 

 

5.14.3.3.2  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

A AQUAMAIOR – ÁGUAS DE CAMPO MAIOR, S.A., é a empresa concessionária responsável pela 

gestão e exploração dos sistemas de água para consumo público e de recolha de efluentes do 
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concelho de Campo Maior desde 1 de março de 2008 [fonte: Relatório Anual dos Serviços de Águas 

e Resíduos em Portugal (2016) Volume 1 – Caraterização do setor de águas e resíduos]. 

A Aquamaior gere as infra-estruturas pelas quais se abastece a Vila de Campo Maior, o aglomerado 

urbano da freguesia de Nossa Senhora da Graça dos Degolados e o lugar de Ouguela. Em termos 

populacionais a Aquamaior presta serviço a mais de 8000 habitantes gerindo mais de 4800 

contratos de abastecimento e de saneamento de águas residuais. 

 

Entre as instalações que fazem parte integrante da gestão da Aquamaior estão: 

•Reservatório da Eira do David, com uma capacidade de armazenamento de 1100 m3. 

•Grupos hidropressores da Eira do David que bombeiam em média 200 m3/dia. 

•Reservatório de Degolados, com uma capacidade de armazenamento de 70 m3. 

•Grupos hidropressores de Degolados que bombeiam em média 120 m3/dia. 

•Reservatórios de Ouguela, com uma capacidade de armazenamento de 30 m3. 

•Grupos hidropressores de Ouguela que bombeiam em média 10 m3/dia. 

•Mais de 42000 metros de rede de distribuição de água potável. 

•Mais de 37000 metros de rede de saneamento de águas residuais. 

 

A rede de saneamento tem um comprimento aproximado de 37 km. A Aquamaior tem o dever de 

intervir desde a caixa de ramal situada na via pública até ao inicio dos emissários que transportam 

o efluente até à ETAR. Os coletores existentes são maioritariamente unitários, o que significa que 

transportam águas residuais e águas pluviais. 
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FIGURA 58 – DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS ENTIDADES GESTORAS RESPONSÁVEIS PELO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS EM 

BAIXA NO SUL DE PORTUGAL CONTINENTAL (FONTE: INSTITUTO REGULADOR DE ÁGUAS E RESÍDUOS, 2016 - RELATÓRIO ANUAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS 

E RESÍDUOS EM PORTUGAL, VOLUME 1 – CARATERIZAÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS E RESÍDUOS) 
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TABELA 73  -  POPULAÇÃO SERVIDA POR SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

TERRITÓRIOS\ ANOS 

POPULAÇÃO SERVIDA  

POR SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

1995 2009 

Portugal 60 x 

Continente 61 84 

Alentejo 73 85 

Alto Alentejo x x 

Campo Maior 97 100 

Fontes/Entidades: INE (até 2005), INAG/MA (a partir de 2006), PORDATA 

 

TABELA 74  -  POPULAÇÃO SERVIDA POR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

TERRITÓRIOS\ ANOS 

POPULAÇÃO SERVIDA  

POR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

1995 2009 

Portugal 27 x 

Continente 28 74 

Alentejo 28 76 

Alto Alentejo x x 

Campo Maior 0 8 

Fontes/Entidades: INE (até 2005), INAG/MA (a partir de 2006), PORDATA 
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5.14.3.3.2.1  CUMPRIMENTO DA DIRETIVA 91/271/CEE EM CAMPO MAIOR 

Toda a informação reportada por Portugal e pelos restantes países da união europeia, que inclui os 

dados desagregados por aglomeração/ETAR, nomeadamente quanto ao cumprimento dos 

requisitos da diretiva, pode ser consultada no site da Agência Europeia do Ambiente 

(http://discomap.eea.europa.eu) ou no mapa iterativo disponível no site da APA 

(http://www.apambiente.pt). 

PTAGL284 Campo Maior 

Resumo 

Ano de referência: 2012 

Carga gerada (p.e.) 7 500 

Classificação global de cumprimento: incumprimento 

 

Detalhes 

DESCRIÇÃO DA AGLOMERAÇÃO 

Carga gerada 7500 

Taxa da carga colectada 100 

Taxa da carga encaminhada para IAS 0 

Taxa não encaminhada para IAS nem colectada 0 

Taxa da carga coletada e encaminhada para estações de tratamento 100 

IAS = Independent Appropriate Systems (Sistemas Independentes Apropriados) 

 

CUMPRIMENTO DA AGLOMERAÇÃO 

Cumprimento da coleção – artigo 3.º 100 

Data de cumprimento cumprimento 

http://discomap.eea.europa.eu/
http://www.apambiente.pt/
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CUMPRIMENTO DA AGLOMERAÇÃO 

Cumprimento do tratamento – artigo 4.º 47 

Data de cumprimento incumprimento 

Cumprimento do tratamento – artigo 5.º 0 

Data de cumprimento irrelevante 

 

 

DESCRIÇÃO DO UWWTP QUE SERVE A AGLOMERAÇÃO 

Nome do 

UWWTP 

ID do 

UWWTP 

Região Latitude Longitude Capacidade 

teórica 

Tipo de 

tratamento 

Campo 

Maior Oeste 

PT8040107 PT182 (Alto 

Alentejo) 

-7.07919 39.0027 4000 Secundário 

Campo 

Maior Este 

PT8040108 PT182 (Alto 

Alentejo) 

-7.06327 39.0036 7300 Secundário 

UWWTP = Urban Waste Water Treatment Plants (estações de tratamento de águas residuais urbanas) 

 

UWWTP que serve a aglomeração 

DADOS DE BASE CUMPRIMENTO 

NOME DO UWWTP ID DO UWWTP CARGA DE ENTRADA PERFORMANCE BOD PERFORMANCE COD 

Campo Maior Oeste PT8040107 3500 Aprovada Aprovada 

Campo Maior Este PT8040108 4000 Reprovada Reprovada 
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5.15  ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 

5.15.1  PROGRAMA NACIONAL PARA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS  

O Programa Nacional para as Alterações Climáticas e a Estratégia Nacional para Adaptação às 

Alterações Climáticas foram aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros 56/2015, de 30 de 

julho. 

O Roteiro Nacional de Baixo Carbono 2050 foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

93/2010 de 26 de novembro. 

As estimativas do Roteiro Nacional de Baixo Carbono 2050 (RNBC) indicam que, em Portugal, o setor 

LULUCF (land use, land-use change and forestry) deverá manter-se como sumidouro líquido no 

horizonte de 2050. O PNAC e a ENAAC, baseiam as suas opções de cenarização e a definição de 

dados de atividade relativos ao LULUCF nas estimativas de 2012 do RNBC.  Diz o PNAC que, sendo 

o setor (LULUCF) “da maior relevância em termos da política climática, quer em termos de 

mitigação quer em termos de adaptação, não é, no entanto, considerado para efeitos da meta 

de redução de emissões no âmbito do pacote energia-clima 2020” e que “o setor será integrado 

no pacote energia-clima 2030 estando ainda em consideração a nível da UE a forma e 

modalidades para concretizar esta integração”.  

As regras de contabilização de emissões e sequestro relativas ao setor LULUCF são atualmente 

fixadas pela Decisão N.º 529/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de maio de 2013. 

Releva destas regras a possibilidade de alterar a contabilização de acordo com medidas 

reportadas pelos Estados Membros associadas ao impacto da gestão no sequestro de carbono. 

 

5.15.2  SISTEMA NACIONAL DE INVENTÁRIO DE EMISSÕES POR FONTES E REMOÇÕES POR 

SUMIDOUROS DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS (SNIERPA). 

Foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2005, de 13 de janeiro e reestruturado 

pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 20/2015, de 14 de abril, o Sistema Nacional de 

Inventário de Emissões por Fontes e Remoções por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos (SNIERPA). 

Neste âmbito a APA A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é a entidade responsável pela 

realização anual dos inventários nacionais de emissões de poluentes atmosféricos (INERPA). 
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No INERPA, a APA disponibiliza a estimativa de emissões por concelhos, que decorrem de 

obrigações de reporte no âmbito dos compromissos internacionais do Estado. Os dados mais 

recentes são relativos ao ano de 2015, sendo estes utilizados na presente situação de referência. 

Sobre estes dados, a APA adverte que, dado facto das metodologias de cálculo de emissões, as 

fontes de dados e os fatores de emissão teremsido melhorados ao longo do tempo, os resultados 

deste trabalho não devem ser comparados com exercícios anteriores. Isto é a situação não é 

possível uma comparação retrospetiva no âmbito do estabelecimento da situação de referência. 

A APA refere também o carácter provisório dos resultados obtidos, que poderão vir a ser revistos em 

trabalhos futuros, em função de uma eventual atualização dos dados de atividade utilizados, de 

futuras revisões metodológicas ou mesmo de uma revisão dos parâmetros de alocação espacial 

utilizados. 

As emissões são calculadas por gás poluente e por setor emissor.  

Os poluentes considerados na estimativa de emissões por concelho são indicados e descritos na 

TABELA 75. 

 

TABELA 75 – POLUENTES CONSIDERADOS NOS DADOS POR CONCELHO PRESENTES NO INERPA 

TÍTULO DESCRIÇÃO 

SOx expresso como SO2 

 

Compostos de enxofre, expressos como dióxido de 

enxofre(SO2); inclui trióxido de enxofre (SO3), ácido 

sulfúrico (H2SO4) e compostos reduzidos de enxofre 

tais como ulfureto de hidrogénio (H2S), mercaptano e 

dimetils ulfureto; 

NOx expresso como NO2 

 

 Óxidos de azoto, expressos como dióxido de azoto 

(NO2); 

NH3  Amoníaco (NH3); 

COVNM  Compostos orgânicos voláteis não-metânicos 

(COVNM), ou seja, todos os compostos orgânicos de 
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TÍTULO DESCRIÇÃO 

origem antropogénica, com excepção do metano, 

que podem originar oxidantes fotoquímicos após 

reação com óxidos de azoto (NO 2) na presença de 

radiação solar 

CO  Monóxido de carbono (CO); 

PM2.5  Partículas de diâmetro inferior a 2.5 μm (PM2.5); 

PM10  Partículas de diâmetro inferior a 10 μm (PM10); 

BC 
 Carbono negro (BC), ou seja, partículas que contêm 

carbono na sua constituição e absorvem radiação 

Pb  Chumbo (Pb); 

Cd  Cádmio (Cd); 

Hg  Mercúrio (Hg); 

PCDD/PCDF (dioxinas/ furanos) 

 Dioxinas e Furanos, ou seja, dibenzo-p-dioxinas 

policloradas (PCDD), dibenzo-p-furanos policlorados 

(PCDF); 

PAHs 

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs);para 

efeito de Inventários de Emissões, são considerados os 

quatro compostos: benzo(α)pireno, 

benzo(β)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno e 

indeno(1,2,3-cd)pireno; 

HCB  Hexaclorobenzeno (HCB);  

PCBs  Compostos Bifenilpoliclorados (PCBs); 
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TÍTULO DESCRIÇÃO 

CH4 Metano (CH4); 

N2O  Óxido nitroso (N2O); 

CO2  Dióxido de carbono (CO2); 

Gases - F 
 Gases Fluorados com efeito de estufa abrangidos 

pelo Protocolo de Quioto (F-Gases). 

 

 

5.15.2.1 GRANDES CATEGORIAS DE FONTES POLUIDORAS  

 

TABELA 76 – CATEGORIAS PARA AS QUAIS SÃO ESTIMADAS AS EMISSÕES (INERPA) 

CATEGORIA (SETOR) DESCRIÇÃO 

A_PublicPower 
Produção de energia elétrica e calor  

B_Industry 
Refinação de Petróleo, Combustão da Indústria 

Transformadora, Produção Industrial 

 C_OtherStationaryCombustion 
Combustão: Serviços, Doméstica. Agricultura e 

Pescas 

D_Fugitive 
Emissões Fugitivas  

E_Solvents 

Uso de Produtos: uso doméstico de solventes, 

Asfaltamento de estradas, Aplicações de 

Revestimento d), Desengorduramento Limpeza 

a seco, Produtos Químicos, Impressão, outros 

usos de solventes 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

364 

 

CATEGORIA (SETOR) DESCRIÇÃO 

F_RoadTransport 
Transportes Rodoviários  

G_Shipping 

 
Navegação Nacional  

H_Aviation 

 
Aviação internacional e doméstica LTO/civil  

I_Offroad 

 

Transporte Ferroviário, Combustão Agricultura e 

Pescas, outras fontes móveis  

J_Waste 

 

Deposição de resíduos no solo, Compostagem 

e Digestão Anaeróbia, Incineração de 

Resíduos, Gestão de Águas Residuais, Outros: 

queima biogás e incêndios áreas urbanas  

K_AgriLivestock 

 

Fermentação Entérica, Gestão de Efluentes 

pecuários Emissões indiretas-Gestão de 

Efluentes pecuários 

L_AgriOther 

 

Cultivo do arroz, Aplicação de fertilizantes 

inorgânicos e orgânicos de diferentes origens, 

Emissões indiretas -Solos agrícolas, Operações a 

nível das explorações agrícolas, Cultivo de 

culturas, Queima de resíduos agrícolas no 

campo, Aplicação Corretivos calcários e Ureia  

N_Natural 

 

Incêndios florestais, Emissões biogénicas de 

COVNMs  

  

 

5.15.2.1 EMISSÕES NO CONCELHO DE CAMPO MAIOR 

5.15.2.1.1  NOTAS SOBRE AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DE EMISSÕES RELEVANTES PARA O EIA 

As atividades agrícolas geram emissões de GEE de fontes diversas. Tendo em atenção os impactes 

potenciais do AH Xévora, consideram-se em particular: i) as emissões de CH4 da fermentação 
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entérica; ii) as emissões de CH4 e N2O da gestão do estrume; iii) as emissões diretas e indiretas de 

N2O dos solos.  Consideram-se também, com importância inferior, emissões de CH4 e N2O da 

queima de resíduos da agricultura, CO2 de aplicação de calagem e ureia. 

A metodolodia de cálculo das emissões encontra-se explicitada em (APA 2015 a, b, c) 

Os processos de combustão na agricultura (e. g. maquinaria, circulação rodoviária são 

considerados em (C_OtherStationaryCombustion). O balanço líquido da conversão de terras de 

sequeiro em regadio e de culturas temporárias em permanentes é feito com base na metodologia 

indicada em (APA 2015). 

As emissões de NO2 foram estimadas com base nas superfícies de culturas permanentes e 

temporárias por concelho registadas no RGA 2009 e no consumo aparente de fertilizantes 

inorgânicos por superfície agrícola utilizada (kg/ ha) estimado pelo INE.  

  



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

366 

 

 

TABELA 77 – EMISSÕES POR TIPO DE POLUENTE E SETOR NO CONCELHO DE CAMPO MAIOR (2015). FONTE: APA 

Sectores 
CO2 

kt 

CH4 

kt 

NOx 

expresso 

como 

NO2 

kt 

NMVOC 

kt 

SOx 

expresso 

como 

SO2 

kt 

NH3 

kt 

PM2.5 

kt 

PM10 

kt 

BC 

kt 

CO 

kt 

Pb 

t 

Cd 

t 

Hg 

t 

PCDD/

PCDF 

(dioxin

as/ 

furanos

) 

gl-TEQ 

PAHs 

t 

HCB 

kg 

PCBs 

kg 

N2O 

kt 

F-

Gases 

kt 

CO2eq 

A_PublicPower 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

B_Industry 5,6184 0,0002 0,0080 0,1011 0,0004 0,0000 0,0011 0,0013 0,0003 0,0058 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004 0,0009 0,0000 0,0000 0,0002 2,2031 

C_OtherStationar

yComb 

1,8210 0,0066 0,0041 0,0091 0,0011 0,0000 0,0108 0,0111 0,0006 0,0880 0,0006 0,0003 0,0000 0,0094 0,0075 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 

D_Fugitive 0,0000 0,0017 0,0000 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

E_Solvents 0,0791 0,0000 0,0000 0,0359 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 

F_RoadTransport 16,8648 0,0008 0,0900 0,0072 0,0001 0,0012 0,0036 0,0044 0,0018 0,0478 0,0048 0,0001 0,0000 0,0027 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 

G_Shipping 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

H_Aviation 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

I_Offroad 0,9561 0,0001 0,0187 0,0027 0,0001 0,0000 0,0006 0,0006 0,0003 0,0068 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0011 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 

J_Waste 0,0276 0,1568 0,0000 0,0013 0,0000 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0103 0,0000 0,0001 0,0763 0,0007 0,0000 

K_AgriLivestock 0,0000 0,5926 0,0021 0,0000 0,0000 0,0303 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0007 0,0000 

L_AgriOther 0,5156 0,0059 0,0214 0,0122 0,0008 0,0935 0,0100 0,0145 0,0009 0,1596 0,0002 0,0011 0,0002 0,0009 0,6216 0,0000 0,0000 0,0327 0,0000 

M_Other 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

N_Natural 0,0000 0,0000 0,0000 0,6131 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

% L 1,99% 0,77% 14,83% 1,56% 31,74% 74,33% 38,45% 45,37% 23,49% 51,83% 2,94% 72,61% 66,63% 3,82% 98,50% 0,00% 0,00% 92,67% 0,00% 

% K 0,00% 77,50% 1,47% 0,00% 0,00% 24,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,10% 0,00% 
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Da análise da TABELA 77 verifica-se que, no concelho de Campo Maior: 

- As emissões de CO2 agrícolas (L_AgriOther) são uma reduzida fração do total das emissões deste 

gás, sendo, contudo, necessário considerar as emissões agrícolas incluídas em 

(C_OtherStationaryCombustion).  

- A Pecuária (K_AgriLivestock) contribui com 77,5% das emissões de metano. 

- A agricultura (não pecuária) (L_AgriOther) contribui com 92,67% das emissões de óxido nitroso NO2. 

 

- A agricultura (não pecuária) (L_AgriOther) é responsável pela emissão de 98,5% da emissão de 

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs). 

- A agricultura (não pecuária) (L_AgriOther) é responsável pela emissão de 74,33% da emissão de 

amoníaco (NH3). 

 

5.15.2.1.2  NOTA SOBRE AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DE EMISSÕES RELEVANTES PARA O EIA 

As atividades agrícolas geram emissões de GEE de fontes diversas. Tendo em atenção os impactes 

potenciais do AH Xévora, consideram-se as emissões de CH4 proveniente da fermentação entérica, 

emissões de CH4 e N2O provenientes da gestão do estrume, emissões diretas e indiretas de N2O 

provenientes dos solos. Com importância inferior, consideram-se emissões de CH4 e N2O 

provenientes da queima de resíduos da agricultura e CO2 provenientes da aplicação de calagem 

e ureia. 

Os processos de combustão na agricultura (e. g maquinaria, circulação rodoviária são 

considerados em (C_OtherStationaryCombustion).    

O balanço líquido da conversão ocupação do solo é feito com base na metodologia também 

indicada em (APA 2015 a)), a qual não estabelece separação entre culturas temporárias de 

sequeiro e regadio ou entre culturas permanentes. 

As emissões de NO2 provenientes dos solos foram estimadas com base nas superfícies de culturas 

permanentes e temporárias por concelho registadas no RGA 2009 e no consumo aparente de 

fertilizantes inorgânicos por superfície agrícola utilizada (kg/ ha) estimado pelo INE. A metodologia 

não estabelece separação entre culturas de sequeiro e regadio, sejam estas temporárias ou 

permanentes.  
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5.16  SAÚDE HUMANA 

 

O Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro que alterou e republicou o Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro sublinha a necessidade de proteger os cidadãos dos riscos para a saúde 

e bem-estar decorrentes de fatores ambientais, avaliando os impactes dos projetos na população 

e saúde humana em sede de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Concretamente, o Artigo 5.º do diploma define como objetivos da AIA (alínea a), subalínea i) 

“Identificar, descrever e avaliar, de forma integrada, em função de cada caso particular, os 

possíveis impactes ambientais significativos, diretos e indiretos, de um projeto e das alternativas 

apresentadas, tendo em vista suportar a decisão sobre a respetiva viabilidade ambiental, e 

ponderando nomeadamente os seus efeitos sobre a população e a saúde humana”. 

As próprias características dos projetos, usadas como critérios de seleção, passam a incluir os 

eventuais riscos para a saúde humana (Anexo III, ponto 1, alínea g)). Além disso, os elementos a 

fornecer pelo proponente devem passar a incluir a “Descrição dos elementos da população e da 

saúde humana suscetíveis de serem consideravelmente afetados pelo projeto proposto” (Anexo IV, 

ponto 3, alínea e). O diploma determina ainda, como conteúdo mínimo do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA), a “descrição dos prováveis efeitos significativos do projeto no ambiente, 

resultantes, nomeadamente dos riscos para a saúde humana… (por exemplo, devido a acidentes 

ou catástrofes)” (Anexo V, ponto 5, alínea d)). 

Como base para o estabelecimento da situação de referência foram utilizados: i) Avaliação de 

Impactos na Saúde: Princípios Internacionais da Melhor Prática” (Quigley et al. 2006) publicado pela 

International Association for Impact Assessment (IAIA); ii) informação sobre ferramentas e métodos 

de avaliação de impacte na saúde disponibilizada pela Organização Mundial de Saúde (WHO 

2018). 

 

5.16.1  SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Os 34 determinantes da saúde específicos listados como relevantes por Quigley et al. (2006) foram 

caracterizados os indicados na TABELA 78 .  
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TABELA 78 - DETERMINANTES DA SAÚDE ESPECÍFICOS LISTADOS COMO RELEVANTES POR QUIGLEY ET AL. (2006) COM INDICAÇÃO DOS QUE FORAM QUE 

PARECEM SENSÍVEIS LOCALMENTE E DOS QUE SÃO POTENCIALMENTE AFETADOS PELO AHX 

CATEGORIAS DE 

DETERMINANTES DA 

SAÚDE 

DETERMINANTES DA 

SAÚDE ESPECÍFICOS 
REFERÊNCIA 

POTENCIALMENTE 

AFETADO PELO AHX 

Fatores individuais 

Género Ver 5.13.1 N 

Idade Ver 5.13.1 N 

Regime alimentar n.c N 

Nível de atividade física Ver 5.16.1.1 N 

Consumo de tabaco Ver 5.16.1.2 N 

Consumo de álcool Ver 5.16.1.2 N 

Segurança pessoal Ver 5.16.1.3 S 

Sentido de controlo da 

própria vida 

n.c N 

Emprego Ver 5.13.2 S 

Educação Ver 5.16.1.4 N 

Auto-estima n.c N 

Competências Ver 5.16.1.5 S 

Níveis de stress n.c N 

Fatores ambientais e 

sociais 

Acesso a serviços e 

equipamentos 

n.c N 

Apoio social ou 

isolamento 

n.c N 

Qualidade do ar, da 

água e do solo 

Ver 0 S 

Habitação n.c N 

Rendimento n.c S 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

370 

 

CATEGORIAS DE 

DETERMINANTES DA 

SAÚDE 

DETERMINANTES DA 

SAÚDE ESPECÍFICOS 
REFERÊNCIA 

POTENCIALMENTE 

AFETADO PELO AHX 

Distribuição da riqueza n.c N 

Acesso a água potável e 

saneamento básico 

adequado 

Ver 5.16.1.7 N 

Locais de propagação 

de vetores de doença 

n.c S 

Hábitos sexuais e 

tolerância 

n.c N 

Racismo n.c N 

Atitudes face à 

deficiência 

n.c N 

Confiança n.c N 

Uso do solo Ver 5.4 S 

Design urbano n.c N 

Locais de significado 

cultural e espiritual 

Ver 5.9  

Opções disponíveis de 

transporte local 

n.c N 

Fatores institucionais 

Disponibilidade de 

serviços, incluindo redes 

de saúde, transportes e 

comunicação 

n.c N 

Educação e emprego n.c N 

Legislação ambiental e 

de saúde pública 

n.c N 

Sistemas de 

monitorização ambiental 

e de saúde 

n.c N 

Equipamentos 

laboratoriais 

n.c N 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

371 

 

n.c – não caracterizado por inexistência de dados relevantes ou inexistência de dados com o grau de desagregação 

adequado 

 

5.16.1.1 NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 

Utilizando as despesas per capita em atividades e equipamentos desportivos (TABELA 79) como 

indicador do nível de atividade física, verifica-se que, Campo Maior parece haver um nível inferior 

ao do Continente e concelhos limítrofes. 

 

TABELA 79 - Despesas em atividades e equipamentos desportivos (€/hab) por localização geográfica, Anual - INE, Inquérito 

ao financiamento das atividades culturais, criativas e desportivas pelas câmaras municipais 

 

DESPESAS (€) POPULAÇÃO RESIDENTE DESPESAS €/HAB 

Portugal 261169010 10562178 24,7 

Arronches 428544 3165 135,4 

Campo Maior 42384 8456 5,0 

Elvas 731588 23078 31,7 

Portalegre 187178 24930 7,5 

 

 

5.16.1.2 CONSUMO DE ÁLCOOL E TABACO 

A TABELA 80 compara a condição perante o consumo de tabaco da população residente com 15 

e mais anos de idade do Alentejo com a do resto do país. Verifica-se que no Alentejo a 

percentagem de fumadores é maior do que no resto do continente. Não foram encontradas 

estatísticas de consumo de tabaco ao nível do concelho ou da freguesia. 
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TABELA 80 - População residente com 15 e mais anos de idade (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013) e Condição perante 

o consumo de tabaco; Quinquenal - INE, Inquérito nacional de saúde - 2014 

 N.º TOTAL N.º NÃO FUMADORES N.º FUMADORES % FUMADORES 

Portugal 8884581 7099577 1780494 20,04 

Continente 8460301 6776717 1679519 19,85 

Alentejo 637159 501398 135582 21,28 

 

Relativamente ao consumo de álcool por maiores de 15 anos (TABELA 81), verifica-se que, no 

Alentejo, a percentagem de consumidores é bastante inferior à média nacional. Aliás, em 2014, 

entre as NUTS II, destaca-se o Alentejo com a menor percentagem de consumidores de álcool nos 

12 meses anteriores à entrevista. 

 

TABELA 81 - População residente com 15 e mais anos de idade (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), e Condição perante 

o consumo de bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores à entrevista; Quinquenal - INE, Inquérito nacional de saúde - 2014 

 TOTAL CONSUMIU NÃO CONSUMIU NUNCA CONSUMIU % CONSUMIDORES 

Portugal 8884581 6217129 828286 1831405 69,98 

Continente 8460301 5951430 791567 1710791 70,35 

Norte 3116924 2327555 311298 477348 74,67 

Centro 1969502 1275311 229089 464153 64,75 

A. M. Lisboa 2362417 1721161 169648 469011 72,86 

Alentejo 637159 365798 47044 222959 57,41 

Algarve 374299 261605 34489 77320 69,89 
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5.16.1.3 SEGURANÇA PESSOAL 

Utilizando a Taxa de criminalidade (TABELA 82) como indicador do nível de Segurança pessoal, 

verifica-se que o nível de segurança pessoal estimado em Campo Maior é intermédio relativamente 

aos municípios adjacentes (maior que em Elvas e menor que em Arronches e Portalegre) e inferior 

à média nacional. Mesmo a taxa de crimes contra a integridade física, que poderá ser considerada 

um indicador mais sensível do nível de segurança pessoal, é superior à média nacional. 

 

TABELA 82 - Taxa de criminalidade (‰) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e algumas Categoria de crime 

(individualizam-se apenas Crimes contra a integridade física e o Furto/roubo por esticão e na via pública); Anual - Direção-

Geral da Política de Justiça 

REGIÃO TOTAL CRIMES CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA FURTO/ROUBO POR ESTICÃO E NA VIA PÚBLICA 

Portugal 32,1 5,1 1 

Continente 31,9 5 1,1 

Arronches 17,3 2,7 - 

Campo Maior 37,6 6,8 1 

Elvas 39,4 8,2 0,9 

Portalegre 21,3 4,2 0,1 

 

 

5.16.1.4 EDUCAÇÃO 

Para caracterizar o nível educacional da população da área de estudo, utilizaram-se dois 

indicadores: a taxa de abandono escolar, caracterizada ao nível da freguesia (TABELA 83) e a taxa 

de conclusão do ensino secundário, caracterizada ao nível do município (TABELA 84). 

Os dados obtidos mostram que o abandono escolar em Campo Maior é bastante superior à média 

nacional, ultrapassando igualmente os valores dos municípios adjacentes utilizados como termo de 

comparação. Dentro do concelho de Campo Maior, destaca-se a freguesia de Nossa Senhora da 

Expectação, com quase 4000 habitantes e uma taxa de abandono escolar superior a 5. 
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TABELA 83 - Taxa de abandono escolar (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal - INE, Recenseamento 

da população e habitação - Censos 2011 

LOCAL DE RESIDÊNCIA (CENSOS 2011) TAXA DE ABANDONO ESCOLAR (%) 

Portugal 1,7 

Continente 1,65 

Arronches 0 

Campo Maior 2,97 

Nossa Senhora da Expectação 5,39 

Nossa Senhora da Graça dos Degolados 0 

São João Baptista 1,17 

Elvas 2,61 

Portalegre 1 

 

 

No concelho de Campo Maior a taxa de transição ou conclusão do ensino secundário regular é 

um pouco inferior à média nacional mas tem valores intermédios aos encontrados nos municípios 

adjacentes (Tabela 10). Em Campo Maior, a taxa de transição ou conclusão do ensino secundário 

aumentou de 2013/14 para 2014/15, à semelhança do que sucedeu nas outras áreas geográficas 

utilizadas como termo de comparação. 

 

TABELA 84 - Taxa de transição/ conclusão no ensino secundário regular (%) por localização geográfica (NUTS - 2013); Anual - 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 2014 / 2015 2013 / 2014 

Portugal 83,4 81,5 

Continente 83,6 81,8 
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 2014 / 2015 2013 / 2014 

Arronches - - 

Campo Maior 80,4 71,2 

Elvas 78,4 76,7 

Portalegre 82,1 80,8 

 

 

5.16.1.5 COMPETÊNCIAS 

Para caracterizar de forma simples as competências da população da área de estudo, utilizaram-

se dois indicadores: o número de indivíduos com 18 e mais anos de idade certificados pelo sistema 

de reconhecimento, validação e certificação de competências, caracterizado ao nível do 

município (TABELA 85) e a proporção de empresas que contrataram trabalhadores com 

competências específicas, caracterizado ao nível das NUTS II (TABELA 86). 

O número de indivíduos certificados pelo referido sistema é pequeno comparado com o total 

nacional e regional, mas é mais do dobro do dos municípios adjacentes, utilizados como referência. 

A proporção de empresas que contrataram trabalhadores com competências específicas no 

Alentejo é intermédia face ao panorama regional (NUTS II): maior que no Norte e Algarve; menor 

que no Centro e região de Lisboa. 

 

TABELA 85 - Indivíduos com 18 e mais anos de idade certificados pelo sistema de reconhecimento, validação e certificação 

de competências (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual - Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA N.º 

Continente 35794 

Alentejo 2263 

Arronches - 
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA N.º 

Campo Maior 87 

Elvas 41 

Portalegre 42 

 

 

TABELA 86- Soma da proporção de empresas com 10 e mais pessoas ao serviço (CAE Rev. 3 B a H, J, K, M, Q) com atividades 

de inovação que contrataram ou subcontrataram trabalhadores com competências específicas (2010 - %) por Localização 

geográfica (NUTS - 2002) para todos os tipos de competência; Bienal - MCTES/GPEARI, Inquérito comunitário à inovação 

ÁREA SOMA % 

Portugal 231,2 

Continente 232,6 

Norte 192,6 

Centro 242,1 

Lisboa 301,6 

Alentejo 223,2 

Algarve 182,9 

 

 

5.16.1.6 QUALIDADE DO AR, DA ÁGUA E DO SOLO 

Relativamente à qualidade do ar (TABELA 87), calculando a proporção de dias fracos e maus 

(F+M/T), verifica-se que no Alentejo Interior a qualidade é superior à média nacional (F+M/T=0,04). 

Por outro lado, a qualidade do ar é inferior à do Alentejo Litoral, do Algarve e das outras duas regiões 

do interior (norte e centro).  
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TABELA 87 - Índice de qualidade do ar (Dia) por Localização geográfica e Classes de qualidade; Anual - Agência Portuguesa 

do Ambiente, QualAr - base de dados online sobre qualidade do ar 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA TOTAL MUITO BOM BOM MÉDIO FRACO MAU F+M/T 

Norte Litoral 296 26 235 35 0 0 0,00 

Norte Interior 336 1 281 47 6 1 0,02 

Braga (a) 349 16 253 61 19 0 0,05 

Vale do Ave (a) 358 117 205 33 3 0 0,01 

Vale do Sousa (a) 334 32 244 55 3 0 0,01 

Porto Litoral (a) 366 75 201 56 34 0 0,09 

Zona de Influência de Estarreja 350 32 201 68 49 0 0,14 

Centro Interior 365 44 293 25 3 0 0,01 

Aveiro/Ílhavo (a) 365 24 222 62 57 0 0,16 

Centro Litoral 356 46 258 46 6 0 0,02 

Coimbra (a) 366 57 245 51 13 0 0,04 

Vale do Tejo e Oeste 361 14 323 23 1 0 0,00 

AML Norte (a) 366 16 281 63 6 0 0,02 

AML Sul (a) 366 17 285 53 11 0 0,03 

Setúbal (a) 357 16 270 60 11 0 0,03 

Península de Setúbal/ Alcácer do Sal 322 11 255 46 10 0 0,03 

Alentejo Litoral 366 22 304 36 4 0 0,01 

Alentejo Interior 290 49 208 23 10 0 0,03 

Algarve 230 4 182 40 4 0 0,02 
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA TOTAL MUITO BOM BOM MÉDIO FRACO MAU F+M/T 

Albufeira/Loulé (a) 243 4 209 28 2 0 0,01 

Faro/Olhão (a) 238 3 204 28 3 0 0,01 

 

Quanto à qualidade da água para consumo humano (TABELA 88), verifica-se que a nível nacional 

esta é de um modo geral elevada, mas o concelho de Campo Maior ainda se consegue destacar 

pela positiva, mesmo relativamente aos concelhos limítrofes. 

 

TABELA 88 - Qualidade (N.º de análises) das Águas para consumo humano por Localização geográfica (NUTS - 2013) e 

Parâmetro de qualidade; Anual - APA 

LOCALIZAÇÃO N.º ANÁLISES CUMPRIMENTO INCUMPRIMENTO % CUMPRE 

Portugal 432224 426849 5375 98,76 

Continente 399637 394739 4898 98,77 

Arronches 167 164 3 98,20 

Campo Maior 248 248 0 100,00 

Elvas 706 703 3 99,58 

Portalegre 970 964 6 99,38 

 

A situação de referência relativa aos aolos é apresentada em 5.3. 

 

 

 

5.16.1.7  ACESSO A ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO BÁSICO ADEQUADO 
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O acesso a água potável foi caracterizado através do número de alojamentos familiares de 

residência habitual com água canalizada (TABELA 89). Verificou-se que a percentagem de 

alojamentos sem água canalizada em Campo Maior é inferior à média nacional e intermédio 

relativamente aos municípios limítrofes (superior em Arronches e Portalegre, inferior em Elvas). Ao 

nível das freguesias, o número de alojamentos familiares sem água canalizada só ultrapassa a 

média nacional na Expectação. 

 

TABELA 89 - Alojamentos familiares de residência habitual (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2001) e 

Existência de água canalizada; Decenal - INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2001 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA NO ALOJAMENTO NO EDIFÍCIO SEM ÁGUA TOTAL % SEM 

Portugal 3502726 21426 54396 3578548 1,52 

Continente 3362783 20529 53487 3436799 1,56 

Arronches 1233 56 55 1344 4,09 

Campo Maior 2916 3 31 2950 1,05 

Nª Srª Expectação 1298 2 25 1325 1,89 

Nª Srª Graça dos Degolados 202 0 0 202 0,00 

São João Baptista 1416 1 6 1423 0,42 

Elvas 8226 16 78 8320 0,94 

Portalegre 9346 83 267 9696 2,75 

 

O acesso a saneamento básico adequado ao nível regional (NUTS II) foi caracterizado pelos índices 

de qualidade dos serviços de saneamento de águas residuais em alta e em baixa (TABELA 90). No 

Alentejo a qualidade do saneamento é igual ou superior à média nacional. 
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TABELA 90 - Índices de qualidade dos serviços de saneamento de águas residuais em alta e em baixa (%) por Localização 

geográfica (NUTS II - 2013); Anual - ERSAR, Sistemas públicos urbanos de serviços de águas / vertente física e de 

funcionamento 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA EM ALTA (%) EM BAIXA (%) 

Continente 64 55 

Norte 46 57 

Centro 72 53 

Área Metropolitana de Lisboa 75 53 

Alentejo 68 55 

Algarve 50 59 
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5.17   PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

Com este capítulo pretende-se estabelecer um cenário de evolução da área de estudo sem a 

concretização do Projeto, o qual constitui a alternativa zero. 

De uma forma geral, pode afirmar na “alternativa zero” não ocorrerão os impactes da construção 

das redes de rega, de drenagem e viária, bem como as estações elevatórios e reservatório. Em 

particular não ocorrerá a remoção de quercíneas decorrente da execução do projeto.  

Por outro lado, na “alternativo zero” não deixarão de ocorrer impactes na ecologia decorrentes 

das alterações de ocupação do uso do solo e da atividade agrícola, incluindo impactes de 

captações de água diretamente nas linhas de água, captações de água subterrânea não 

substituídas pela infraestrutura de rega. Na situação sem projeto não ocorrem, porém, as medidas 

de mitigação desses mesmos impactes previstas no EIA. 

Na “alternativa zero” não ocorrerão impactes da construção sobre o património cultural e 

arqueológico, mas não serão também realizadas as medidas de mitigação previstas para o 

património cultural e arqueológico pelo presente EIA. 

Em termos líquidos é possível a ocorrência de uma situação em que os impactes sobre a ecologia 

e o património cultural e arqueológico possam ser superiores na situação sem projeto do que na 

situação com projeto. 

 

5.17.1  PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA RELATIVA AO USO DO SOLO 

Em 1993 o EIA relativo à construção da albufeira de Abrilongo foi avaliada a ocupação do solo 

para uma área, de maior dimensão, mas que engloba a atual Área Afetada e a Área Dominada 

do AHX. Nesse estudo (COBA, 1993), a ocupação do solo era composta por 60% de culturas 

arvenses de sequeiro, 30% de montado de azinho, tendo sido detetados 75 ha de culturas de 

regadio, cuja origem de água era o Xévora através de captações específicas para esse fim. 

Tendo em atenção as informações contidas no capítulo 5.4 e o conhecimento adquirido pela 

equipa sobre o historial de evolução da ocupação na Área Afetada pode afirmar-se que a 

tendência de mais de duas décadas é a da substituição do sequeiro pelo regadio com alguma 

perda de superfície do montado de azinho e uma recuperação da área de olival. 
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Não existem razões para supor que, na ausência de projeto, esta tendência deixe de se verificar. 

Atendendo às áreas ainda disponíveis para conversão, pode admitir-se que, mesmo na ausência 

de projeto, continue a conversão de áreas de culturas temporárias de sequeiro para regadio. 

Admite-se também um reforço da reconversão de olivais para intensivo. Estas duas tendências 

poderão, eventualmente, expressar-se a um ritmo mais lento daquele que a implementação do 

projeto possibilitaria. Este cenário de continuidade está associado a uma utilização pouco eficiente 

da água. Desta baixa eficiência decorrem impactes na utilização da água (recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos) e na economia das explorações agrícolas (sócio-economia e agro-

sistemas).  

Prevê-se também uma alteração continuada da composição das culturas, designadamente 

através da instalação de uma maior diversidade culturas regadas. Estas novas culturas refletem, por 

um lado, a maior competitividade do regadio e, por outro lado, a expectativa já criada pelos 

agricultores de que a área será beneficiada no âmbito da implementação do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Xévora (AHX). 

A proliferação de sistemas de captação direta a partir da albufeira e ribeira de Abrilongo e do rio 

Xévora e, a construção de um conjunto mais ou menos vasto de charcas, furos e sistemas de 

adução, para além dos impactes negativos sobre os recursos hídricos (superficiais e subterrâneos) 

que são evidentes, provocará um conjunto de impactes associados à própria instalação desses 

sistemas de captação e adução. 

 

5.17.2  PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA RELATIVA AO ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO 

O PDM de Campo Maior foi revisto muito recentemente não sendo de prever, no futuro próximo, 

que algum IGT de nível superior venha a alterar as classes de espaço nele definidas nomeadamente 

as que são descritas em 5.11.4, bem como não se preveem, na ausência de projeto, alterações 

relevantes ao regulamento do PDM em matérias relevantes para o tema em causa. 

A revisão dos PROF irá resultar na aprovação de um único PROF para a região do Alentejo. Contudo, 

não são previsíveis alterações com implicação direta ou indireta na projeção situação de 

referência na ausência do projeto. 
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5.17.3  PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA RELATIVA À ECOLOGIA 

Na situação sem projeto os impactes sobre a ecologia decorrerão das alterações na ocupação do 

solo e seu impacte nas comunidades de fauna e flora, mas também dos impactes da construção 

de sistemas de captação e adução diretamente das linhas de água, da construção de 

reservatórios.  

Na ausência do projeto os eventuais impactes sobre os sistemas ripícolas e a ictiofauna terão 

tendência a poder verificar-se com uma magnitude eventualmente superior aquela que se espera 

na situação com projeto, dada a muito maior pressão sobre os sistemas ripícolas na construção e 

funcionamento de captações e sistemas de adução. 

Na ausência sem projeto a transformação nos usos do solo continuará paulatinamente como tem 

acontecido nos últimos anos, precisamente com a mesma tipologia de impactes que prevêm para 

a situação com projeto (com exceção do corte de quercíneas), eventualmente a um ritmo um 

pouco mais lento. Na situação sem projeto não ocorrerão as medidas de mitigação e 

compensação previstas, pelo que se pode esperar impactes mais negativos na situação sem 

projeto do que na situação com projeto. 

 

5.17.4  PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA RELATIVA AOS RECURSOS HÍDRICOS 

Na situação sem projeto a utilização dos recursos hídricos pela agricultura tenderá a acompanhar 

a evolução da procura das culturas regadas no modelo atualmente existente: alta prevalência da 

captação direta na linha de água, baixo controlo dos consumos e baixa eficiência energética na 

adução, muito baixa eficiência na aplicação da rega (estimada no máximo em 50%). Isto é, na 

situação sem projeto a eficiência no uso da água é inferior ou muito inferior à situação com projeto 

e os efeitos dessa ineficiência serão tanto maiores quanto maior for a procura de água. Na situação 

com projeto a eficiência próxima dos 90% será obtida em todo o regadio da Área Dominada. Como 

não é esperado um padrão de utilização da terra muito diferente da situação com projeto, 

mormente quanto à área regada e ao consumo de água, é esperado uma substancialmente maior 

ineficiência na utilização dos recursos hídricos na situação sem projeto. A “alternativa zero”, 

comportará mais impactes negativos no consumo de recursos hídricos que a situação com projeto. 
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5.17.5  PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA RELATIVA AO PATRIMÓNIO CULTURAL E 

ARQUEOLÓGICO 

A interação da situação sem projeto com o património cultural e arqueológico manterá o mesmo 

padrão da situação atual, não ocorrendo os impactes relativos à construção das redes de rega, de 

drenagem e viária. Na situação sem projeto não se verificará o acréscimo muito significativo de 

informação sobre o património prevista nas medidas de mitigação do projeto (ver 8.2). Na 

“alternativa zero” a proteção do património cultural e arqueológico será inferior ao da situação 

com projeto, não sendo controlados eventuais impactes que as medidas de mitigação previstas no 

projeto acautelam. 

 

 

5.17.6  PROJEÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA RELATIVA ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

A evolução do peso relativo dos diversos tipos de emissões tenderá a manter-se na situação sem 

projeto em relação à referência (2015). Os setores considerados (ver TABELA 76 ) deverão contribuir 

de forma semelhante para as emissões, uma vez que não se esperam alterações significativas na 

indústria, na circulação rodoviária, resíduos e seu processamento, produção pecuária e agrícola.  
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5.18  IDENTIFICAÇÃO E AVALI AÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS  

 

5.18.1  PRINCIPAIS AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES  

No presente capítulo apresenta-se a previsão dos impactes ambientais resultantes da 

implementação do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora, considerando o seguinte: 

– As características intrínsecas do projeto e a fase de Projeto de Execução em que se encontra, 

bem como os possíveis impactes positivos ou negativos para o ambiente resultantes da sua 

construção, exploração e desativação; 

– A caracterização da situação de referência e a projeção da situação de referência. 

Nesta fase foram identificados e caracterizados os principais impactes resultantes da implantação 

das infraestruturas do projeto relativamente aos descritores desenvolvidos no Capítulo 5. 

 

Durante a fase de construção as principais atividades consideradas como potencialmente 

geradoras de impactes são as seguintes: 

– Estaleiros. Instalação e atividade; 

– Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de 

construção; 

– Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas; 

– Exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes; 

– Execução das Estações Elevatórias EE1 e EE2 e órgãos anexos; 

– Execução do Reservatório de regularização e órgãos anexos; 

– Rede de rega. Execução de valas para instalação de condutas e órgãos de manobra e 

segurança; 

– Rede viária. Construção de novos acessos e beneficiação de acessos existentes; 

– Rede de drenagem. Regularização e limpeza de linhas de água. 
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É de salientar que os impactes produzidos pela execução das infraestruturas projetadas potenciam 

um conjunto de impactes ambientais comuns que são próprios a muitas obras de construção civil. 

Neste sentido, durante os trabalhos de construção, são expectáveis impactes ao nível de distintos 

descritores, que se identificam e avaliam nos itens seguintes. 

A identificação dos impactes associados à fase de exploração revela-se mais complexa do que 

relativamente à fase de construção, devido essencialmente aos seguintes motivos: 

– As intervenções previstas poderão afetar de forma extensiva o território apresentando 

situações muito diversas, no que respeita às possíveis consequências diretas e/ou indiretas; 

– O grau de definição de algumas dessas alterações indiretas é, de um modo geral, muito 

escasso, encontrando-se algumas ainda indefinidas, pelo que o processo de identificação 

e avaliação sofre as consequentes limitações; 

– As alterações relacionadas com o tipo e método de cultivo apresentam uma determinada 

incerteza pelo facto de dependerem da evolução de mercado e de outras variáveis de 

difícil previsão. 

 

Atendendo ao referido, para a fase de exploração identificaram-se as seguintes ações como 

potencialmente geradoras de impacte: 

– Presença, funcionamento e manutenção das Estações Elevatórias e órgãos anexos; 

– Presença, funcionamento e manutenção do Reservatório de regularização e órgãos 

anexos; 

– Presença, funcionamento e manutenção do circuito hidráulico (inclui conduta e órgãos 

associados); 

– Presença, funcionamento e manutenção da rede de rega; 

– Presença, utilização e manutenção da rede viária; 

– Presença, funcionamento e manutenção da rede de drenagem; 

– Alteração do regime de caudais nos rios Xévora e Abrilongo e nas ribeiras seus afluentes; 

– Dinâmica de alteração do uso agrícola e florestal decorrente da exploração do 

empreendimento. 
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No que respeita à fase de desativação, uma vez que o tempo de vida útil deste projeto é de várias 

décadas, não se afigura possível, nesta fase, gerar um cenário fiável no que diz respeito à fase de 

desativação deste projeto, que poderá passar pelo simples abandono das infraestruturas ou mesmo 

desmantelamento integral de todas as infraestruturas. 

Nestas condições, para as principais infraestruturas do projeto, face ao conhecimento técnico atual 

poderão ser adotados os seguintes cenários: 

– Abandono/desativação – permanência das infraestruturas no terreno desativadas, sem 

manutenção, mas assegurando que a sua permanência não acarreta risco ambientais e de 

segurança; 

– Reconversão – as infraestruturas deixam de ter as funções para as quais foram concebidas, 

mas irão adquirir novas funcionalidades. Neste cenário admitem-se intervenções de 

requalificação das infraestruturas; 

– Remoção – as infraestruturas serão retiradas do terreno seguindo-se as boas práticas 

ambientais de tratamento de resíduos. 

 

5.18.2   METODOLOGIA E CRITÉRIOS 

Os impactes foram avaliados, sempre que tecnicamente possível, através de métodos adequados, 

nomeadamente através da elaboração de uma “Matriz de Identificação e Avaliação de 

Impactes” mediante o estabelecimento de relações entre as principais ações do projeto versus 

descritores ambientais, identificando deste modo as relações de causa-efeito e, 

consequentemente, os principais impactes ambientais gerados pelo projeto. 

Os impactes foram avaliados considerando os seguintes aspetos: 

– A metodologia adotada para a identificação e análise dos impactes ambientais tomou em 

consideração o tipo de fatores que, em cada uma das fases do empreendimento, é responsável 

pela sua ocorrência. Foram também ponderadas as características globais do projeto para análise 

diferenciada dos impactes ambientais na fase de construção, fase de exploração e fase de 

desativação; 
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– No que se refere à importância dos impactes determinados nestas fases, adaptou-se uma 

metodologia de avaliação qualitativa, atribuindo a cada um deles um conjunto de parâmetros 

descritivos das suas características, sendo eles (Partidário e Jesus 2003): 

 

TABELA 91 -  Parâmetros descritivos para avaliação de impactes (Partidário e Jesus, 2003) 

SENTIDO 

VALORATIVO 

Parâmetro que distingue os impactes com efeitos benéficos (positivos) dos que 

têm efeitos prejudiciais (negativos). 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 

Parâmetro que avalia se os impactes são determinados diretamente pelo 

projeto (Diretos) ou sejam induzidos por atividades relacionadas (Indiretos). 

DURAÇÃO Parâmetro que diferencia os impactes que se verificam num intervalo de 

tempo limitado (temporário) ou ilimitado (permanente). 

PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 

Parâmetro que classifica o impacte de acordo com o grau de certeza (certo) 

ou da probabilidade da sua ocorrência (provável ou improvável). 

ÂMBITO ESPACIAL Parâmetro que determina se o impacte se reflete ao nível local, regional ou 

nacional. 

DESFASAMENTO NO 

TEMPO 

Parâmetro que exprime o intervalo de tempo que medeia o momento do início 

da Ação e a ocorrência do correspondente impacte. Será assim considerado 

imediato (se decorrer após a Ação), de médio ou longo prazo (consoante o 

intervalo de tempo decorrido). 

REVERSIBILIDADE 

Parâmetro que caracteriza o impacte como irreversível ou reversível 

consoante os respetivos efeitos permaneçam no tempo ou se anulem, a médio 

ou longo prazo, designadamente quando cessa a correspondente causa. 
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SIGNIFICADO 

Parâmetro que avalia a dimensão da perturbação induzida por cada uma das 

ações e assume os seguintes graus: pouco significativo, significativo e muito 

significativo. Os impactes negativos serão considerados significativos (ou muito 

significativos) se determinarem importantes afetações sobre o equilíbrio dos 

ecossistemas existentes, introduzindo roturas ou alterações nos processos 

ecológicos, perturbando ou destruindo efetivos significativos, a diversidade ou 

a estabilidade das populações, espécies vegetais e animais endémicas, raras 

ou ameaçadas, ou atingindo o património protegido por legislação 

específica; os impactes serão considerados muito significativos se a 

importância dos equilíbrios ou das espécies afetadas for grande ou ainda se a 

extensão das áreas afetadas for considerável. 

MAGNITUDE Parâmetro que expressa, de modo qualitativo, a dimensão do impacte 

(reduzido, médio ou elevado). 

 

• Estas categorias relativas resultam da análise dos peritos setoriais, da utilização de modelos 

matemáticos de simulação da evolução de alguns descritores (por exemplo, no caso da 

qualidade da água e da disponibilidade de água no meio hídrico) em resultado da 

implementação do projeto, assim como através da comparação com valores disponíveis 

na literatura, obtendo-se assim uma relação entre valores reais e esta categorização de 

impactes passíveis de afetarem significativamente a qualidade do ambiente e / ou de vida. 

• Serão consideradas as interações entre os diferentes impactes, ao nível dos vários 

descritores. Serão, por fim, identificados os impactes que não podem ser minimizados e 

avaliados os impactes residuais. 

 

No Anexo 1 apresenta-se a matriz síntese da avaliação de impactes descriminada por descritor 

para as fases de construção, exploração e desativação. O conteúdo desta matriz é desenvolvido 

no Capítulo 3 deste documento. 
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5.18.3  AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

5.18.3.1 SOLOS 

5.18.3.1.1  FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção identificam-se impactes nas ações: i) execução do circuito hidráulico, uma 

vez que ocorrerá a afetação do solo nas zonas de abertura das valas; ii) execução do reservatório 

de regularização e respetivos órgãos anexos; iii) estaleiros e atividade. 

 

5.18.3.1.1.1  AÇÃO: EXECUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO (INCLUI CONDUTA E ÓRGÃOS ASSOCIADOS) 

A abertura de valas das condutas envlve a rotura do solo e a sua reposição após a instalação das 

condutas e órgãos associados. Sendo certo que o perfil do solo é alterado por esta ação, existindo 

impacte, verifica-se que a reposição e enchimento da vala permitirá reverter na quase totalidade 

a ação recompondo o solo. Assim o impacte desta ação pode considerar-se: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 
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5.18.3.1.1.2  AÇÃO: EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE REGULARIZAÇÃO E RESPETIVOS ÓRGÃOS ANEXOS 

A construção do reservatório de regularização envolve a ocupação e inutilização do solo da 

superfície afetada de forma permanente. A pequena dimensão em superfície do reservatório 

determina o pouco significado e a pouca magnitude do impacte. Assim o impacte desta ação 

pode considerar-se: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.1.1.3  AÇÃO: ESTALEIROS. INSTALAÇÃO E ATIVIDADE 

A instalação e funcionamento dos estaleiros envolve a ocupação temporária e impactes 

associados à compactação do solo. A pequena dimensão em superfície dos estaleiros determina 

o pouco significado e a pouca magnitude do impacte. Assim o impacte desta ação pode 

considerar-se: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 
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ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.1.2  FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração o impacte sobre o solo decorrerá da dinâmica de alteração de uso 

decorrente da exploração do empreendimento. Importa salientar que a alteração de uso não 

pode ser considerada per se, uma vez que o modo de condução das culturas determina em grande 

medida os impactes que essas mesmas culturas produzirão sobre o solo. 

 

5.18.3.1.2.1  AÇÃO: DINÂMICA DE ALTERAÇÃO DO USO AGRÍCOLA E FLORESTAL DECORRENTE DA EXPLORAÇÃO 

DO EMPREENDIMENTO 

O principal risco associado ao impacte das culturas é o risco de erosão do solo. A análise do 

Impacte sobre o risco de erosão é feita em 5.3.4.2. A análise, tendo em conta apenas as alterações 

esperadas para o uso do solo, indicam uma ligeira diminuição do risco de erosão na situação de 

projeto. Tendo em atenção esta análise o impacte desta ação pode considerar-se: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 
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SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.2 USO DO SOLO 

As transformações do uso do solo induzidas pela existência da infraestrutura de rega não produzem 

impactes ambientais em si mesmos, sendo os impactes dessa transformação provocados em outros 

descritores os quais são detalhadamente analisados no presente estudo.  Na fase de construção, a 

construção do reservatório, das estações elevatórias, das redes de rega, drenagem e viária produz 

alterações pontuais no uso do solo e um impacte muito significativo decorrente do abate de 

quercíneas, o qual é detalhadamente analisado em 5.18.3.10.1.7.4.1, 5.18.3.10.1.7.5 e  5.18.3.10.1.7. 

Assim na fase de construção, tendo em conta que os impactes na alteração do uso do solo são 

analisados em outros descritores, o parâmetro “Sentido Valorativo” só faz sentido nessa análise, 

considera-se o sentido valorativo neutro e avaliam-se os restantes parâmetros da seguinte forma, 

atendendo à necessidade de abate de quercíneas: 

SENTIDO VALORATIVO NEUTRO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

O cenário de alterações previstas no uso do solo decorrente da fase de exploração é apresentado 

em  5.18.3.10.2.7.1. Tal como acima descrito considera-se neutro o sentido valorativo do impacte 
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do projeto no descritor uso do solo, avaliando os restantes parâmetros de acordo com o quadro 

abaixo: 

SENTIDO VALORATIVO NEUTRO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.3 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

O projeto em avaliação encontra-se previsto nos IGT relevantes (Plano Setorial da Rede Natura 2000 

e Plano Diretor Municipal de Campo Maior) de acordo com o descrito em 5.11.  

No n.º 9 do Artigo 16º do Regulamento do PDM de Campo Maior (PDMCM) define-se que a área 

designada por Zona Programada de Regadio - Xévora, prevê a implementação do 

aproveitamento hidroagrícola do Xévora, sendo que a versão final do seu limite será ajustada em 

sede de Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, isto é, será inscrita na Declaração de 

Impacte Ambiental decorrente do presente EIA. 

 

5.18.3.4 RECURSOS HÍDRICOS  

5.18.3.4.1  RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

5.18.3.4.1.1  IMPACTE NAS NECESSIDADES TOTAIS E CONSUMO DE ÁGUA DE REGA  
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Consideram-se os impactes na fase de exploração uma vez que os impactes no consumo da água 

de rega nas fases de construção e desativação são inexistentes. 

As diferenças para a situação decorrerão: i) do aumento da superfície de culturas regadas; ii) da 

variação (positiva) da eficiência de aplicação da água de rega; iii) do plano cultural e repartição 

das culturas. 

O impacte é medido sobre a Área Dominada uma vez que é a esta que se aplica o projeto. 

Considerando uma repartição de culturas temporárias de regadio semelhante à do plano cultural 

do projeto do AHX e tendo em consideração a composição de culturas permanentes atualmente 

existente, foram calculadas em 9,54 HM3 as necessidades totais das culturas na Área Dominada e na 

situação de referência.  

A situação foi analisada tendo em consideração o cenário de evolução do uso do solo decorrente 

do projeto descrito em 5.18.3.10.2.7.1. A Tabela 95 mostra, tendo em atenção a eficiência de 

aplicação da água de rega estimada para a situação de referência e as eficiências de aplicação 

previstas no projeto, que o consumo de água na situação de projeto é inferior em 0,45 hm3 à 

situação de referência. 

 

 TABELA 92 – CÁLCULO DAS NECESSIDADES TOTAIS DE ÁGUA DE REGA NA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA E NA SITUAÇÃO COM PROJETO PARA A ÁREA 

DOMINADA 

CULTURAS 

M3 / HA. ANO 

(NECESS. 

ÚTEIS 

UNITÁRIAS) 

ÁREA DOM 

(REF) (HA) 
EFIC 

NECESSIDADES 

TOTAIS 

ÁREA 

DOM 

(PROJETO) 

(HA) 

EFIC 
NECESSIDADES 

TOTAIS 

Temporárias 

de regadio 
5064 720,46 50% 7,30 973,44 0,8 6,16 

Tomate 5556 82,80 50% 0,92 82,80 0,8 0,58 

Olival 2409 274,53 50% 1,32 879,37 0,9 2,35 

Total    9,54   9,09 

 

Não obstante o impacte a considerar ser gerado apenas na Área Dominada optou-se por estimar 

também o consumo para a Área Afetada na situação de referência, na situação de projeto e numa 

situação hipotética onde toda a Área Afetada seria regada com a eficiência da rede de rega do 
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AHX. Na situação de projeto a Área Dominada é regada com a eficiência prevista no projeto, mas 

o remanescente da área, isto é, a diferença por tipo de cultura entre a Área Dominada e a Área 

Afetada, continua a ser regada com a eficiência pré-projeto. 

 

TABELA 93 – CÁLCULO DAS NECESSIDADES TOTAIS DE ÁGUA DE REGA NA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA, NA SITUAÇÃO COM PROJETO PARA A ÁREA AFETADA 

E NUMA SITUAÇÃO HIPOTÉTICA DE REGA PELO PROJETO DE TODA A ÁREA AFETADA 

CULTURAS 

M3 / Ha. 

ANO 

(NEC. 

ÚTEIS) 

ÁREA 

AFET (REF) 

(ha) 

EFIC. Hm3 

ÁREA 

AFET 

(PROJETO

) (ha) 

EFIC. Hm3 

ÁREA AFET 

(HIPOTÉTICA) 

(ha) 

Hm3 

Temporárias 

de regadio 
5063,98 837,15 50% 8,48 1090,13 0,77 7,18 1090,13 0,8 6,90 

Tomate 5556 128,55 50% 1,43 128,55 0,70 1,03 128,55 0,8 0,89 

Olival 2409 347,28 50% 1,67 951,55 0,78 2,94 951,55 0,9 2,55 

Total - 1312,98 -  11,58 2170,23 -  11,14 2170,23 -  10,34 

 

 

Na Tabela 93 verifica-se que na situação de projeto mantém-se a diminuição de consumo de água 

associada à Área Dominada com um consumo de água 0,45 hm3 inferior ao consumo sem projeto. 

Na situação hipotética em que o AHX poderia regar todas as áreas atualmente regadas na Área 

Afetada, resultaria um consumo inferior em 1,24 HM3 ao consumo na situação sem projeto. 

Assim o impacte do AHX nos recursos hídricos superficiais, quanto ao consumo de água pode ser 

descrito como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA PROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 
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DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE MÉDIO 

 

Assim o impacte do AHX nos recursos hídricos superficiais, quanto ao consumo de água pode ser 

descrito como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA PROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE MÉDIO 

 

 

5.18.3.4.1.2  IMPACTE NO ESCOAMENTO NA RIBEIRA DO ABRILONGO E NO RIO XÉVORA 

O escoamento na ribeira do Abrilongo vai ser alterado, uma vez que os caudais destinados à rega 

através de captações no Abrilongo e no Xévora passarão a ser aduzidos ao reservatório e distribuído 

pela rede de rega. Estes caudais não contribuirão para a manutenção de um caudal ecológico 

nos cursos de água mencionados, incluindo a permanência dos pegos da maior importância para 

as comunidades de ictiofauna associadas. 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

398 

 

Contudo, decorrendo da lei e da sua tradução nos instrumentos aplicáveis à gestão da albufeira 

do Abrilongo (e.g PGRHG) é imperativa a manutenção de um regime de caudal ecológico que 

seja prioritário às necessidades de rega sempre que tal seja necessário.  

A gestão do caudal ecológico poderá utilizar, num ano médio e no semestre seco, parte da 

diferença entre a capacidade de armazenamento útil da albufeira (17 hm3) e o consumo projetado 

(9,09hm3). A capacidade de regularização de caudais da albufeira do Abrilongo (NPA 252m) só 

iguala as afluências à albufeira em ano seco (14 hm3). 

Assim, o impacte do AHX quanto à manutenção do caudal ecológico na ribeira do Abrilongo e no 

rio Xévora, depende apenas da gestão de caudais a realizar na albufeira do Abrilongo sendo, 

portanto, neutro.  

 

5.18.3.4.1.3  IMPACTE NA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL 

Não é possível afirmar que a agricultura de regadio tal como hoje é praticada na Área Dominada 

pelo AHX esteja a contribuir de forma significativa para a diminuição da qualidade da água 

superficial, tendo em conta os dados de monitorização e caracterização apresentados em 5.5.2. 

Não existem razões para supor que o projeto contribua para um aumento desse impacte para a 

alteração da qualidade da água superficial, em particular se aolicadas aplicadas as medidas de 

mitigação indicadas no Capítulo 6. Não existindo evidência de impacte, mas sendo certo o 

potencial para os mesmos ocorram, classificam-se os impactes na qualidade da água superficial 

como: 

SENTIDO VALORATIVO NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA IMPROVÁVEL  

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE REVERSÍVEL 
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SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO 

 

5.18.3.4.2  RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Existe evidência de que a atividade agrícola produz contaminação com nitratos na Zona 

Vulnerável de Elvas, que inclui a Área Afetada. Existe assim razão para supor que um aumento da 

intensificação cultural e da superfície onde essa intensificação ocorre possa traduzir-se num 

aumento da contaminação, pelo que se classifica o impacte como: 

SENTIDO VALORATIVO NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO 

ÂMBITO ESPACIAL REGIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE MÉDIO 

 

5.18.3.5 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Verifica-se que nenhuma das ações do projeto tem impacte avaliável na geologia e geomorfologia 

da Área Afetada em qualquer das fases do projeto. 
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5.18.3.6 PATRIMÓNIO CULTURAL ARQUEOLOGIA 

5.18.3.6.1  METODOLOGIA  

Na avaliação de impactes sobre o património arqueológico, arquitetónico e etnográfico foram 

estabelecidos parâmetros específicos que permitiram qualificar o valor patrimonial de cada sítio e 

depois avaliar a sua exposição aos eventuais impactes negativos resultantes do desenvolvimento 

do projeto. Estes parâmetros são aplicados na TABELA 96. 

 

5.18.3.6.1.1  VALOR PATRIMONIAL 

A definição dos critérios aplicados para atribuição do valor patrimonial dos sítios, estruturas e 

monumentos em estudo é uma das tarefas pertencentes à avaliação de impactes. Assim foram 

definidos os seguintes conceitos: 

- Potencial científico – Importância para as problemáticas científicas, como exponente de 

funcionalidade, de cronologia, entre outros; 

-  Significado histórico-cultural – Considera-se marco de relevância histórica e ponto de referência 

para a tradição e cultura tanto local como nacional; 

- Interesse público – Grau de valoração atribuído pela comunidade local/nacional e entidades 

competentes; 

- Raridade/singularidade – Consideração da cronologia/funcionalidade do sítio/monumento, 

verificando-se a presença/ausência e número de paralelos; 

- Antiguidade – Ponderação da dimensão cronológica; 

- Dimensão/monumentalidade – Associação entre a componente estética/artística e a dimensão 

das estruturas; 

- Padrão estético – Ponderação dos padrões e preocupações estéticos, empregues na edificação 

da estrutura; 

- Estado de conservação – A análise da preservação das estruturas face ao período de referência; 
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- Inserção paisagística – Grau de integração paisagística no meio envolvente e indícios de 

degradação/preservação da paisagem de enquadramento original. 

 

Os valores atribuídos aos distintos critérios (Tabela 94) a considerar na análise de cada ocorrência 

são somados, permitindo o seu cômputo final a determinação do valor patrimonial correspondente 

a cada sítio. 

Cálculo do valor patrimonial: 

-  Reduzido = <14 (inclusive); 

-  Médio = 15 a 22; 

-  Elevado = 23 a 30. 

 

TABELA 94 - PARÂMETROS QUALITATIVOS E QUANTITATIVO PARA AFERIÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL 

PARÂMETROS 

VALORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

REDUZIDO MÉDIO ELEVADO 

Potencial científico 
1- Sem contextos 

preservados 

2- Existência de 

contextos 

pertinentes e 

mediamente 

preservados 

3- Sítios de grande 

pertinência científica, 

contextualizados, com 

estratigrafia e estruturas 

preservadas 

Significado  

histórico-cultural 

1- Ausência de 

significado histórico / 

cultural 

2- Associação a 

marco histórico 

3- Ícone de um 

determinado período 

histórico 

Interesse público 
1- Reduzido interesse 

e conhecimento da 

comunidade local e 

entidades 

2- Reconhecimento 

ao nível local, mas 

não classificado 

3- Interesse reconhecido 

local e nacional e 

respetiva classificação 

Raridade / 

singularidade 
1- Muito comum 2- Mediamente 

comum 

3- Raro 

Antiguidade 
* 1- Época 

contemporânea 

* 2- Período Baixo 

medieval e Época 

moderna 

* 3 - Pré-história a Época 

alta medieval 
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PARÂMETROS 

VALORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

REDUZIDO MÉDIO ELEVADO 

Dimensão / 

monumentalidade 

1- Reduzida dimensão 

e ausência de 

elementos de 

monumentalidade 

2 - Alguma 

dimensão e 

integração de itens 

de 

monumentalidade 

3- Grande dimensão e 

exponentes de 

monumentalidade 

Padrão estético 1- Não evidentes / 

ausentes 

2- Mediamente 

evidentes 

3- Grande preocupação 

estética 

Estado de 

conservação 

1- Elevado grau de 

destruição 

2- Alguns indícios de 

degradação 

3- Bem conservado  

Inserção 

paisagística 

1- Grau de alteração 

da paisagem elevado 

2- Grau de 

alteração da 

paisagem mediano 

3- Preservação do 

enquadramento 

paisagístico do 

monumento 

Classificação 
1- Sem classificação, 

inédito 

2- Sem classificação, 

mas integrado em 

inventários 

patrimoniais 

3-  Com Classificação 

(Imóvel interesse 

publico); (Monumento 

Nacional) 

 

 

5.18.3.6.1.2  AVALIAÇÃO DOS IMPACTES SOBRE O PATRIMÓNIO 

Para a avaliação dos impactes sobre o património, foram estabelecidos cinco parâmetros 

específicos que permitiram de alguma forma avaliar a sua exposição aos eventuais impactes 

negativos resultantes do desenvolvimento do projeto. Os resultados da análise destes parâmetros 

são registados na TABELA 96 na coluna de avaliação de impactes. 

Foram assim definidos os seguintes parâmetros para a avaliação dos impactes:  

1) - No que respeita ao potencial dos impactes, considera-se que estes poderão ser: 

- Positivos – constituem uma mais valia, uma melhoria das condições de preservação do 

património, face à situação de referência; 

- Negativos – constituem um risco para a integridade ou perda de elementos patrimoniais; 
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- Neutros – as ações a desenvolver não terão repercussões benéficas ou danosas para os 

elementos patrimoniais; 

- Indeterminados – face aos conhecimentos disponíveis no decurso da avaliação de 

impactes, não é possível determinar se as ações a desenvolver acarretam danos ou 

benefícios para os elementos patrimoniais existentes na área de estudo. 

2) - Para ponderação da magnitude dos impactes inerentes ao projeto, são empregues técnicas 

de previsão que permitam evidenciar a intensidade dos referidos impactes, considerando a 

agressividade das ações propostas e a sensibilidade dos elementos patrimoniais afetados. 

Assim, a magnitude dos impactes enquanto significado absoluto é classificada como: 

- Elevada – indução de uma profunda ou total alteração / destruição das condições de 

preservação, durante as ações a desenvolver;  

- Moderada – indução de uma alteração assinalável das condições de preservação, sem 

implicar total alteração ou destruição, durante e / ou após as ações a desenvolver; 

- Reduzida – indução de alterações mínimas / pouco expressivas nas condições de 

preservação, durante e / ou após as ações a desenvolver; 

- Nula – sem interferência com a situação de referência de elementos patrimoniais, que 

permanecerão intactas, durante e / ou após as ações a desenvolver. 

3) - A importância do impacte, ou seja, o seu significado relativo, é determinada com recurso a uma 

metodologia de avaliação também qualitativa. 

A classificação prevê a seguinte escala de impacte: 

- Muito significativo – afetando elementos classificados ou de elevado valor patrimonial / 

científico; 

- Significativo – afetando elementos de considerável valor patrimonial / científico; 

- Pouco significativo – afetando elementos de reduzido valor patrimonial / científico; 

- Insignificante – não afetando elementos de valor patrimonial / científico. 

4) - A probabilidade de ocorrência ou grau de certeza de ocorrência do impacte é determinado 

com base no conhecimento comparativo das características de cada uma das ações previstas e 

das características dos elementos / contextos patrimoniais: 
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- Certos; 

- Prováveis; 

- Pouco prováveis; 

- Improváveis. 

5) - Sempre que justificável deverá ser distinguido o tipo de impacte. Assim: 

- Diretos – impactes determinados diretamente pelo projeto; 

- Indiretos – impactes induzidos pelas atividades relacionadas com o projeto. 

6) - A possibilidade de minimização dos impactes é classificada da seguinte forma: 

- Minimizáveis – nos casos em que é aplicável a execução de medidas de minimização; 

- Não minimizáveis – nos casos em que os efeitos dos impactes se farão sentir, com a mesma 

intensidade, independentemente de todas as precauções que vierem a ser tomadas. 

 

TABELA 95 - PARÂMETROS QUALITATIVOS E QUANTITATIVO PARA A AVALIAÇÃO DOS IMPACTES 

PARÂMETROS VALORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

1 - Potencial dos 

impactes 
Positivos Negativos Neutros Indeterminados 

2 - Magnitude 

dos impactes 
Elevada Moderada Reduzida Nula 

3 - Importância 

do impacte 

Muito 

significativo 
Significativo 

Pouco 

significativo 
Insignificante 

4 - Probabilidade 

de ocorrência 
Certos Prováveis Pouco prováveis Improváveis 

5 - Tipo de 

impacte 
Diretos Indiretos - - 

6 - Minimização 

dos impactes 
Minimizáveis Não minimizáveis - - 
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5.18.3.6.2  DIAGNÓSTICO DE IMPACTES 

5.18.3.6.2.1  FASE DE CONSTRUÇÃO 

A fase de obra é a que acarreta mais riscos para o património, uma vez que engloba um conjunto 

de intervenções e frentes de obra potencialmente geradoras de impactes negativos. 

As ações inerentes à fase de construção suscetíveis de gerar impactes sobre o património, são as 

seguintes: 

- Caminhos - Abertura e / ou utilização de acessos provisórios para a circulação de 

maquinaria e veículos pesados afetos à obra; 

- Condutas - Atividades de remoção do coberto vegetal, decapagem escavação, para a 

implementação das condutas; 

- Rede de drenagem – Requalificação da rede de drenagem onde está previsto a limpeza 

e regularização de várias linhas de água; 

- Estação elevatória -  Atividades de remoção do coberto vegetal, decapagem escavação, 

para a implementação da estrutura; 

- Reservatório – Atividades de remoção do coberto vegetal, decapagem escavação, para 

a implementação da estrutura. 

A mobilização de solos (escavação, aterro e terraplanagem) constitui o principal causador de 

impactes diretos, uma vez que inviabiliza a conservação de contextos arqueológicos no subsolo ou 

a manutenção de elementos edificados in situ. 

Na área de incidência do Projeto direta ou indireta, não são assinaláveis elementos patrimoniais 

classificados e consequentes áreas de proteção. Todos os imóveis classificados e respetivos 

perímetros de proteção registados no corredor de estudo, encontram-se a distâncias superiores a 

100 metros das infraestruturas projetadas. 

A avaliação de impactes sobre os sítios arqueológicos, baseia-se sempre no principio que os 

vestígios de superfície atestam a sua existência, sabendo-se, no entanto, que a mancha de 

dispersão de materiais de superfície, pode corresponder ou não, exatamente aos limites dos 

eventuais contextos conservados no subsolo. 
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Assim e para minimizar a margem de erro da ponderação de impactes, a metodologia empregue 

considera que existe afetação direta de todos aqueles situados até 10 metros em relação à faixa 

de expropriação / indeminização e, enquanto afetação indireta, os sítios localizados entre os 10 e 

os 25 metros em relação à faixa de expropriação / indemnização. 

 

5.18.3.6.2.1.1  IMPACTES DIRETOS  

A avaliação de impactes do projeto sobre o património arqueológico assinala situações sensíveis 

para o património arqueológico, tendo sido identificada a afetação direta nas seguintes 

infraestruturas a implementar: 

Caminhos 

30 - Forno da Referta de Ouguela – a 5 metros da passagem de um caminho de obra. 

31 - Ruina do Monte do Canário – a 3 metros da passagem de um caminho de obra. 

32 - Forno do Monte da Langaruta – a 5 metros da passagem de um caminho de obra. 

 

Deste modo, o impacte do projeto sobre estes sítios de interesse etnográfico poderá ser classificado 

como: 

SENTIDO VALORATIVO NEGATIVO  

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA PROVÁVEL  

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL 
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SIGNIFICADO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE MÉDIO 

 

Condutas 

3 - Monte dos Azeiteiros 2. Mancha de dispersão de materiais cerâmicos, situada sobre uma 

plataforma mais ou menos plana, é visível sobre a superfície alguma cerâmica de comum e de 

construção de época romana (fragmentos de tégulas, bordo de dólia). Esta mancha é cruzada por 

uma conduta.     

4 - Monte dos Azeiteiros 3. Mancha de dispersão de materiais cerâmicos, situada sobre uma 

plataforma mais ou menos plana, é visível sobre a superfície alguma cerâmica de comum e de 

construção de época romana (fragmentos de tégulas, e fragmentos de tijolo). Esta mancha é 

cruzada por uma conduta. 

64 - Ouguela 3. Mancha de dispersão de materiais situada sobre a parte inferir da vertente de um 

pequeno monte localizado a sul de Ouguela. É visível sobre a superfície alguma cerâmica de 

comum e de construção de época indeterminada. Material que possivelmente, foi arrastado de 

uma zona superior, quer pela dinâmica do sitio, que pelos trabalhos agrícolas realizado na zona. 

Esta mancha é cruzada por uma conduta. 

65 - Tapada da Pombinha. Sitio já referenciado, identificado com o CNS: 6686, designado por 

Tapada da Pombinha, local onde foi identificada uma epígrafe. Identifica-se neste local uma 

mancha de dispersão de materiais localizada entre o Monte da Pombinha e o antigo posto da 

Fiscal de Ouguela. É visível sobre a superfície alguma cerâmica de comum e de construção de 

época Romana (Fragmentos de tégula, tijolo e dólia). O ponto de maior concentração, está 

localizado sobre um pequeno monte, situado entre esses dois topónimos. Esta mancha é cruzada 

por uma conduta. 

Deste modo, o impacte do projeto sobre estes sítios de interesse arqueológico poderá ser 

classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO NEGATIVO  
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TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL 

SIGNIFICADO MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE ELEVADO 

 

As ocorrências de menor valor patrimonial para as quais foi diagnosticada a afetação direta 

decorrente da implementação das condutas são: 

7 - Poço 2 do Monte do Firmino –  a 1 metro de limpeza de uma linha de água. 

16 - Monte do Firmino 4 –  a 1 metro da passagem da conduta. 

20 - Monte da Referta – a 5 metros da passagem da conduta. 

26 - Poço 5 do Monte da Langaruta –  a 1 metro da passagem da conduta. 

27 - Poço 6 do Monte da Langaruta – a 5 metros da passagem da conduta. 

29 - Ruina do Monte da Langaruta – a 3 metros da passagem da conduta. 

43 - Poço do Monte das Esteiras – a 1 metro da passagem da conduta. 

53 - Conjunto de Muros da Quinta do Alfacinha – cruzado pela conduta. 

66 - Muros da Pombinha – cruzado pela conduta. 

72 - Caminho Ouguela - Nª Sª Enxara – cruzado pela conduta. 
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Deste modo, o impacte do projeto sobre estes sítios de interesse etnográfico poderá ser classificado 

como: 

SENTIDO VALORATIVO  NEGATIVO  

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA PROVÁVEL  

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL 

SIGNIFICADO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE MÉDIO 

 

 

Rede de drenagem   

38 - Bloco do Monte do Machado. Bloco em granito, no qual foram gravadas sete pequenas 

covinhas, executadas através da técnica de picotagem direta. Estas covinhas foram identificadas 

na parte lateral do painel, cobertas por algum musgo e líquenes, apresentam um diâmetro que 

varia entre os 8cm e os 3,5cm e uma profundidade que varia entre os 2,5cm e 0,5cm. Também 

neste bloco foi identificada uma zona concava com polimento artificial, resultante da utilização 

desta parte do bloco, como dormente de um moinho manual, possivelmente de época pré-

histórica. Este elemento patrimonial, localiza-se a 35 metros da Ribeira de Langaruta, onde está 

previsto a sua requalificação. Apesar de estar afastado da ribeira, o bloco com gravuras está junto 

a um dos acessos à ribeira, existindo um grande risco de este sofrer impactes com a circulação de 

maquinaria pesada. 

Deste modo, o impacte do projeto sobre estes sítios de interesse arqueológico poderá ser 

classificado como: 
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SENTIDO VALORATIVO NEGATIVO  

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA PROVÁVEL  

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL 

SIGNIFICADO MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE ELEVADO 

 

6 - Poço 1 do Monte do Firmino – a 7 metros da limpeza de uma linha de água. 

10- Poço 3 do Monte do Firmino – a 1 metro da limpeza de uma linha de água. 

35 - Poço 9 do Monte da Langaruta – a 3 metros da limpeza de uma linha de água. 

36 - Conjunto de muros da Horta do Machado – a 1 metro da limpeza de uma linha de água. 

68 - Ruina da Pombinha – a 1 metro da limpeza de uma linha de água.  

 

Deste modo, o impacte do projeto sobre estes sítios de interesse etnográfico poderá ser classificado 

como: 

SENTIDO VALORATIVO NEGATIVO  

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 
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PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA PROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL 

SIGNIFICADO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE MÉDIO 

 

Estação elevatória 

Na área afeta a estas infraestruturas não são assinaláveis elementos patrimoniais com impactes 

diretos.  

Reservatório 

Na área afeta a estas infraestruturas não são assinaláveis elementos patrimoniais com impactes 

diretos.  

5.18.3.6.2.1.1  IMPACTES INDIRETOS  

Foi registada a potencial afetação indireta decorrente da implementação do projeto, ou seja, para 

as quais foi apurada uma distância até 25 metros de distância em relação às infraestruturas 

projetadas: 

Caminhos 

73 - Anta da Lapagueira. Sitio de interesse arqueológico, que corresponde a uma possível Anta, na 

qual á possível ver um possível esteio da câmara e respetiva mamoa. Localiza-se numa zona plana, 

na qual se destaca claramente uma elevação artificial, corresponde à mamoa que cobriria a 

câmara e corredor do monumento megalítico. A câmara terá sido vandalizada, tendo sido 

retirados os esteios e a tampa, ficando com isso uma depressão no centro da mamoa. Da câmara 

ainda é possível ver um esteio, colocado na vertical e localizado na zona central da mamoa. Na 

prospeção não foi registado nenhum tipo de material. A visibilidade do terreno na altura do trabalho 
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de prospeção, não era a melhor, devido ao intenso manto vegetal localizado na zona e devido ao 

depósito de pedras recolhidas no campo, colocado no centro da mamoa. Poderá corresponder à 

“Anta da Lapagueira”, identificada no PDM de Campo Maior, mas não existindo o registo na Base 

de Dados do Endovélico.  

Neste projeto, não está previsto a requalificação dos caminhos de acesso, no entanto foi registada 

a informação, da localização deste elemento patrimonial, situado a 10 metros de um caminho de 

acesso a obra.  

Deste modo, o impacte do projeto sobre este sítio de interesse arqueológico poderá ser classificado 

como: 

SENTIDO VALORATIVO NEGATIVO  

TIPO DE OCORRÊNCIA INDIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA  IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO 

 

Condutas 

5 - Passadeiras do Monte do Firmino – a 10 metros da passagem da conduta. 

12 - Monte do Firmino 2 – a 15 metros da passagem da conduta. 

25 - Monte da Langaruta – a 15 metros da passagem da conduta. 
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28 - Poço 7 do Monte da Langaruta – a 15 metros da passagem da conduta. 

39 - Monte do Machado – a 17 metros da passagem da conduta. 

40 - Poço do Monte do Machado – a 15 metros da passagem da conduta. 

41 - Eira do Monte do Machado – a 15 metros da passagem da conduta. 

44 - Monte da Lapagueira – a 15 metros da passagem da conduta. 

45 - Forno1 do Monte da Lapagueira – a 15 metros da passagem da conduta. 

46 - Forno2 do Monte da Lapagueira – a 20 metros da passagem da conduta. 

47 - Forno3 do Monte da Lapagueira – a 15 metros da passagem da conduta. 

52 - Monte de São José – a 15 metros da passagem da conduta. 

54 - Poço da Quinta do Alfacinha – a 10 metros da passagem da conduta. 

55 - Quinta do Alfacinha – a 20 metros da passagem da conduta. 

58 - Poço da Atalaia de Ouguela – a 25 metros da passagem da conduta. 

59 - Poço da Atalaia de Ouguela – a 10 metros da passagem da conduta. 

61 - Poço 1 do Monte da Quinta – a 10 metros da passagem da conduta. 

63 - Ruina de Ouguela – a 25 metros da passagem da conduta. 

69 - Tanque do Monte da Vinha Mel – a 25 metros da passagem da conduta. 

71 - Poço do Monte do Xévora – a 20 metros da passagem da conduta. 

 

Deste modo, o impacte do projeto sobre estes sítios de interesse etnográfico poderá ser classificado 

como: 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

414 

 

SENTIDO VALORATIVO NEGATIVO  

TIPO DE OCORRÊNCIA INDIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO 

 

Rede de drenagem   

21 - Poço 1 do Monte da Langaruta – a 15 metros da limpeza de uma linha de água. 

22 - Poço 2 do Monte da Langaruta – a 15 metros da limpeza de uma linha de água. 

34 - Poço 8 do Monte da Langaruta – a 15 metros da limpeza de uma linha de água. 

37 - Nora do Machado – a 15 metros da limpeza de uma linha de água. 

67 - Calçada de Pombinha – a 25 metros da limpeza de uma linha de água. 

 

Deste modo, o impacte do projeto sobre estes sítios de interesse etnográfico poderá ser classificado 

como: 

SENTIDO VALORATIVO NEGATIVO  

TIPO DE OCORRÊNCIA INDIRETO 
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DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO 

 

Estação elevatória 

Na área afeta a estas infraestruturas não são assinaláveis elementos patrimoniais com impactes 

indiretos.  

Reservatório 

Na área afeta a estas infraestruturas não são assinaláveis elementos patrimoniais com impactes 

indiretos. 

 

5.18.3.6.2.1.1  PROSPEÇÃO DE 25% DE ÁREA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

Foi cumprido o objetivo de se prospetar pelo menos 25% da totalidade da área a beneficiar pelo 

projeto, na qual foram registadas varias ocorrências, sem risco de afetação, localizadas a uma 

distância superior a 25 metros em relação às infraestruturas projetadas. 

Entre as ocorrências, foram identificados os seguintes sítios de interesse arqueológico. 

Condutas 

1 - Rocha do Monte dos Azeiteiros. Afloramento em xisto localizado junto à margem direita de uma 

pequena linha de água que desagua na margem direita da Ribeira do Abrilongo. No meio desse 
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afloramento está localizado um painel com a dimensão de 2,5m por 1,7 m, com a inclinação de 8º 

no sentido SE-NO (140º-320º), onde estão gravadas sete pequenas covinhas, executadas através 

da técnica de picotagem direta. Estas covinhas foram identificadas na parte central do painel, 

cobertas por algum musgo e líquenes, apresentam um diâmetro que varia entre os 8cm e os 3,5cm 

e uma profundidade que varia entre os 2,5cm e 0,5cm. Localiza-se a 300 metros da passagem da 

conduta. 

2 - Monte dos Azeiteiros 1. Mó romana localizada na margem esquerda da Ribeira do Abrilongo, no 

cimo de uma pequena elevação, identificada no interior de um aglomerado de pedras recolhidas 

dos terrenos agrícolas. Foi localizada a 450 m de duas manchas de dispersão de materiais de época 

romana (Monte dos Azeiteiros 2 e 3). Trata-se de uma mó dormente, em granito, cuja superfície de 

moagem tem inclinação para os bordos. Lados verticais, com ligeiro afunilamento para a base, que 

é direita, mas grosseiramente desbastada. Possui orifício central, regular, troncocónico. Localizada 

a 145 metros da passagem da conduta. 

18 – Farrusco. Achado isolado constituído por um moinho e por um fragmento de  moinho do tipo 

“barquiforme” em granito, identificados a meia encosta do monte onde está localizado o marco 

geodésico “Farrusco”. É muito provável que esses materiais tenham sido arrastados da zona onde 

se encontra o marco geodésico do Farrusco, plataforma maios ou menos plana localizada no topo 

do monte, quer pelos arados quer pela dinâmica do sitio.  Poderá corresponder ao Povoado 

Calcolítico do Farrusco identificado no PDM de Campo Maior, mas sem registo na Direção-Geral 

de Património Cultural. Localizada a 150 metros da passagem da conduta. 

 Deste modo, o impacte do projeto sobre estes sítios de interesse arqueológico poderá ser 

classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO NEGATIVO  

TIPO DE OCORRÊNCIA INDIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 
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REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO 

 

Entre as ocorrências, foram identificados os seguintes sítios de interesse etnográfico; 

Condutas 

11 - Monte do Firmino – a 30 metros da passagem da conduta. 

13 - Monte do Firmino 3 – a 50 metros da passagem da conduta. 

14 - Ruina 2 do Monte do Firmino – a 70 metros da passagem da conduta. 

15 - Ruina 3 do Monte do Firmino – a 40 metros da passagem da conduta. 

17 - Monte do Farrusco – a 70 metros da passagem da conduta. 

42 - Monte das Esteiras – a 30 metros da passagem da conduta. 

48 - Poço 1 do Monte da Lapagueira – a 50 metros da passagem da conduta. 

49 - Poço 2 do Monte da Lapagueira – a 70 metros da passagem da conduta. 

50 - Forno do Monte do Vale do Grou – a 35 metros da passagem da conduta. 

51 - Poço do Monte do Vale do Grou – a 60 metros da passagem da conduta. 

56 - Nora da Atalaia de Ouguela – a 50 metros da passagem da conduta. 

57 - Monte da Atalaia de Ouguela – a 40 metros da passagem da conduta. 

60 - Poço de Enxara – a 30 metros da passagem da conduta. 

62 - Poço 2 do Monte da Quinta – a 30 metros da passagem da conduta. 
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70 - Ruina da Horta do Monte da Quinta – a 60 metros da passagem da conduta. 

 

Deste modo, o impacte do projeto sobre estes sítios de interesse etnográfico poderá ser classificado 

como: 

SENTIDO VALORATIVO NEGATIVO  

TIPO DE OCORRÊNCIA INDIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO 

 

Rede de drenagem  

8 - Poço do Cabeço do Alecrim – a 100 metros da limpeza de uma linha de água. 

9 - Ruina do Monte do Firmino – a 30 metros da limpeza de uma linha de água. 

23 - Poço 3 do Monte da Langaruta – a 60 metros da limpeza de uma linha de água. 

33 - Monte 2 da Langaruta – a 30 metros da limpeza de uma linha de água. 

 

Deste modo, o impacte do projeto sobre estes sítios de interesse etnográfico poderá ser classificado 

como: 
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SENTIDO VALORATIVO NEGATIVO  

TIPO DE OCORRÊNCIA INDIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO 

 

A TABELA 96 apresenta de uma forma sintetizado a avaliação de impactes, de acordo com os 

parâmetros apresentados neste capítulo, sobre o património inventariado na área de afetação do 

projeto durante a fase de construção.  

 

5.18.3.6.2.2  FASE DE EXPLORAÇÃO 

A fase que acarreta menos riscos para o património, uma vez que se centra sobre áreas já 

intervencionadas na fase de construção. 

- Caminhos - 

Não se preveem impactes resultantes desta ação. 

- Condutas –  

Não se preveem impactes resultantes desta ação. 

- Rede de drenagem –  
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Não se preveem impactes resultantes desta ação. 

- Estação elevatória –  

 Não se preveem impactes resultantes desta ação. 

- Reservatório –  

Não se preveem impactes resultantes desta ação. 

 

TABELA 96 - AVALIAÇÃO DE IMPACTES DA FASE DE OBRA SOBRE OS ELEMENTOS PATRIMONIAIS INVENTARIADOS. 

N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

1 
Rocha do Monte 

dos Azeiteiros 

- Arqueológico 

- Arte Rupestre 

 - Pré-história 

Elevado 
A 300 m da 

conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Significativo 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

2 
Monte dos 

Azeiteiros 1 

- Arqueológico 

- Achado Isolado 

- Romano 

Médio 

A 145 m da 

passagem 

conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Significativo 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

3 
Monte dos 

Azeiteiros 2 

- Arqueológico 

- Mancha de 

dispersão de 

materiais 

- Romano 

Elevado 

Cruzada 

pela 

conduta 

1- Negativo 

2- Elevado 

3- Significativo 

4- provável 

5- Diretos 

6- Minimizáveis 
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N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

4 
Monte dos 

Azeiteiros 3 

- Arqueológico 

- Mancha de 

dispersão de 

materiais 

- Romano 

Elevado 

Cruzada 

pela 

conduta 

1- Negativo 

2- Elevado 

3- Significativo 

4- provável 

5- Diretos 

6- Minimizáveis 

5 
Passadeiras do 

Monte do Firmino 

- Etnográfico 

- Passadeiras 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 10m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Moderada 

3- Pouco 

significativo 

4- Provável 

5- indiretos 

6- Minimizáveis 

6 
Poço 1 do Monte 

do Firmino 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 11m da 

passagem 

da conduta 

e 7m de 

limpeza de 

linha de 

água 

1- Negativo 

2- Moderada 

3- Insignificante 

4- Provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

7 
Poço 2 do Monte 

do Firmino 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 1m de 

limpeza de 

linha de 

água 

1- Negativo 

2- Moderada 

3- Pouco 

significativo 

4- Provável 

5- Diretos 

6- Minimizáveis 
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N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

8 
Poço do Cabeço 

do Alecrim 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 100m de 

limpeza de 

linha de 

água 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco 

significativo 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

9 
Ruina do Monte do 

Firmino 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 30m de 

limpeza de 

linha de 

água 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Insignificante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

10 
Poço 3 do Monte 

do Firmino 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

11m da 

passagem 

da conduta 

e 1m de 

limpeza de 

linha de 

água 

1- Negativo 

2- Moderada 

3- Insignificante 

4- Provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

11 Monte do Firmino 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 30m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco 

significativo 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

423 

 

N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

12 Monte do Firmino 2 

Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 15m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

13 Monte do Firmino 3 

Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 50m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo  

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

14 
Ruina 2 do Monte 

do Firmino 

Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 70m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

15 
Ruina 3 do Monte 

do Firmino 

Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 40m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

16 Monte do Firmino 4 

Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 1m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Moderado 

3- Pouco significante 

4- Provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 
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N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

17 Monte do Farrusco 

Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 70m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

18 Farrusco 

- Arqueológico 

- Achado Isolado 

- Pré-história 

Médio 

A 150m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Significativo 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

19 Poço do Farrusco 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 25m de 

limpeza de 

linha de 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco 

significativo 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

20 Monte da Referta 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 5m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 
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N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

21 
Poço 1 do Monte 

da Langaruta 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 15m de 

limpeza de 

linha de 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Pouco Provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

22 
Poço 2 do Monte 

da Langaruta 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 15m de 

limpeza de 

linha de 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Insignificante 

4- Pouco Provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

23 
Poço 3 do Monte 

da Langaruta 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 60m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

24 
Poço 4 do Monte 

da Langaruta 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 25m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

25 
Monte da 

Langaruta 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 15m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Pouco provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 
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N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

26 
Poço 5 do Monte 

da Langaruta 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 1m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Moderado 

3- Pouco significante 

4- Provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

27 
Poço 6 do Monte 

da Langaruta 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 5m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Moderado 

3- Pouco significante 

4- Provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

28 
Poço 7 do Monte 

da Langaruta 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 15m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Pouco provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

29 
Ruina do Monte da 

Langaruta 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 3m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Moderado 

3- Pouco significante 

4- Provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

30 
Forno da Referta 

de Ouguela 

- Etnográfico 

- Forno de Cal 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 5m de um 

caminho de 

Obra 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 
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N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

31 
Ruina do Monte do 

Canário 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 2m de um 

caminho de 

Obra 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

32 
Forno do Monte da 

Langaruta 

- Etnográfico 

- Forno de Cal 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 5m de um 

caminho de 

Obra 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

33 
Monte 2 da 

Langaruta 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 30m da 

limpeza de 

uma linha 

de água 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

34 
Poço 8 do Monte 

da Langaruta 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 15m da 

limpeza de 

uma linha 

de água 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Pouco provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

35 
Poço 9 do Monte 

da Langaruta 

- Etnográfico 

- Poço/Tanque 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 3m da 

limpeza de 

uma linha 

de água 

1- Negativo 

2- Moderado 

3- Pouco significante 

4- Provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 
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N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

36 

Conjunto de muros 

da Horta do 

Machado 

- Etnográfico 

- Muro 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 1m da 

limpeza de 

uma linha 

de água 

1- Negativo 

2- Moderado 

3- Pouco significante 

4- Provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

37 Nora do Machado 

- Etnográfico 

- Nora 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 15m da 

limpeza de 

uma linha 

de água 

1- Negativo 

2- Moderado 

3- Pouco significante 

4- Pouco provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

38 
Bloco do Monte do 

Machado 

- Arqueológico 

- Arte Rupestre 

- Pré-história 

Elevado 

A 35 m da 

limpeza de 

uma linha 

de água 

1- Negativo 

2- Reduzido 

3- Significativo 

4- Pouco provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

39 
Monte do 

Machado 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 17m da 

passagem 

de uma 

conduta 

1- Negativo 

2- Reduzido 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

40 
Poço do Monte do 

Machado 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 15m da 

passagem 

de uma 

conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Pouco provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 
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N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

41 
Eira do Monte do 

Machado 

- Etnográfico 

- Eira 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 15m da 

passagem 

de uma 

conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Pouco provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

42 Monte das Esteiras 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 30m da 

passagem 

de uma 

conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

43 
Poço do Monte 

das Esteiras 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 1m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Moderado 

3- Pouco significante 

4- Provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

44 
Monte da 

Lapagueira 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 15m da 

passagem 

de uma 

conduta e 

da limpeza 

da língua de 

água 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

45 
Forno1 do Monte 

da Lapagueira 

- Etnográfico 

- Forno de Cal 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 15m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 
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N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

46 
Forno2 do Monte 

da Lapagueira 

- Etnográfico 

- Forno de Cal 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 20m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

47 
Forno3 do Monte 

da Lapagueira 

- Etnográfico 

- Forno de Cal 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 15m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

48 
Poço 1 do Monte 

da Lapagueira 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 50m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

49 
Poço 2 do Monte 

da Lapagueira 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 70m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

50 
Forno do Monte do 

Vale do Grou 

- Etnográfico 

- Forno de Cal 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 35m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 
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N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

51 
Poço do Monte do 

Vale do Grou 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 60m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

52 Monte de São José 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 15m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Pouco provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

53 

Conjunto de Muros 

da Quinta do 

Alfacinha 

- Etnográfico 

- Muro 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

Cruzada 

pela 

conduta 

1. Negativo 

2. Reduzida 

3. Significativo 

4. Certo 

5. Diretos 

6. Minimizáveis 

54 
Poço da Quinta do 

Alfacinha 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 10m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Pouco provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

55 
Quinta do 

Alfacinha 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 20m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 
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N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

56 
Nora da Atalaia de 

Ouguela 

- Etnográfico 

- Nora 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 50m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

57 
Monte da Atalaia 

de Ouguela 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 40m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

58 
Poço da Atalaia 

de Ouguela 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 25m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Insignificante 

4- Pouco provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

59 
Poço da Atalaia 

de Ouguela 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 10m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Insignificante 

4- Pouco provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

60 Poço de Enxara 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 30m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Insignificante 

4- Pouco provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 
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N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

61 
Poço 1 do Monte 

da Quinta 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 10m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Pouco significante 

4- Pouco provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

62 
Poço 2 do Monte 

da Quinta 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 30m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

63 Ruina de Ouguela 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 25m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

64 Ouguela 3 

- Arqueológico 

- Mancha de 

dispersão de 

materiais 

- Indeterminado 

Elevado 

Cruzada 

pela 

conduta 

1- Negativo 

2- Elevado 

3- Significativo 

4- provável 

5- Diretos 

6- Minimizáveis 

65 
Tapada da 

Pombinha 

- Arqueológico 

- Mancha de 

dispersão de 

materiais 

- Romano 

Elevado 

Cruzada 

pela 

conduta 

1- Negativo 

2- Elevado 

3- Significativo 

4- provável 

5- Diretos 

6- Minimizáveis 
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N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

66 
Muros da 

Pombinha 

- Etnográfico 

- Muro 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

Cruzada 

pela 

conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Significativo 

4- Certo 

5- Diretos 

6- Minimizáveis 

67 
Calçada de 

Pombinha 

- Etnográfico 

- Calçada 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 25m de 

uma limpeza 

de uma 

linha de 

água 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

68 
Ruina da 

Pombinha 

- Etnográfico 

- Moinho de 

Agua? 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 1m da 

limpeza de 

uma linha 

de água 

1- Negativo 

2- Moderado 

3- Pouco significante 

4- Provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

69 
Tanque do Monte 

da Vinha Mel 

- Etnográfico 

- Tanque 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 25m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

70 
Ruina da Horta do 

Monte da Quinta 

- Etnográfico 

- Edifício 

habitacional 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 60m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Pouco significante 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 
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N.º DESIGNAÇÃO 

- CATEGORIA 

- TIPOLOGIA 

- CRONOLOGIA 

VALOR  

PATRIMONIAL 

DISTÂNCIA ÀS 

UNIDADES DO 

PROJETO 

AVALIAÇÃO  

DE IMPACTES;  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 

71 
Poço do Monte do 

Xévora 

- Etnográfico 

- Poço 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

A 20m da 

passagem 

da conduta 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Insignificante 

4- Pouco provável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

72 
Caminho Ouguela 

- Nª Sª Enxara 

- Etnográfico 

- Caminho antigo 

- Moderno / 

Contemporâneo 

Reduzido 

Cruzada 

pela 

conduta 

1- Negativo 

2- Reduzida 

3- Significativo 

4- Certo 

5- Diretos 

6- Minimizáveis 

73 
Anta da 

Lapagueira 

- Etnográfico 

- Dólmen 

- Pré-História 

Elevado 

A 10 m de 

um caminho 

de Obra 

1- Negativo 

2- Nula 

3- Significativo 

4- Improvável 

5- Indiretos 

6- Minimizáveis 

 

 

5.18.3.7 SÓCIO-ECONOMIA 

Os impactes na sócio-economia decorrem de: i) de um aumento da superfície das culturas regadas; 

ii) uma maior eficiência produtiva das explorações agrícolas. Ambas as causas tendem a aumentar 

o VAB do setor com uma magnitude relevante à escala local. Em primeiro lugar verifica-se um 

aumento da área regada em 857,82 ha, em segundo lugar uma fração relevante (53% da área 

regada atual do concelho de Campo Maior) passa a ser realizada com maior eficiência energética 

e em condições de uso eficiente da água. 
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 Os impactes no emprego poderão também ter alguma relevância à escala local, embora esta 

afirmação seja variável com o modelo cultural que efetivamente se verificar. A título de referência 

(Fragoso & Marques, 2006) referem aumentos mais do que triplicando a intensidade do trabalho 

agrícola na conversão para regadio. Admitindo uma variação dessa magnitude, e ainda a título 

de referência, poderá ocorrer uma variação de 20-30 UTA em resultado do projeto. 

Os impactes poderão assim ser classificados como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL 

SIGNIFICADO  SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE MÉDIO 

 

 

5.18.3.8 PAISAGEM 

Os impactes sobre a paisagem decorrem de i) instalação da rede de rega, rede de drenagem, 

reservatório e estações elevatória; ii) alterações na ocupação do solo decorrentes do projeto. 

A avaliação da capacidade de absorção visual da paisagem na situação com projeto realizada 

em 5.10 indica impactes pouco relevantes da infraestrutura de rega na paisagem. A rede de rega 

é subterrânea e as estruturas à superfície são de reduzida dimensão. 

Os impactes decorrentes da alteração do uso do solo resultarão principalmente de um aumento 

da superfície das culturas temporárias de regadio e da intensificação da cultura do olival. Esta 

modificação ocorre na linha da transformação da paisagem da Área Afetada que vem a ocorrer 
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desde há duas décadas. Por outro lado, existem categorias de uso do solo, de alto valor para a 

qualidade visual, que se mantém inalterados: montado de azinho e galeria ripícola (Ver 5.10). 

Assim o impacte do AHX sobre a paisagem pode ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE MÉDIO 

 

 

5.18.3.9 AGRO-SISTEMAS 

O impacte do AHX nos agro-sistemas está associado: i) conversão de culturas temporárias de 

sequeiro em culturas temporárias de regadio com aumento do valor da produção e aumento 

potencial do rendimento das explorações; ii) conversão de culturas permanentes de sequeiro em 

culturas permanentes de regadio (na quase totalidade olival), com aumento do valor da produção 

com aumento potencial do rendimento das explorações; iii)  maior eficiência produtiva das 

explorações agrícolas decorrente da maior eficiência no uso da água e da maior eficiência 

energética. 

O impacte potencial no rendimento das explorações será maior no caso da horticultura e da 

fruticultura (Fragoso & Marques, 2006) e sempre associado ao preço da água. Verifica-se que os 

valores da produção padrão para as áreas irrigadas são em Portugal cerca de sete vezes superiores 

à produção em sequeiro (INE, 2014).  
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Assim, atendendo à dimensão da conversão de sequeiro em regadio que decorre do projeto, o 

impacte do AHX sobre os agro-sistemas, quando considerado numa perspetiva local (concelho de 

Campo Maior), tendo em atenção a variação relativa produzida pelo projeto pode ser classificado 

como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 

REVERSIBILIDADE REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE ELEVADO 

 

 

5.18.3.10  ECOLOGIA 

5.18.3.10.1FASE DE CONSTRUÇÃO 

5.18.3.10.1.1   CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No presente capítulo, a avaliação será realizada para cada uso do solo (descrito em 5.4) sendo 

unicamente apresentadas as atividades consideradas como potencialmente geradoras de 

impactes face às várias comunidades consideradas (Flora e Vegetação, Macroinvertebrados, 

Ictiofauna, Herpetofauna, Avifauna e Mamofauna). 

 

5.18.3.10.1.1.1  FLORA E VEGETAÇÃO 
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Como já foi referido, a área em estudo apresenta características de ocupação do solo 

predominantemente relacionadas com a ação humana, encontrando-se coberta sobretudo por 

áreas de uso agrícola, montados de densidade variável e vegetação ribeirinha. A vegetação 

natural e seminatural mais bem preservada está representada por vegetação ribeirinha localizada 

nalguns troços dos rios Xévora e Abrilongo ou, no que diz respeito a vegetação com carácter 

terrestre, por algumas áreas dominadas por pseudo-estepe cerealífera e por montado. 

 

5.18.3.10.1.1.2  HERPETOFAUNA 

Na avaliação dos impactes provocados pelo aproveitamento hidroagrícola em causa nos répteis 

e anfíbios e sem prejuízo das singularidades inerentes à ecologia de cada espécie, os taxa 

(potencialmente) presentes foram agrupados em duas comunidades tipo: a comunidade aquática 

e ribeirinha (CA) e a comunidade terrestre (CT) (Tabela 97). Todas as formas larvares dos anfíbios 

são incluídas na comunidade aquática, mesmo quando os hábitos dos adultos são marcadamente 

terrestres, como é o caso do sapo-comum. 

 

TABELA 97 - ASSOCIAÇÃO DOS RÉPTEIS E ANFÍBIOS POTENCIALMENTE PRESENTES NA ÁREA DE ESTUDO EM DUAS COMUNIDADES TIPO 

COMUNIDADE AQUÁTICA/RIBEIRINHA 
Rana spp, Triturus spp, Pleuloderas waltl, Natrix maura, Emys 

orbicularis, Mauremys leprosa, todas as formas larvares de 

anfíbios 

COMUNIDADE TERRESTRE 

Alytes cisternasii, Bufo bufo, Bufo calamita, Salamandra 

salamandra, Discoglossus galganoi, Pelobates cultripes, 

Pelodytes spp., Lacerta lepida, Podarcis hispanica, 

Chalcides striatus, Blanus cinereus, Elaphe scalaris, 

Macroprotodon cucullatus, Psammodromus algirus, 

Malpolon monspessulanus, Coluber hippocrepis 

 

5.18.3.10.1.2  CULTURAS ANUAIS DE REGADIO 

5.18.3.10.1.2.1  AÇÃO: ESTALEIROS. INSTALAÇÃO E ATIVIDADE 

5.18.3.10.1.2.1.1  FLORA E VEGETAÇÃO 
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As áreas onde se pratica a cultura anual de regadio apenas serão afetadas pela construção da 

rede de rega. Para a execução destes trabalhos haverá a necessidade de estabelecer pequenos 

estaleiros associados à frente de trabalho. A instalação e atividade destes estaleiros conduz à 

destruição da vegetação na área correspondente ao estaleiro e promoverá a compactação e 

eliminação do coberto vegetal nas zonas necessárias à movimentação de maquinaria inerente à 

atividade existente. Por se estar perante formações florísticas de origem cultivar, de duração 

sazonal, que não constituem um habitat contemplado na Diretiva 92/43/CEE e porque as afetações 

infringidas assumem um carácter temporário, não são esperados impactes com significado.  

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL/ IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.2.2  AÇÃO: ABERTURA E/OU UTILIZAÇÃO DE ACESSOS PROVISÓRIOS PARA A 

REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO 

5.18.3.10.1.2.2.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

Para executar os trabalhos de implantação da rede de rega haverá a necessidade de criar uma 

rede de acessos provisórios. Esta Ação, porque envolve operações de escavação e aterro, 

promoverá a destruição da vegetação na área correspondente ao traçado, para além da 

provável compactação e eliminação do coberto vegetal nas zonas necessárias à movimentação 

de maquinaria inerente a esta operação. Porque estamos perante formações florísticas de origem 
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cultivar, de duração sazonal, que não constituem um habitat incluído na Diretiva 92/43/CEE, como 

tal não classificado no PSRN2000 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008) e porque as 

afetações infringidas assumem um carácter temporário, não são esperados impactes com 

significado. Por outro lado, serão de esperar impactes Indiretos causados pela deposição de poeiras 

nas plantas existentes nas imediações, resultantes da movimentação de terras e maquinaria. 

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.2.3  DESMATAÇÃO E/OU DECAPAGEM DOS TERRENOS NOS LOCAIS DE 

IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

5.18.3.10.1.2.3.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

A desmatação e decapagem dos terrenos no local de implantação das infraestruturas afetará 

temporariamente uma área inferior a 12 ha da classe culturas anuais de regadio.  

Por outro lado, uma vez que a afetação se verificará apenas sobre um habitat de cultivo, o impacte 

resultante poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 
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DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.2.3.2  HERPETOFAUNA 

Será durante a presente Ação que se registarão a maior parte dos impactes da fase de construção 

sobre a herpetofauna local, ao ser alterados e por vezes inutilizados troços de habitat. Esta Ação, 

além de causar alguma mortalidade direta face às atividades envolvidas, irá provocar a dispersão 

forçada dos indivíduos deslocados, podendo aumentar a competição nos habitats adjacentes. O 

impacte será, todavia, de reduzida magnitude, tendo em conta a pequena área intervencionada 

e qualidade dos habitats afetados (zonas submetidas a intensas atividades agrícolas). 

O impacte da presente Ação, que se fará sentir sobre as duas comunidades antes consideradas, é 

avaliado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 
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SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.2.3.3  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

Na área de estudo verifica-se que a maioria das espécies prioritárias de aves e mamíferos têm baixa 

dependência deste habitat. As exceções incluem espécies que preferem nidificar perto de 

extensões de solo nú (calhandrinha, perdiz-do-mar e gaivina-de-bico-preto) e espécies que 

nidificam em searas de regadio (tartaranhão-caçador, sisão). Desde que a desmatação e / ou 

decapagem não decorra durante a primavera, não se preveem impactes resultantes desta Ação. 

 

5.18.3.10.1.2.4  AÇÃO: EXPLORAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E DEPÓSITO DE MATERIAIS 

SOBRANTES 

5.18.3.10.1.2.4.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

Na execução dos trabalhos de implantação da rede de rega serão gerados sobrantes, 

nomeadamente solo proveniente da Ação de escavação. Esta Ação, porque envolve operações 

de movimentação de maquinaria e depósito dos sobrantes, promoverá a destruição da vegetação 

existente nas zonas intervencionadas. Porque estamos perante formações florísticas de origem 

cultivar, de duração sazonal, que não constituem um habitat contemplado na Diretiva 92/43/CEE, 

e porque as afetações infringidas assumem um caráter temporário, não são esperados impactes 

negativos. Por outro lado, o depósito do solo sobrante sobre áreas erodidas não sensíveis (sem 

comunidades rupícolas ou saxícolas relevantes), viabiliza a sua habitabilidade por flora e fauna mais 

generalista, gerando um impacte positivo. 

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL/ IMPROVÁVEL 
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ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.2.5  AÇÃO: REDE DE REGA. EXECUÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CONDUTAS 

E ÓRGÃOS DE MANOBRA E SEGURANÇA 

5.18.3.10.1.2.5.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

A rede de rega é a única componente do projeto que afeta diretamente as culturas anuais de 

regadio. Uma vez que os trabalhos contemplados para a sua implantação envolvem sobretudo 

abertura de valas para assentamento das condutas e o seu reaterro, esta Ação promoverá a 

destruição da vegetação na área correspondente ao traçado e provável compactação e 

eliminação do coberto vegetal nas zonas necessárias à movimentação de maquinaria inerente a 

esta operação. Porque estamos perante formações florísticas de origem cultivar, de duração 

sazonal, que não constituem um habitat contemplado na Diretiva 92/43/CEE e porque as afetações 

infringidas assumem um carácter temporário não são esperados impactes com significado.  

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 
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SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3  CULTURAS ANUAIS DE SEQUEIRO 

5.18.3.10.1.3.1  AÇÃO: ESTALEIROS. INSTALAÇÃO E ATIVIDADE 

5.18.3.10.1.3.1.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

As áreas onde se pratica a cultura anual de sequeiro serão afetadas pela construção de várias 

componentes do projeto, nomeadamente pela rede de rega, pela rede viária, pelas estações 

elevatórias e pela construção do reservatório de regularização. Para a execução destas obras 

haverá a necessidade de estabelecer pequenos estaleiros, associados às diferentes frentes de 

trabalho, assumindo maior dimensão o estaleiro referente à construção do reservatório. A instalação 

e atividade destes estaleiros implica a destruição da vegetação na sua área correspondente, 

promovendo ainda a compactação e eliminação do coberto vegetal nas zonas necessárias à 

movimentação de maquinaria inerente à atividade existente. Porque estamos sobretudo perante 

formações florísticas de origem cultivar, que não constituem um habitat contemplado na Diretiva 

92/43/CEE, são desprovidas de espécies com estatuto de proteção e porque as afetações 

infringidas assumirão um carácter temporário, não são esperados impactes com grande significado. 

No entanto, parte da área integrada no ciclo das culturas anuais de sequeiro (pousios) tem 

características do habitat prioritário da Rede Natura 2000 n.º 6220*-Subestepes de gramíneas e 

anuais da Thero-Brachypodietea - havendo ainda a considerar a ocorrência provável de Narcissus 

bulbocodium, espécie do Anexos B-IV e B-V do Dec. Lei n.º 49/2005 de 24/02. Por último, serão de 

esperar impactes Indiretos causados pela deposição de poeiras nas plantas existentes nas 

imediações, resultantes da movimentação de terras e maquinaria. 

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 
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ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.1.2  MACROINVERTEBRADOS 

A espécie deste grupo com maior prioridade de conservação que ocorre na área de estudo é 

Euphydryas aurinia. Trata-se de uma borboleta distribuída por todo o território nacional onde não se 

encontra ameaçada. A ficha do SIC de S. Mamede no PSRN2000 refere que, em áreas mais 

sensíveis, se devem determinar períodos de corte compatíveis com a manutenção das populações, 

o que implica geralmente retardar o corte da vegetação, de forma a não coincidir com os períodos 

larvar-crisálida. Assegurada essa medida de minimização, considera-se a Ação de instalação e 

atividade de estaleiros sem impactes nas populações locais da espécie. 

 

5.18.3.10.1.3.1.3  ICTIOFAUNA 

Prevendo que o principal estaleiro necessário à execução do projeto, associado à construção do 

reservatório de regularização, será instalado em local apropriado, e com os sistemas adequados (e 

obrigatórios) de saneamento de efluentes, considera-se esta Ação sem impactes nas associações 

piscícolas da área de estudo e, mais genericamente, nas duas linhas principais de água interferidas 

pelo projeto (rios Xévora e Abrilongo). 

 

5.18.3.10.1.3.1.4  HERPETOFAUNA 

Tendo em conta que os indivíduos de répteis e anfíbios existentes no local do estaleiro já 

terão sido desalojados pela prévia limpeza superficial do terreno (ver também “ 

Ação: Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas”), 

o impacte associado à sua instalação será negligívell. 
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As atividades associadas ao estaleiro poderão produzir algum impacte negativo em resultado do 

acréscimo de tráfego e afetarão, sobretudo, a comunidade terrestre.  

Todavia, tendo em conta a pequena área afetada e o aumento (moderado) previsível de 

atividade associado a uma obra desta dimensão, o impacte sobre a herpetofauna, sobretudo 

sobre a comunidade terrestre, será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.1.5  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

Ainda não é conhecido o local de instalação do estaleiro principal nem o habitat sobre o 

qual será instalado. Mesmo que afete culturas anuais de sequeiro, tendo em conta que a 

fauna terrestre existente no local do estaleiro já terá sido desalojada pela prévia limpeza 

superficial do terreno (VER TAMBÉM “ 

AÇÃO: DESMATAÇÃO E/OU DECAPAGEM DOS TERRENOS NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS”), o 

impacte associado à sua instalação será negligível. Acresce que está previsto o estaleiro ocupar 

somente uma pequena área cujo uso do solo provavelmente seria alterado na fase de exploração 

do AHX. Deverá ser garantido que a instalação do estaleiro seja concretizada com os sistemas 

adequados de saneamento de efluentes. Por último, como medida de minimização será 

recomendada a instalação do principal estaleiro longe das principais áreas estepárias (e ripícolas). 
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A atividade associada ao(s) estaleiro(s) poderá produzir algum impacte negativo em resultado do 

acréscimo de tráfego e afetará, a comunidade terrestre ainda em dispersão após a desmatação, 

pelo que os impactes gerados por esta Ação serão: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.2  AÇÃO: ABERTURA E/OU UTILIZAÇÃO DE ACESSOS PROVISÓRIOS PARA A 

REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO 

5.18.3.10.1.3.2.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

Para executar os trabalhos de implantação da rede de rega, da rede viária, das estações 

elevatórias e do reservatório de regularização, haverá a necessidade de criar uma rede de acessos 

provisórios. Esta Ação, porque envolve operações de escavação e aterro, promoverá a destruição 

da vegetação na área correspondente ao seu traçado, para além da provável compactação e 

eliminação do coberto vegetal nas zonas necessárias à movimentação de maquinaria inerente a 

esta operação. Porque estamos sobretudo perante formações florísticas de origem cultivar, 

maioritariamente desprovidas de espécies com estatuto de proteção, por regra geral não 

constituírem um habitat contemplado na Diretiva 92/43/CEE e porque as afetações infringidas 

assumem um carácter temporário não são esperados impactes com grande significado. No 

entanto, como foi dito, parte da área integrada no ciclo das culturas anuais de sequeiro (pousios) 

tem características do habitat prioritário da Rede Natura 2000 n.º 6220* -Subestepes de gramíneas 

e anuais da Thero-Brachypodietea- havendo ainda a considerar a ocorrência provável de Narcissus 
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bulbocodium, espécie do Anexos B-IV e B-V do Dec. Lei n.º 49/2005 de 24/02. Por outro lado, serão 

de esperar impactes Indiretos causados pela deposição de poeiras nas plantas existentes nas 

imediações, resultantes da movimentação de terras e maquinaria. 

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.2.2  HERPETOFAUNA 

Os impactes desta Ação serão sentidos, sobretudo, pela comunidade terrestre e resultarão na 

perda de algumas áreas residuais de habitats e na eliminação pontual de alguns indivíduos por 

atropelamento. No entanto, por a rede de acessos, utilizar muitas vias já existentes e tendo em conta 

as pequeníssimas áreas afetadas, o movimento de viaturas e máquinas expectável para a 

implementação de um projeto com esta dimensão, o impacte desta Ação será pouco significativo 

sobre os habitats com que diretamente interfere. Por outro lado, tendo em conta que no caso dos 

anfíbios mediterrânicos a mortalidade por atropelamento ocorre sobretudo durante noites mornas 

(10-20ºC), chuvosas ou húmidas, a restrição dos movimentos de obra aos períodos diurnos na 

ocorrência destas condições meteorológicas permitirá reduzir substancialmente os efeitos negativos 

associados à circulação de veículos motorizados. 

O impacte previsto será, assim: 
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SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.2.3  FAUNA TERRESTRE 

No decurso das ações de abertura e / ou utilização de acessos provisórios, para a realização dos 

trabalhos de construção, poderá aumentar o tráfego e risco de colisão com indivíduos 

pertencentes aos grupos biológicos com estatuto de conservação na área de estudo: aves de 

rapina, aves estepárias, passeriformes, morcegos e mamíferos carnívoros.  

Face à dimensão das intervenções previstas, o impacte desta Ação será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 
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SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.3  AÇÃO: DESMATAÇÃO E/OU DECAPAGEM DOS TERRENOS NOS LOCAIS DE 

IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

5.18.3.10.1.3.3.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

A desmatação e decapagem dos terrenos no local de implantação das infraestruturas afetarão 

temporariamente uma área de cerca de 11 ha da classe culturas anuais de sequeiro. Apesar de se 

perder uma área considerável de culturas de sequeiro, a sua formação florística de origem cultivar, 

desprovida de espécies com estatuto de proteção e por esta não constituir um habitat 

contemplado na Diretiva 92/43/CEE, não são esperados impactes significativos. 

Desta forma, o impacte resultante poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.3.2  MACROINVERTEBRADOS 

A espécie deste grupo com maior prioridade de conservação que ocorre na área de estudo é 

Euphydryas aurinia. Trata-se de uma borboleta distribuída por todo o território nacional onde não se 
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encontra ameaçada. A ficha do SIC de S. Mamede no PSRN2000 refere que, em áreas mais 

sensíveis, se devem determinar períodos de corte compatíveis com a manutenção das populações, 

o que implica geralmente retardar o corte da vegetação, de forma a não coincidir com os períodos 

larvar-crisálida. Assegurada essa medida de minimização, considera-se a Ação de instalação e 

atividade de estaleiros sem impactes nas populações locais da espécie. 

Em conclusão, o impacte desta Ação sobre a comunidade de invertebrados será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.3.3  ICTIOFAUNA 

A presente intervenção poderá ter alguma influência na ictiofauna pelo incremento, pelo menos 

temporário, da turvação da água dos cursos de água, já que amplia a possibilidade de materiais 

finos que ficam expostos serem arrastados para as linhas de água, em particular se ocorrer 

precipitação nesse período. 

Assim, as pequenas operações de desmatação que serão realizadas para implantação do projeto 

poderão agravar as condições ambientais para os peixes. Refira-se que a turvação da água nos 

cursos de água em causa atualmente pode já ser considerável, o que, pelo menos em parte, 

resultará dos materiais finos produzidos pelas mobilizações de terreno para a atividade agrícola que 

são já feitas frequentemente até ao leito menor. Não obstante, o aumento dos materiais em 
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suspensão deverá provocar impactes reduzidos face às condições atuais, sobretudo tendo em 

atenção a elevada tolerância de muitas das espécies piscícolas presentes a estas condições. 

Na ficha do SIC S. Mamede no PSRN2000 a propósito de Anaecypris hispanica; Barbus comiza; 

Chondrostoma polylepis; Rutilus alburnoides; Rutilus lemmingii é referido “interditar extração de 

inertes nos locais de reprodução da espécie, em qualquer época do ano e, nos restantes locais, 

condicionar durante a Primavera”. Embora a desmatação e / ou decapagem dos terrenos nos 

locais de implantação das infraestruturas não seja comparável à extração de inertes das linhas de 

água, como medida de minimização, a desmatação e / ou decapagem não deverá ser realizada 

durante a Primavera. 

Em conclusão, o impacte desta Ação sobre a ictiofauna local, através do aumento da turvação 

da água, será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.3.4  HERPETOFAUNA 

Será durante a presente Ação que se registarão a maior parte dos impactes da fase de construção 

sobre a herpetofauna local, ao ser alterados e por vezes inutilizados troços de habitat. Esta Ação, 

além de causar alguma mortalidade direta face às atividades envolvidas, irá provocar a dispersão 

forçada dos indivíduos deslocados, podendo aumentar a competição nos habitats adjacentes. O 
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impacte será, todavia, parcialmente mitigado, tendo em conta a qualidade dos habitats afetados 

e a existência de habitats semelhantes nas suas proximidades. 

De qualquer modo, face às áreas envolvidas nesta Ação considera-se o seu impacte pouco 

significativo.  

O impacte da presente Ação, que se fará sentir sobre as duas comunidades antes consideradas, é 

avaliado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.3.5  FAUNA TERRESTRE 

A efetivação das ações de desmatação e / ou decapagem dos terrenos afetará temporariamente 

cerca de 11 ha de culturas anuais de sequeiro, reduzindo a área de pseudo-estepe cerealífera 

utilizada por rapinas como: tartaranhão-caçador, peneireiro-cinzento, águia-calçada e milhafres; 

espécies especialistas estepárias como: sisão, alcaravão e calandra-real; algumas espécies de 

morcegos, como morcego-de-ferradura-pequeno e morcego-de-peluche; e outros mamíferos 

como o rato de Cabrera. 

O impacte desta Ação será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 
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TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.4  AÇÃO: EXPLORAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E DEPÓSITO DE MATERIAIS 

SOBRANTES 

5.18.3.10.1.3.4.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

Na execução dos trabalhos de implantação da rede de rega, da rede viária, das estações 

elevatórias e do reservatório de regularização é provável que surjam sobrantes, nomeadamente 

solo proveniente da Ação de escavação. Esta Ação, porque envolve operações de movimentação 

de maquinaria e depósito dos sobrantes, promoverá a destruição da vegetação existente nas zonas 

intervencionadas. Porque estamos perante formações florísticas de origem cultivar, desprovidas de 

espécies com estatuto de proteção, que não constituem um habitat contemplado na Diretiva 

92/43/CEE e por as afetações assumirem um carácter temporário, não são esperados impactes 

negativos significativos. No entanto, não deverá ser feito depósito de materiais sobrantes sobre a 

parte da área integrada no ciclo das culturas anuais de sequeiro (pousios) que tem características 

do habitat prioritário da Rede Natura 2000 n.º 6220* -Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-

Brachypodietea- onde há a considerar a ocorrência provável de Narcissus bulbocodium, espécie 

do Anexos B-IV e B-V do Dec. Lei n.º 49/2005 de 24/02. Por outro lado, o depósito do solo sobrante 

sobre áreas erodidas não sensíveis (i.e. sem comunidades rupícolas ou saxícolas sensíveis), viabiliza 

a habitabilidade por flora e fauna generalista, gerando um impacte positivo.  

O impacte esperado será: 
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SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.5  AÇÃO: EXECUÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS EE1 E EE2 E ÓRGÃOS ANEXOS 

5.18.3.10.1.3.5.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

A construção da estação elevatória EE2 está prevista sobre áreas de culturas temporárias de 

sequeiro, a estação elevatória EE1 localiza-se junto à barragem de Abrilongo, também num terreno 

coberto de vegetação herbácea. Esta Ação, porque envolve operações de desmatação e 

decapagem dos terrenos, escavação, movimentação de maquinaria e edificação, promoverá a 

destruição permanente da vegetação existente nas zonas intervencionadas. Porque estamos 

perante formações florísticas de origem cultivar, desprovidas de espécies com estatuto de proteção 

e por esta não constituírem habitats contemplados na Diretiva 92/43/CEE, não são esperados 

impactes significativos. Por outro lado, serão de se esperar impactes Indiretos causados pela 

deposição de poeiras nas plantas existentes nas imediações, resultantes da movimentação de 

terras e maquinaria. 

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 
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DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.5.2  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

No decurso das ações de execução das Estações Elevatórias e órgãos anexos irá ser afetada uma 

área inferior a 0,2 ha.  

A perturbação humana associada à perda de habitat e obra de construção irá gerar algumas 

afetações negativas, embora pouco importantes, sobre a fauna terrestre, pelo que o impacte será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 
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5.18.3.10.1.3.6  AÇÃO: EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE REGULARIZAÇÃO E RESPETIVOS 

ÓRGÃOS ANEXOS 

5.18.3.10.1.3.6.1.1 HERPETOFAUNA 

O reservatório a construir será a céu aberto, criado por modelação de terreno com dique perimetral 

e impermeabilizado interiormente por geomembrana. Terá uma área intervenção de cerca de 0,85 

ha para um espelho de água da ordem dos 0,45 ha. Irá situar-se numa zona culturas temporárias 

de sequeiro com azinho disperso. Na fase de construção haverá algum impacte negativo sobre a 

flora e fauna do montado (inc. herpetofauna) mas esse impacte será reduzido, atendendo à 

pequena área a intervencionar. Na fase de exploração poderá haver algum impacte positivo na 

flora e fauna aquáticas que colonizar o reservatório (inc. anfíbios e cágados).  

O impacte estimado da construção sobre os répteis e anfíbios será então: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.7  AÇÃO: REDE DE REGA. EXECUÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CONDUTAS 

E ÓRGÃOS DE MANOBRA E SEGURANÇA 

5.18.3.10.1.3.7.1.1 FLORA E VEGETAÇÃO 
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A implementação da rede de rega está também prevista sobre áreas de culturas anuais de 

sequeiro. Uma vez que os trabalhos contemplados para a sua execução envolvem a abertura de 

valas para assentamento das condutas e o seu reaterro, esta Ação promoverá a destruição da 

vegetação na área correspondente ao traçado e provável compactação e eliminação do 

coberto vegetal nas zonas necessárias à movimentação de maquinaria inerente a esta obra. 

Porque estamos sobretudo perante formações florísticas de origem cultivar, que não constituem 

habitats incluídos na Diretiva 92/43/CEE, geralmente desprovidas de espécies com estatuto de 

proteção e porque as afetações assumem um carácter temporário não são esperados impactes 

com significado.  

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.7.2  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

No decurso das ações de execução do circuito hidráulico irão ser intervencionados cerca de 11 ha 

de culturas anuais de sequeiro, reduzindo a área deste habitat preferencial para os grupos 

biológicos já descritos para a “Ação de desmatação e / ou decapagem dos terrenos nos locais de 

implantação das infraestruturas”.  

Durante a fase de construção, a abertura de valas irá criar um efeito armadilha temporário que 

poderá afetar os roedores, pelo que o impacte será: 
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SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.8  AÇÃO: REDE VIÁRIA. CONSTRUÇÃO DE NOVOS ACESSOS E BENEFICIAÇÃO DE 

ACESSOS EXISTENTES 

5.18.3.10.1.3.8.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

A beneficiação da rede viária contempla, quer a construção de novos acessos, quer o 

alargamento de acessos atualmente existentes, em áreas onde atualmente se pratica a agricultura 

anual de sequeiro. Uma vez que os trabalhos para a sua execução envolvem operações de 

escavação e aterro, está implícita a destruição da vegetação na área correspondente aos novos 

traçados e nos caminhos a beneficiar, assim como uma provável compactação e eliminação do 

coberto vegetal nas zonas necessárias à movimentação de maquinaria. Porque estamos sobretudo 

perante formações florísticas de origem cultivar, que não constituem habitats contemplado na 

Diretiva 92/43/CEE e são em regra desprovidas de espécies com estatuto de proteção, não são 

esperados impactes com significado. Por outro lado, serão de esperar impactes Indiretos causados 

pela deposição de poeiras nas plantas existentes nas imediações, resultantes da movimentação de 

terras e maquinaria. 

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 
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TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.3.8.2  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

No decurso das ações de rede viária e beneficiação de acessos existentes irão afetar uma seção 

de culturas anuais de sequeiro inferior a 1 ha, reduzindo a área deste habitat preferencial para os 

diferentes grupos biológicos já descritos na “Ação de desmatação e / ou decapagem dos terrenos 

nos locais de implantação das infraestruturas”. A beneficiação de acessos existentes irá incrementar 

o tráfego de viaturas e máquinas expectável para a implementação de um projeto com esta 

dimensão, que irão potenciar o risco de colisão e atropelamento.  

O impacte previsto será, assim: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

462 

 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

 

5.18.3.10.1.4  CULTURAS PERMANENTES DE SEQUEIRO (OLIVAIS DE SEQUEIRO) 

5.18.3.10.1.4.1  AÇÃO: ESTALEIROS. INSTALAÇÃO E ATIVIDADE 

A área de implantação do estaleiro principal ainda não é conhecida, pelo que não se sabe se irá 

afetar áreas de culturas permanentes de sequeiro. Em todo o caso, como medida de minimização, 

esse estaleiro não deverá ser em nenhuma área ocupada pelos habitats que localmente 

apresentam maior interesse de conservação (galerias ripícolas, culturas anuais de sequeiro e 

montados). Ser instalado, no todo ou em parte, numa área de culturas permanentes de sequeiro é, 

portanto, uma possibilidade. Como foi dito, localmente, as culturas permanentes de sequeiro 

correspondem praticamente só a olivais de sequeiro, dado que as vinhas existentes são poucas e 

regadas. Se se decidir instalar o estaleiro numa zona de olival de sequeiro, deverão ser evitados os 

olivais mais velhos, por serem os mais importantes em termos de biodiversidade. Relativamente à 

instalação de estaleiros móveis de apoio às frentes de obra, serão privilegiadas áreas anteriormente 

intervencionadas ou / e cuja vegetação seja maioritariamente herbácea ruderal, não 

apresentando qualquer valor conservacionista ou mesmo sobre clareiras provenientes de maus usos 

antecedentes. 

 

5.18.3.10.1.4.2  AÇÃO: DESMATAÇÃO E/OU DECAPAGEM DOS TERRENOS NOS LOCAIS DE 

IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

5.18.3.10.1.4.2.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

A desmatação e decapagem dos terrenos no local de implantação das infraestruturas afetará 

permanentemente uma área de cerca de 6 ha da classe culturas permanentes de sequeiro. Para 

além de apenas se perder uma pequena área de culturas permanentes de sequeiro, estas são uma 

formação de origem cultivar, localmente desprovida de espécies com estatuto de proteção e não 

constituem um habitat contemplado na Diretiva 92/43/CEE, pelo que não são esperados impactes 

significativos.  
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Desta forma, o impacte resultante poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.4.2.2  MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

A presente intervenção poderá ter alguma influência nos invertebrados bentónicos pelo 

incremento, pelo menos temporário, da turvação dos rios Xévora e Abrilongo, já que amplia a 

possibilidade de materiais finos que ficam expostos serem arrastados, em particular se ocorrer 

precipitação nesse período. No entanto, a única espécie prioritária de macroinvertebrado 

bentónicos referida para o SIC de São Mamede (Unio crassus, regionalmente restrito ao Rio Caia), 

não está presente na área de estudo.  

Em conclusão, o impacte desta Ação sobre a comunidade de invertebrados aquáticos será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 
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DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.4.2.3  ICTIOFAUNA 

A presente intervenção poderá ter alguma influência na ictiofauna pelo incremento, pelo menos 

temporário, da turvação de troços dos rios Xévora e Abrilongo, já que amplia a possibilidade de 

materiais finos que ficam expostos serem arrastados para as linhas de água, em particular se ocorrer 

precipitação nesse período. Assim, as operações de desmatação da futura área do reservatório de 

regularização poderão agravar as condições ambientais para os peixes. 

Refira-se que a turvação da água nos cursos de água em causa é já atualmente relevante em 

certas alturas do ano, o que, pelo menos em parte, resultará dos materiais finos produzidos pelas 

mobilizações de terreno para a atividade agrícola que são já feitas frequentemente até ao leito 

menor. Não obstante, o aumento dos materiais em suspensão deverá provocar impactes reduzidos 

face às condições atuais, sobretudo tendo em atenção a elevada tolerância da maioria das 

espécies piscícolas presentes a estas condições. 

Em conclusão, o impacte desta Ação sobre a ictiofauna local, através do aumento da turvação 

da água, será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 
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SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.4.2.4  HERPETOFAUNA 

Será durante a presente Ação que se registarão a maior parte dos impactes da fase de construção 

sobre a herpetofauna local, ao serem alterados e por vezes inutilizados troços de habitat, mais 

concretamente de olival de sequeiro. Esta Ação, além de causar alguma mortalidade direta face 

às atividades envolvidas, irá provocar a dispersão forçada dos indivíduos deslocados, podendo 

aumentar a competição nos habitats adjacentes. O impacte será, todavia, parcialmente mitigado, 

tendo em conta a qualidade dos habitats afetados e a existência de habitats semelhantes nas suas 

proximidades.  

O impacte da presente Ação, que se fará sentir sobre as duas comunidades antes consideradas, é 

avaliado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.4.2.5  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

Os trabalhos de desmatação e decapagem irão afetar uma pequena porção deste habitat. Esta 

Ação, além de potencialmente causar alguma mortalidade direta face às atividades envolvidas, 
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irá provocar a dispersão forçada dos indivíduos deslocados, podendo aumentar a competição nos 

habitats adjacentes. O impacte será, todavia, mitigado, tendo em conta a qualidade e dimensão 

(2 ha) de habitat afetado bem como a existência na envolvência de habitat similar.  

Assim, este impacte poderá ser considerado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.4.3  AÇÃO: EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE REGULARIZAÇÃO E RESPETIVOS 

ÓRGÃOS ANEXOS 

As áreas onde se pratica a cultura permanente de sequeiro não serão afetadas pela construção 

do reservatório. Não são, portanto, esperados impactes relevantes desta Ação sobre o habitat em 

questão. 

 

 

5.18.3.10.1.5  CULTURAS PERMANENTES DE REGADIO (OLIVAIS E VINHAS DE REGADIO) 

5.18.3.10.1.5.1  AÇÃO: ESTALEIROS. INSTALAÇÃO E ATIVIDADE 

5.18.3.10.1.5.1.1  FLORA E VEGETAÇÃO 
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Na área de olival de regadio está prevista a instalação de condutas, rede de rega e rede viária. 

Para a execução destes trabalhos, haverá a necessidade de estabelecer pequenos estaleiros 

associados às diferentes frentes de trabalho. A instalação e atividade destes estaleiros leva à 

destruição da vegetação na área correspondente ao estaleiro e promoverá a compactação e 

eliminação do coberto vegetal nas zonas necessárias à movimentação de maquinaria inerente à 

atividade existente. Porque estamos perante formações florísticas de origem cultivar, desprovidas 

de espécies com estatuto de proteção e por não constituírem um habitat contemplado na Diretiva 

92/43/CEE, não são esperados impactes com significado. Por outro lado, serão de esperar impactes 

Indiretos causados pela deposição de poeiras nas plantas existentes nas imediações, resultantes da 

movimentação de terras e maquinaria.  

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.5.2  AÇÃO: ABERTURA E/OU UTILIZAÇÃO DE ACESSOS PROVISÓRIOS PARA A 

REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO 

5.18.3.10.1.5.2.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

A circulação por caminhos situados em áreas próximos ao olival de regadio, caso seja necessária, 

poderá provocar alterações pontuais e temporárias nas oliveiras situadas nas proximidades, que 
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poderão traduzir-se na afetação parcial ou na deposição de partículas nas folhas, provocando a 

diminuição do crescimento das plantas.  

Assim, o impacte resultante desta Ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.5.2.2  HERPETOFAUNA 

Os impactes desta Ação serão sentidos, sobretudo, pela comunidade terrestre e resultarão na 

perda de algumas áreas residuais de habitats e na eliminação pontual de alguns indivíduos por 

atropelamento. No entanto, por a rede de acessos utilizar muitas vias já existentes e tendo em conta 

as áreas afetadas e o movimento de viaturas e máquinas expectável para a implementação de 

um projeto com esta dimensão, o impacte desta Ação será pouco significativo sobre os habitats 

com que diretamente interfere. Por outro lado, tendo em conta que no caso dos anfíbios 

mediterrânicos a mortalidade por atropelamento ocorre sobretudo durante noites mornas (10-20º 

C), chuvosas ou húmidas, a restrição dos movimentos de obra aos períodos diurnos na ocorrência 

destas condições meteorológicas permitirá reduzir substancialmente os efeitos negativos 

associados à circulação de veículos motorizados.  

O impacte previsto será, assim: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

469 

 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.5.3  AÇÃO: DESMATAÇÃO E/OU DECAPAGEM DOS TERRENOS NOS LOCAIS DE 

IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

5.18.3.10.1.5.3.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

Atendendo à tipologia da ação e do uso do solo o impacte previsto é: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 
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5.18.3.10.1.5.3.2  MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

A presente intervenção poderá ter alguma influência nos invertebrados aquáticos pelo incremento, 

pelo menos temporário, da turvação das linhas de água, já que amplia a possibilidade de materiais 

finos que ficam expostos serem arrastados, em particular se ocorrer precipitação nesse período. 

Assim, as operações de desmatação que serão realizadas na área do futuro reservatório de 

regularização poderão agravar as condições ambientais para invertebrados bentónicos. No 

entanto, como já foi dito, a única espécie prioritária de macroinvertebrado bentónicos referida 

para o SIC de São Mamede (Unio crassus, regionalmente restrito ao Rio Caia), não está presente na 

área de estudo.  

Os impactes esperados serão: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.5.3.3  ICTIOFAUNA 

A presente intervenção poderá ter alguma influência na ictiofauna pelo incremento, pelo menos 

temporário, da turvação dos rios Xévora e Abrilongo, já que amplia a possibilidade de materiais 

finos que ficam expostos serem arrastados para as linhas de água, em particular se ocorrer 
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precipitação nesse período. Assim, as operações de desmatação que serão realizadas na área do 

futuro reservatório de regularização poderão agravar as condições ambientais para os peixes. 

Refira-se que a turvação da água nos rios em causa é já atualmente visível em certas ocasiões, o 

que, pelo menos em parte, resultará dos materiais finos produzidos pelas mobilizações de terreno 

para a atividade agrícola que são já feitas frequentemente até ao leito menor. Não obstante, o 

aumento dos materiais em suspensão deverá provocar impactes reduzidos face às condições 

atuais, sobretudo tendo em atenção a elevada tolerância da maioria das espécies piscícolas 

presentes a estas condições.  

Em conclusão, o impacte desta Ação sobre a ictiofauna local, através do aumento da turvação 

da água, será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.5.3.4  HERPETOFAUNA 

Será durante a presente Ação que se registarão a maior parte dos impactes da fase de construção 

sobre a herpetofauna local, ao serem alterados e por vezes inutilizados troços de habitat. Esta Ação, 

além de causar alguma mortalidade direta face às atividades envolvidas, irá provocar a dispersão 

forçada dos indivíduos deslocados, podendo aumentar a competição nos habitats adjacentes. O 

impacte será, todavia, parcialmente mitigado, tendo em conta a baixa capacidade de suporte 

dos olivais de regadio.  
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O impacte da presente Ação, que se fará sentir sobre as duas comunidades antes consideradas, é 

avaliado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.5.3.5  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

A reduzida área que será afetada e a fraca diversidade faunística dos olivais de regadio (além de 

serem frequentados por taxa com baixo valor conservacionista), torna negligenciável o impacte 

desta Ação sobre este habitat. 

 

5.18.3.10.1.5.4  AÇÃO: EXPLORAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E DEPÓSITO DE MATERIAIS 

SOBRANTES 

5.18.3.10.1.5.4.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

Na execução dos trabalhos de implantação do circuito hidráulico, da rede de rega, da rede viária 

e do reservatório de regularização é provável que surjam sobrantes, nomeadamente solo 

proveniente da Ação de escavação. Esta Ação, porque envolve operações de movimentação de 

maquinaria e depósito dos sobrantes, promoverá a destruição da vegetação existente nas zonas 

intervencionadas. Porque estamos perante formações florísticas de origem cultivar, localmente 

desprovidas de espécies com estatuto de proteção, que não constituem um habitat contemplado 
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na Diretiva 92/43/CEE e por as afetações assumirem um carácter temporário, não são esperados 

impactes negativos. Por outro lado, o depósito do solo sobrante sobre áreas erodidas não sensíveis 

viabiliza a sua habitabilidade por flora e fauna generalista, gerando um impacte positivo. 

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.5.5  AÇÃO: EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE REGULARIZAÇÃO E RESPETIVOS 

ÓRGÃOS ANEXOS 

As áreas de culturas permanentes de regadio não serão afetadas pela construção do reservatório. 

Não são, portanto, esperados impactes relevantes desta Ação sobre o habitat em questão. 

 

5.18.3.10.1.5.6  AÇÃO: REDE DE REGA. EXECUÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CONDUTAS 

E ÓRGÃOS DE MANOBRA E SEGURANÇA 

5.18.3.10.1.5.6.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

A construção da rede de rega está também prevista sobre áreas de olival de regadio. Uma vez que 

os trabalhos contemplados para a sua execução envolvem a abertura de valas para assentamento 

das condutas e o seu reaterro, esta Ação promoverá a destruição da vegetação na área 

correspondente ao traçado e provável compactação e eliminação do coberto vegetal nas zonas 
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necessárias à movimentação de maquinaria inerente a esta obra. Porque estamos perante uma 

formação florística de origem cultivar, localmente desprovida de espécies com estatuto de 

proteção, por esta não constituir um habitat contemplado na Diretiva 92/43/CEE e porque as 

afetações infringidas assumem um carácter temporário, não são esperados impactes com 

significado.   

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.5.6.2  HERPETOFAUNA 

A reduzida área que será afetada em conjunto com a fraca diversidade faunística e o baixo valor 

conservacionista das espécies presentes no olival de regadio, tornam negligenciável o impacte 

desta Ação sobre este habitat. 

 

5.18.3.10.1.5.6.3  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

A reduzida área que será afetada, em conjunto com a fraca diversidade faunística e o baixo valor 

conservacionista da taxa presente, tornam negligenciável o impacte desta Ação sobre este 

habitat. 
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5.18.3.10.1.5.7  AÇÃO: REDE VIÁRIA. CONSTRUÇÃO DE NOVOS ACESSOS E BENEFICIAÇÃO DE 

ACESSOS EXISTENTES 

5.18.3.10.1.5.7.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

Uma vez que se prevê que os trabalhos a realizar se cinjam a pequenas operações de escavação 

e aterro nas áreas limítrofes, não se pondera haver a destruição da vegetação existente. Porque 

estamos perante uma formação florística de origem cultivar, localmente desprovida de espécies 

com estatuto de proteção e por esta não constituir um habitat contemplado na Diretiva 92/43/CEE, 

não são esperados impactes diretos com significado. Por outro lado, serão de esperar impactes 

Indiretos causados pela deposição de poeiras, nas plantas existentes nas imediações, resultantes 

da movimentação de terras e maquinaria.  

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.5.7.2  HERPETOFAUNA 

A reduzida área que será afetada, em conjunto com a fraca diversidade faunística e o baixo valor 

conservacionista das espécies presentes no olival de regadio, tornam negligenciável o impacte 

desta Ação sobre este habitat. 
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5.18.3.10.1.5.7.3  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

A reduzida área que será afetada em conjunto com a fraca diversidade faunística e o baixo valor 

conservacionista da taxa presente, tornam negligenciável o impacte desta Ação sobre este 

habitat. 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

 

5.18.3.10.1.6  LINHAS DE ÁGUA E VEGETAÇÃO RIBEIRINHA (GALERIAS RIPÍCOLAS) 

5.18.3.10.1.6.1  AÇÃO: ESTALEIROS. INSTALAÇÃO E ATIVIDADE 

A implantação do estaleiro principal não irá afetar linhas de água. Relativamente à instalação dos 

estaleiros móveis de apoio às frentes de obra, deverá ser evitada a afetação da envolvente das 

linhas de água, permanentes ou temporárias, numa distância mínima de 10m. 

 

5.18.3.10.1.6.1.1  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

A atividade associada aos estaleiros poderá produzir algum impacte negativo sobre a fauna 

terrestre associada às linhas de água e vegetação ribeirinha, em resultado do acréscimo de tráfego 

e afetará, a comunidade de mamíferos e também de aves, sobretudo aquáticas. 
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O impacte sobre a avifauna e mamofauna, será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

 

Deverá ser garantido que a instalação dos estaleiros seja concretizada com os sistemas adequados 

de saneamento de efluentes. 

 

5.18.3.10.1.6.1.2  AÇÃO: ABERTURA E/OU UTILIZAÇÃO DE ACESSOS 

PROVISÓRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE 

CONSTRUÇÃO 

5.18.3.10.1.6.1.3  FLORA E VEGETAÇÃO 

A circulação por caminhos que atravessem linhas de água, caso seja necessária, poderá provocar 

alterações pontuais e temporárias na vegetação situada nas proximidades, que poderão traduzir-

se, entre outras, na afetação parcial ou, no limite, total, dos exemplares arbóreos, bem como da 

vegetação arbustiva, ou na deposição de partículas nas folhas, provocando a diminuição do 

crescimento das plantas. 
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Saliente-se que, de um modo geral, todos os caminhos possuem passagens hidráulicas, pelo que a 

vegetação ribeirinha situada nas proximidades não será afetada diretamente pela circulação dos 

veículos e maquinaria pesada.  

Deste modo, o impacte resultante desta Ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.1.4  MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

Os acessos a construir irão fazer atravessamentos das linhas de água num número muito reduzido 

de locais, pelo que a área de vegetação afetada será muito reduzida. Acresce que a quase 

totalidade desses atravessamentos ocorrerá em linhas de água de muito reduzida dimensão, com 

habitabilidade muito reduzida para os invertebrados aquáticos (e onde não ocorre Unio crassus, 

cuja presença aliás não está confirmada na área de estudo). Assim, considera-se esta Ação sem 

impactes mensuráveis nos macroinvertebrados aquáticos da área de estudo. 

 

5.18.3.10.1.6.1.5  ICTIOFAUNA 

Os acessos a construir irão fazer atravessamentos das linhas de água num número muito reduzido 

de locais, pelo que a área de vegetação afetada será muito reduzida. Acresce que a quase 

totalidade desses atravessamentos ocorrerá em linhas de água de muito reduzida dimensão, com 
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habitabilidade muito reduzida para a ictiofauna. Assim, considera-se esta Ação sem impactes 

mensuráveis nos peixes da área de estudo. 

 

5.18.3.10.1.6.1.6  HERPETOFAUNA 

A circulação por caminhos situados em áreas afetas a vegetação ribeirinha, caso seja necessária, 

acarretará impactes, sobretudo, na comunidade terrestre, que resultarão na perda de algumas 

áreas deste habitat e na eliminação pontual de alguns indivíduos por atropelamento. No entanto, 

uma vez que a rede de acessos utiliza muitas vias já existentes e tendo em conta o movimento de 

viaturas e máquinas expectável para a implementação de um projeto com esta dimensão, as áreas 

afetadas e, consequentemente, o impacte desta Ação, será pouco significativo sobre os habitats 

com que diretamente interfere.  

O impacte previsto será, assim: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.1.7  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

A circulação por caminhos situados em áreas com vegetação ribeirinha, caso seja necessária, 

acarretará impactes que resultarão na perda de algumas áreas deste habitat e na eliminação 

pontual de alguns indivíduos por atropelamento. No entanto, uma vez que a rede de acessos utiliza 
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muitas vias já existentes e tendo em conta o movimento de viaturas e máquinas expectável para a 

implementação de um projeto com esta dimensão bem como as áreas afetadas, o impacte desta 

Ação, será pouco significativo sobre os habitats com que diretamente interfere.  

O impacte previsto será, assim: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.2  AÇÃO: DESMATAÇÃO E/OU DECAPAGEM DOS TERRENOS NOS LOCAIS DE 

IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

5.18.3.10.1.6.2.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

A desmatação e decapagem dos terrenos afetarão uma área de cerca de 1 ha de vegetação 

ribeirinha. Contudo, a maioria da vegetação ribeirinha existente nas secções em causa encontra-

se já em estado de conservação pouco favorável. 

Os troços de linhas de água afetados deverão, após conclusão dos trabalhos, ser reabilitados de 

forma a retomar o uso e função, uma vez que se trata de um habitat particularmente sensível. 

Desta forma, o impacte resultante poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 
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TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.2.2  MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

Os impactes esperados são: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.2.3  ICTIOFAUNA 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

482 

 

A presente intervenção poderá ter alguma influência na ictiofauna, sobretudo no caso da 

desmatação associada à implantação do reservatório de regularização. Esta Ação poderá 

aumentar, embora temporariamente, a turvação da água na ribeira do Abrilongo, já que amplia a 

possibilidade de materiais finos que ficam expostos, serem arrastados para a linha de água, em 

particular se ocorrer precipitação nesse período. Assim, as operações de desmatação que serão 

realizadas para implantação do projeto poderão agravar as condições ambientais para os peixes 

da ribeira do Abrilongo. 

Refira-se que atualmente a turvação da água no segmento fluvial em causa por vezes já é nítido, 

o que, pelo menos em parte, resultará dos materiais finos produzidos pelas mobilizações de terreno 

para a atividade agrícola que são já feitas frequentemente até ao leito menor. Não obstante, o 

aumento dos materiais em suspensão deverá provocar impactes reduzidos face às condições 

atuais, sobretudo tendo em atenção a tolerância da maioria das espécies piscícolas presentes a 

estas condições. Esta operação também perturbará algumas zonas da margem da ribeira, 

resultando na remoção de áreas de vegetação ribeirinha. Estas áreas serão, todavia, transformadas 

na futura albufeira, pelo que esse impacte será avaliado no âmbito da fase de exploração. 

Em conclusão, o impacte desta Ação sobre a ictiofauna local, através do aumento da turvação 

da água, será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 
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5.18.3.10.1.6.2.4  HERPETOFAUNA 

Será durante a presente Ação que se registarão a maior parte dos impactes da fase de construção 

sobre a herpetofauna local. Esta Ação, além de causar alguma mortalidade direta face às 

atividades envolvidas, irá provocar a dispersão forçada dos indivíduos deslocados, podendo 

aumentar a competição nos habitats adjacentes. O impacte será, todavia, parcialmente mitigado, 

tendo em conta a existência de habitats semelhantes nas suas proximidades. 

De qualquer modo, face às áreas de habitat ribeirinho envolvidas nesta Ação, considera-se o seu 

impacte significativo, embora parcialmente temporário e local (a zona desmatada na futura área 

da albufeira será transformada num habitat distinto, sendo o seu impacte avaliado na fase de 

exploração do projeto).  

O impacte da presente Ação, que se fará sentir sobre as duas comunidades antes consideradas, é 

avaliado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.2.5  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

A afetação de cerca de 1 ha de linhas de água e vegetação ribeirinha reduzirá os potencias 

abrigos existentes na galeria ripícola para os morcegos, alterando a composição e abundância da 

comunidade de insetos presas. Desta forma, é previsível uma redução do valor alimentar, mas que 

poderá não ser determinante para o seu abandono. Esta Ação irá preceder várias das ações de 
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obra e conduzirá, neste local, à alteração dos habitats existentes, afetando alguns indivíduos 

pertencentes a espécies de vida hipógea, como são alguns micromamíferos, base da cadeia 

trófica. Também outros roedores serão igualmente afetados pela redução dos abrigos e fontes 

alimentares proporcionadas neste habitat. No decurso das ações de desmatação e 

desarborização irá perder-se habitat preferencial para a lontra conduzindo a um menor uso destas 

áreas e nalguns casos mesmo, ao seu abandono. 

A afetação de 1 ha de vegetação ribeirinha diminui as condições habitacionais (abrigos e zonas 

de alimentação) das aves dependentes exclusivamente deste habitat bem como de outros taxa 

de carácter mais generalista, mas que também utilizam a vegetação ribeirinha. 

No entanto, a significância do potencial impacte vê-se reduzida quando se tem em consideração 

o estado de conservação pouco favorável da vegetação ribeirinha nos troços a afetar. 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.3  AÇÃO: EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE REGULARIZAÇÃO E RESPETIVOS 

ÓRGÃOS ANEXOS 

Na zona onde está prevista a instalação do reservatório (cabeço na Herdade dos Azeiteiros) não 

existem ribeiras nem galerias ripícolas e como tal não estão previstos impactes daquela Ação neste 

habitat. 
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5.18.3.10.1.6.4  AÇÃO: EXECUÇÃO DA REDE DE REGA 

O principal impacte da obra nas galerias ripícolas será justamente durante a instalação das 

condutas. Os caminhos de serventia ao perímetro de rega que atravessam as linhas de água já 

existem, apenas estão previstos a melhoria de alguns deles e um aumento de utilização, em 

particular durante a fase de construção. As valas a escavar/desobstruir em regra não cruzam os 

linhas de água principais, atingindo apenas uma das margens, pelo que o seu impacte é inferior ao 

das condutas. 

Os atravessamentos dos principais cursos de água por condutas são basicamente quatro: três no 

Abrilongo e um no Xévora. Esses atravessamentos são caracterizados na tabela abaixo. Dos quatro 

atravessamentos apenas um afetará um troço de galeria ripícola arbórea largo e denso. 

 

TABELA 98 – IMPACTE DO ATRAVESSAMENTO DAS CONDUTAS EM GALERIAS RIPÍCOLAS 

CURSO  

DE ÁGUA 

LOCALIZAÇÃO  

DO ATRAVESSAMENTO 
IMPORTÂNCIA DO TROÇO DE GALERIA 

ABRILONGO 850 m a SW do vértice 

Farrusco 

Pouca (32 m de largo, árvores pequenas, 

eucalipto e canas próximo) 

ABRILONGO 910 m a SW do Mte do 

Machado 

Pouca (31 m de largo; caminho, casa e canas 

próximos) 

ABRILONGO 180 m a SW da Quinta da 

Lapagueira 

Pouca (55 m de largo, mas poucas árvores; 

casas, regadio temporário e caminho na orla) 

XÉVORA 
A Este do Mte das Pedrosas 

Bastante (186 m de largo, ripícola arbórea 

densa, poucas infestantes) 

 

5.18.3.10.1.6.4.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

A implementação do circuito hidráulico interfere também com os sistemas fluviais existentes, 

nomeadamente nos seus pontos de interseção. Uma vez que os trabalhos contemplados para a 

sua execução envolvem sobretudo abertura de valas para assentamento das condutas e o seu 

reaterro, esta Ação promoverá a destruição da vegetação ribeirinha nas áreas de atravessamento, 

bem como a provável compactação e eliminação do coberto vegetal nas imediações da obra 

derivada da movimentação de maquinaria. Porque estamos perante formações florísticas com 

valor conservacionista, são esperados impactes negativos relevantes. 
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Este é o habitat principal de Salix salvifolia ssp. australis subespécie constante do anexo B-II do Dec. 

Lei n.º 49/2005 de 24/02. Uma percentagem importante dos habitats classificados pela Diretiva 

92/43/CEE presentes na área de estudo foram incluídos nesta categoria. São os casos dos seguintes 

seis: 3270, 3280, 3290, 91EO, 92AO e 92DO.  

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.4.2  MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

A presente Ação poderá ter alguns impactes temporários sobre os macroinvertebrados bentónicos 

nas situações em que a execução do circuito hidráulico perturbe diretamente habitats aquáticos e 

ribeirinhos. Tendo em conta que o circuito hidráulico terá poucas interseções com as linhas de água 

da área de estudo e que aí não ocorrem macroinvertebrados bentónicos de conservação 

prioritária.  

O impacte da presente Ação será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 
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PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.4.3  ICTIOFAUNA 

A presente Ação poderá ter alguns impactes sobre a ictiofauna nas situações em que a execução 

do circuito hidráulico perturba diretamente habitats aquáticos e ribeirinhos. Tendo em conta que o 

circuito hidráulico terá poucas interseções com as linhas de água da área de estudo e apenas uma 

se verificará num troço de rio com alto potencial para a ictiofauna (Xévora a Este do Monte das 

Pedrosas). 

O impacte da presente Ação sobre este grupo não deverá ter muito significado: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

488 

 

5.18.3.10.1.6.4.4  HERPETOFAUNA 

A presente Ação poderá ter alguns impactes temporários, sobretudo nos troços do circuito 

hidráulico que perturbem diretamente habitats aquáticos e ribeirinhos. Não obstante, uma parte 

importante desses impactes já se terão registado aquando da desmatação e limpeza superficial 

dos locais por onde estas infraestruturas se irão desenvolver. Tendo em conta que o circuito 

hidráulico terá poucas interseções com as linhas de água da área de estudo, com a consequente 

afetação muito reduzido do habitat ribeirinho. 

O impacte da presente Ação sobre a herpetofauna será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.4.5  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

A presente Ação poderá ter alguns impactes temporários, sobretudo nos troços do circuito 

hidráulico que perturbem diretamente habitats aquáticos e ribeirinhos. Não obstante, uma parte 

importante desses impactes já se terão registado aquando da Ação de desmatação e / ou 

decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas. A alteração dos habitats 

existentes afetará alguns indivíduos pertencentes a espécies de vida hipógea, como alguns 

micromamíferos, base da cadeia trófica. Tendo em conta que o circuito hidráulico terá poucas 

interseções com as linhas de água da área de estudo. 

 O impacte da presente Ação sobre a fauna será: 
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SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.5  AÇÃO: REDE VIÁRIA. CONSTRUÇÃO DE NOVOS ACESSOS E BENEFICIAÇÃO DE 

ACESSOS EXISTENTES 

5.18.3.10.1.6.5.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

A construção de novos acessos e a beneficiação dos existentes interfere também pontualmente 

com os sistemas fluviais existentes, nomeadamente nos seus pontos de interseção. Uma vez que os 

trabalhos contemplados para a sua execução envolvem sobretudo desmatação, escavação e 

edificação de estruturas que permitam o contínuo da rede viária, esta Ação promoverá a 

destruição de vegetação ribeirinha nas áreas de atravessamento, para além da provável 

compactação e eliminação do coberto vegetal nas imediações da obra causada pelas máquinas. 

Porque estamos perante formações florísticas com valor para a conservação, são esperados 

impactes negativos relevantes. Por outro lado, serão de esperar impactes Indiretos causados pela 

deposição de poeiras nas plantas existentes nas imediações, resultantes da movimentação de 

terras e maquinaria. Estes impactes Indiretos serão tanto maiores quanto maior for o número de 

indivíduos afetados. A emissão de poeiras para a atmosfera, na medida em que promove a 

deposição do pó nas superfícies foliares, reduz a capacidade fotossintética, afetando o coberto 

vegetal.  
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TABELA 99 - CAMINHOS QUE ATRAVESSAM OS DOIS PRINCIPAIS CURSOS DE ÁGUA, DE OESTE PARA ESTE E DE NORTE PARA SUL 

CURSO DE ÁGUA N.º CAMINHO NOME TIPO INTERVENÇÃO 

ABRILONGO 

1 Firmino W Pré-existente Mínima 

2 Firmino E Pré-existente Mínima 

3 Machado Pré-existente Mínima 

4 Lapagueira Pré-existente Mínima 

5 Ouguela Pré-existente Mínima 

XÉVORA 

1 Quinta Pré-existente Mínima 

2 Serrinha Pré-existente Mínima 

3 S. Salvador Desvio 46 m na margem 

esquerda 

Pequena 

 

 

Neste caso concreto, dos oito atravessamentos previstos dos dois principais cursos de água, apenas 

um implicará uma pequena alteração do traçado (Tabela 99).  

O impacte esperado será, portanto, pequeno, concretamente: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 
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MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.5.2  MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

Os restabelecimentos a executar atravessarão algumas linhas de água, afetando uma área de 

vegetação ribeirinha muito pequena. Todos estes atravessamentos se referem a troços de linhas de 

água com pequeno valor habitacional para os invertebrados aquáticos (passagens a vau pré-

existentes). Consequentemente, considera-se esta Ação sem impactes mensuráveis na macrofauna 

bentónica da zona de estudo. 

 

5.18.3.10.1.6.5.3  ICTIOFAUNA 

Os restabelecimentos a executar atravessarão algumas linhas de água, afetando uma área de 

vegetação ribeirinha muito pequena. Todos estes atravessamentos se referem a troços de linhas de 

água com pequeno valor habitacional para a ictiofauna (passagens a vau pré-existentes). 

Consequentemente, considera-se esta Ação sem impactes mensuráveis na comunidade piscícola 

dulçaquícolas na zona de estudo. 

 

5.18.3.10.1.6.5.4  HERPETOFAUNA 

Os restabelecimentos a executar atravessarão algumas linhas de água, afetando uma área de 

vegetação ribeirinha muito pequena. Todos estes atravessamentos se referem a linhas de água com 

pequeno valor habitacional para a herpetofauna (passagens a vau pré-existentes).  

Por outro lado, as atividades associadas à execução dos restabelecimentos, bem como a 

circulação de veículos e maquinaria pesada, poderão afetar a fauna terrestre existente nas 

proximidades. 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 
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ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.5.5  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

Na execução dos restabelecimentos não são esperados impactes relevantes sobre a vegetação 

ribeirinha, uma vez que os maiores efeitos já se fizeram sentir nas ações de desmatação e 

decapagem da área afeta a estas infraestruturas, com a eventual dispersão da fauna terrestre 

característica. 

Por outro lado, as atividades associadas à execução dos restabelecimentos, bem como a 

circulação de veículos e maquinaria pesada, poderão afetar a vegetação e, consequentemente, 

a fauna terrestre existente nas proximidades.  

O impacte resultante desta Ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 
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5.18.3.10.1.6.6  AÇÃO: REDE DE DRENAGEM. REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA DE LINHAS DE ÁGUA 

5.18.3.10.1.6.6.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

A construção da rede de drenagem superficial considera a construção de valas e operações de 

reperfilamento e limpeza da rede hidrográfica natural existente dentro dos perímetros de rega, 

principalmente dos cursos de água de menor dimensão. No total serão intervencionados 23 troços, 

que correspondem a um comprimento total de cerca de 23,3 km. 

As valas da obra afetarão sobretudo linhas de água de menor calibre, afluentes do Abrilongo (13) 

e do Xévora (9). Dessas 22 linhas de água apenas 12 têm galeria ripícola (8 no Abrilongo e 4 no 

Xévora). Das ribeiras com troços relevantes de galeria ripícola a afetar por valas de obra destacam-

se as seguintes: Rib.ª das Velhas, Rib.ª dos Marmeleiros e Rib.ª da Água Zorra (Tabela 100). 

 

TABELA 100 – CURSOS DE ÁGUA COM AFETAÇÃO DA GALERIA RIPÍCOLA AFETADOS PELA REDE DE DRENAGEM 

CURSO DE ÁGUA NÚMERO NOME GALERIA 

ABRILONGO 

1 “Rib.º Azeiteiros” 55 m, freixo/ salgueiro 

2 “Rib.º Firmino” 225 m silvas, azinho 

3 “Rib.º Alecrim” Ausente 

4 “Rib.º Farrusco” Ausente 

5 Rib.º da Langaruta Bolsas dispersas (máx. 400 m), 

sobretudo silvado e canavial 

6 Rib.ª das Velhas 1,18 km estreita e dispersa 

7 Rib.ª das Velhas 350 m descontínua e estreita 

8 Rib.ª das Velhas Ausente 

9 Rib.ª dos Marmeleiros Incipiente, arbustiva e descontínua, 

mas 770 m 

10 “Rib.º das Esteiras” Ausente 

11 “Rib.º da Lapagueira” Ausente 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

494 

 

CURSO DE ÁGUA NÚMERO NOME GALERIA 

12 Ribº de Cevadais 420 m estreita e descontínua 

13 “Rib.º do Grou” 450 m terminais 

 

XÉVORA 

 

1 “Rib.º de Ouguela” 495 m 

2 Rib.ª da Conceição 50 m terminais, o resto silvado e 

canavial descontínuo 

3 “Rib.º Vinha Mel” Ausente 

4 Rib.º de Xévora Incipiente 

5 Rib.ª de S. João Ausente 

6 “Rib.º da Jornada” 580 m descontínua 

7 Vala artificial Ausente 

8 Rib.ª da Água Zorra 600 m 

9 Rib.ª da Defesa Ausente 

10 “Rib.º do Xévora” Ausente 

 

 

A execução da rede de drenagem implica a destruição das formações florísticas ribeirinhas aí 

existentes. No global e porque estamos perante formações florísticas com valor para a 

conservação, são esperados impactes negativos relevantes.  

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 
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ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.6.2  HERPETOFAUNA 

A presente Ação poderá ter alguns impactes temporários, sobretudo durante a regularização e 

limpeza de linhas de água. Na construção da rede de drenagem, uma parte importante dos 

impactes já se terão registado aquando da desmatação e limpeza superficial dos terrenos por onde 

estas infraestruturas se irão desenvolver. No local da regularização e limpeza de linhas de água o 

habitat ribeirinho será afetado, podendo gerar alguns impactes sobre a comunidade 

herpetofaunística, pelo que o impacte da presente Ação será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 
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5.18.3.10.1.6.6.3  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

A presente Ação poderá ter alguns impactes temporários, sobretudo durante a regularização e 

limpeza de linhas de água. Na construção da rede de drenagem, uma parte importante dos 

impactes já se terão registado aquando da desmatação e limpeza superficial dos terrenos por onde 

estas infraestruturas se irão desenvolver. No local da regularização e limpeza de linhas de água o 

habitat ribeirinho será afetado em cerca de 12 troços, produzindo impactes em espécies como a 

lontra, alguns micromamíferos e aves aquáticas.  

O impacte da presente Ação sobre a fauna terrestre será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.7  AÇÃO: EXPLORAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E DEPÓSITO DE MATERIAIS 

SOBRANTES 

5.18.3.10.1.6.7.1  MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

A exploração destas áreas poderá perturbar algumas zonas das margens da Ribeira de Abrilongo 

e do Rio Xévora, resultando na remoção de áreas de vegetação ribeirinha. Esta Ação poderá 

aumentar, temporária e localmente, a turvação da água, já que aumentará a possibilidade dos 

materiais finos, que ficam expostos, serem arrastados para os cursos de água, sobretudo se ocorrer 

precipitação nesse período. Parte da turvação atual dos troços da ribeira de Abrilongo e do Rio 

Xévora em causa é resultante da libertação de materiais finos produzidos pelas mobilizações de 
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terreno para a atividade agrícola, que por vezes são feitas até ao leito menor. Esta situação 

promoveu a seleção de espécies de invertebrados tolerantes a esta forma de perturbação. Deste 

modo, embora as operações de desmatação e decapagem da área afeta à albufeira possam 

agravar as condições ambientais das linhas de água, não deverão promover impactes muito 

expressivos face às condições atuais.  

Assim, o impacte desta Ação sobre os macroinvertebrados do local será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.6.7.2  ICTIOFAUNA 

A exploração destas áreas poderá perturbar algumas zonas das margens da ribeira de Abrilongo e 

do Rio Xévora, resultando na remoção de áreas de vegetação ribeirinha. Nestes locais, essa Ação 

poderá aumentar, temporariamente, a turvação da água, já que aumenta a possibilidade de 

materiais finos, que ficam expostos, serem arrastados para a linha de água, em particular se ocorrer 

precipitação. 

Deve referir-se que a turvação da água é por vezes já nítida em nalguns troços, o que, pelo menos 

parcialmente, resultará dos materiais finos produzidos pelas mobilizações de terreno para a 

atividade agrícola, que em alguns casos são feitas até ao leito menor.  

Em conclusão, o impacte desta Ação sobre a ictiofauna local, através do aumento da turvação 

da água, será: 
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SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

 

5.18.3.10.1.7  ÁREAS DE MONTADO 

5.18.3.10.1.7.1  AÇÃO: ESTALEIROS. INSTALAÇÃO E ATIVIDADE 

5.18.3.10.1.7.1.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

O local de implantação do estaleiro ainda não é conhecido, pelo que não se sabe se irá afetar 

áreas de montado. Relativamente à instalação de estaleiros móveis de apoio às frentes de obra, 

serão privilegiadas áreas anteriormente intervencionadas ou / e cuja vegetação seja 

maioritariamente herbácea ruderal, não apresentando qualquer valor conservacionista, ou mesmo 

clareiras provenientes de maus usos antecedentes. 

 

5.18.3.10.1.7.2  AÇÃO: ABERTURA E/OU UTILIZAÇÃO DE ACESSOS PROVISÓRIOS PARA A 

REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO 

5.18.3.10.1.7.2.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

Neste caso, não se prevê a criação de acessos à obra no habitat montado, pelo que a circulação 

de veículos e maquinaria pesada far-se-á pelos caminhos já existentes. Assim, a circulação por 
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caminhos situados em áreas próximas de montados, caso seja necessária, poderá provocar 

alterações pontuais e temporárias nas árvores situadas nas proximidades, que poderão traduzir-se 

na deposição de partículas nas folhas, provocando a diminuição do crescimento das plantas.  

Consequentemente, o impacte resultante desta Ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.7.2.2  HERPETOFAUNA 

No decurso desta Ação, prevê-se um aumento da perturbação humana e do risco de 

atropelamento de indivíduos dos grupos biológicos (sobretudo da comunidade terrestre) que 

ocorrem no habitat montado.  

Assim, o impacte resultante desta Ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

500 

 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.7.2.3  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

No decurso desta Ação prevê-se um aumento da perturbação humana e do risco de colisão com 

indivíduos dos grupos biológicos que ocorrem no habitat montado: aves, quirópteros e outros 

mamíferos, sobretudo em períodos do dia com maior atividade animal (início da manhã e final da 

tarde). 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

 

5.18.3.10.1.7.3  AÇÃO: DESMATAÇÃO E/OU DECAPAGEM DOS TERRENOS NOS LOCAIS DE 

IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

5.18.3.10.1.7.3.1  FLORA E VEGETAÇÃO 
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Como foi dito acima, as estações elevatórias EE1 e EE2 serão implantadas em zonas de culturas 

anuais de sequeiro sem azinheiras ou sobreiros pelo que não são esperados impactes desta Ação 

no habitat montado. 

 

5.18.3.10.1.7.4  AÇÃO: EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE REGULARIZAÇÃO E RESPETIVOS 

ÓRGÃOS ANEXOS 

5.18.3.10.1.7.4.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

O reservatório a construir será a céu aberto, criado por modelação de terreno com dique perimetral 

e impermeabilizado interiormente por geomembrana. Terá uma área intervenção de cerca de 0,85 

ha para um espelho de água da ordem dos 0,45 ha. Irá situar-se numa zona de montado de azinho 

disperso com pasto de bovinos em sob coberto (tendo este último sido incluído nas culturas anuais 

de sequeiro devido à presença de pastagens semeadas). No local exato previsto para 

implementação do reservatório o montado é um pouco mais denso, a construção implicará o 

abate de cerca de 50 azinheiras, adicionais aquelas que serão removidas para construção das 

redes de rega e de drenagem. 

Nesta Ação, para além das obras de edificação, está ainda contemplado a limpeza de toda a 

área de intervenção para construção do reservatório, incluindo o troço proximal das duas condutas 

a ele ligadas que já tinha sido contabilizada na Ação “Desmatação e / ou decapagem dos terrenos 

nos locais de implantação das infraestruturas”.  

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 
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SIGNIFICADO MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.7.4.2  HERPETOFAUNA 

Durante a fase de construção, esta Ação terá consequências quase exclusivamente sobre a 

comunidade terrestre (na fase de exploração esperam-se impactes positivos na comunidade 

aquática). A construção do reservatório irá alterar permanentemente a parcela de montado onde 

se construirá a estrutura, modificando as condições naturais desta zona e eliminando a sua 

capacidade como habitat de suporte para alguma herpetofauna terrestre.  

De qualquer modo, tendo em atenção a pequena área afetada, o impacte desta Ação sobre os 

répteis e anfíbios será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.7.4.3  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

No decurso desta Ação poderão ainda ocorrer indivíduos sujeitos a dispersão aquando da Ação 

de desmatação e / ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas.  
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A execução do reservatório e respetivos órgãos anexos irá incrementar o tráfego de veículos 

podendo causar a morte por colisão/atropelamento de indivíduos assim como a sua dispersão para 

zonas adjacentes. 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.7.5  AÇÃO: REDE DE REGA. EXECUÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CONDUTAS 

E ÓRGÃOS DE MANOBRA E SEGURANÇA 

5.18.3.10.1.7.5.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

Nesta Ação está contemplado a limpeza de todas as faixas onde serão instaladas condutas, o que 

levará à destruição permanente de 412 azinheiras. Esta contabilização foi realizada numa região 

definida por um buffer de 5,5m ao lado direito do eixo das condutas e de 9,5m ao lado esquerdo 

do eixo das condutas, admitindo-se a perda total do arvoredo nesta região, independentemente 

do diâmetro da conduta. 

Dado o valor natural em causa – montados de Quercus spp. de folha perene (habitat 6310, da 

Diretiva 92/43/CEE) – são esperados impactes negativos e significativos.  

O impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 
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TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.7.5.2  MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

A presente intervenção poderá ter alguma influência nos invertebrados bentónicos pelo 

incremento, pelo menos temporário, da turvação da água de algumas ribeiras, já que amplia a 

possibilidade de materiais finos que ficam expostos serem arrastados para as linhas de água, em 

particular se ocorrer precipitação nesse período.  

O impacte desta Ação sobre a comunidade de invertebrados aquáticos (que localmente não inclui 

espécies de conservação prioritária) será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 
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MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.7.5.3  ICTIOFAUNA 

A presente intervenção poderá ter alguma influência na ictiofauna pelo incremento, pelo menos 

temporário, da turvação da água de algumas ribeiras, já que amplia a possibilidade de materiais 

finos que ficam expostos serem arrastados para as linhas de água, em particular se ocorrer 

precipitação nesse período. Assim, as operações de desmatação que serão realizadas para 

implantação do projeto poderão agravar as condições ambientais para os peixes. 

Refira-se que, em certas alturas do ano, a turvação da água nalguns cursos de água é já 

atualmente visível, o que, pelo menos em parte, resultará dos materiais finos produzidos pelas 

mobilizações de terreno para a atividade agrícola que são já feitas frequentemente até ao leito 

menor. Não obstante, o aumento dos materiais em suspensão deverá provocar impactes reduzidos 

face às condições atuais, sobretudo tendo em atenção a elevada tolerância da maioria das 

espécies piscícolas presentes a estas condições.  

Em conclusão, o impacte desta Ação sobre a ictiofauna local, através do aumento da turvação 

da água, será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 
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5.18.3.10.1.7.5.4  HERPETOFAUNA 

Será durante a presente Ação que se registarão a maior parte dos impactes da fase de construção 

sobre a herpetofauna local, ao serem alterados e por vezes inutilizados troços de habitat, 

nomeadamente montado. Esta Ação, além de causar alguma mortalidade direta face às 

atividades envolvidas, irá provocar a dispersão forçada dos indivíduos deslocados, podendo 

aumentar a competição nos habitats adjacentes. Face às áreas envolvidas nesta Ação e ao facto 

da mesma afetar desproporcionadamente a área de montando presente na área de estudo (que 

será um dos habitats mais afetados pela implantação do projeto, embora represente apenas 15,5% 

da área de intervenção e 5,5% da área dominada), considera-se o seu impacte significativo, 

embora parcialmente temporário e local (a zona desmatada para instalação das condutas será 

parcialmente recolonizada pela herpetofauna na fase de exploração do projeto).  

O impacte da presente Ação, que se fará sentir sobre as duas comunidades antes consideradas, é 

avaliado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.7.5.5  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

No decurso desta Ação prevê-se a remoção de 412 quercíneas, habitat preferencial para várias 

das espécies existentes na área de estudo com elevado estatuto de conservação (aves de rapina, 

passeriformes, morcegos e mamíferos carnívoros). As atividades de desmatação e decapagem dos 
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terrenos poderão causar a morte por colisão / atropelamento de indivíduos, assim como a sua 

dispersão para zonas adjacentes.  

O impacte á avaliado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.7.1  AÇÃO: REDE DE DRENAGEM. INTERVENÇÕES DE REGULARIZAÇÃO EM LINHAS DE 

ÁGUA 

Estas intervenções implicarão o abate ou a afetação permanente de, no máximo, 73 quercíneas 

(na sua quase totalidade azinheiras), assim os impactes gerados serão: 

SENTIDO VALORATIVO NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO 

DURAÇÃO PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO 
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REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL 

SIGNIFICADO MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE ELEVADO 

 

5.18.3.10.1.7.2  AÇÃO: REDE VIÁRIA. BENEFICIAÇÃO DE ACESSOS EXISTENTES 

5.18.3.10.1.7.2.1  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

A execução da rede viária e beneficiação de acessos existentes terá impactes indiretos negativos 

no habitat montado e consequentemente na fauna terrestre dependente deste habitat, devido à 

sua proximidade pelo que os impactes gerados serão: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

 

5.18.3.10.1.8  ÁREAS URBANAS (ÁREAS EDIFICADAS) 

Em virtude deste uso do solo apresentar uma baixa capacidade de suporte para as comunidades 

florísticas e faunísticas, predominando espécies generalistas associadas às atividades antrópicas, e 
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da afetação muito reduzida de área que se verificará (inferior a 0,024% da Área Afetada), os 

impactes da construção neste habitat não são mensuráveis. 

 

5.18.3.10.1.9  OUTROS USOS DO SOLO: CHARCAS, HORTAS, MATOS E PINHAIS 

Estes usos do solo ocupam uma proporção muito pequena da área de estudo e nenhum deles vai 

ser afetado diretamente pela construção inerente ao AHX. Por esse motivo, consideram-se 

eventuais impactes da construção sobre esses usos negligenciáveis e a sua estimativa mais 

detalhada irrelevante. 

 

5.18.3.10.2FASE DE EXPLORAÇÃO 

A avaliação dos impactes resultantes da exploração do projeto irá ser realizada considerando 

globalmente os habitats impactados, para as diversas ações consideradas. Assume-se igualmente 

que, para a Ação “Presença, funcionamento e manutenção da rede de rega”, que a totalidade 

da área a beneficiar será explorada através de regadio e que as culturas que atualmente estão já 

a ser regadas não irão sofrer alterações (apenas se altera a origem de água e não a prática 

cultural). 

 

5.18.3.10.2.1  AÇÃO: PRESENÇA, EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE REGULARIZAÇÃO E 

ÓRGÃOS ANEXOS 

5.18.3.10.2.1.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

Relativamente ao reservatório, alguns impactes negativos originados na fase de construção 

assumirão nesta fase um carácter definitivo. Esta circunstância deve-se, sobretudo, à perda de 

habitat terrestre disponível para colonização vegetativa, assim como à alteração das condições 

ambientais e dos usos anteriormente existentes. Tal facto manifestar-se-á em particular sobre as 

comunidades do montado de azinho, na pequena área de instalação do reservatório. Por outro 

lado, há a considerar a criação de um novo habitat com potencial para colonização por 

vegetação aquática, introduzindo grande diversidade ao mesmo tempo que afetando apenas 

uma pequena área de montado.  

Desta forma, o impacte resultante desta Ação poderá ser globalmente classificado como: 
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SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.2.1.2  MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS, HERPETOFAUNA E ICTIOFAUNA 

O reservatório de regularização não terá qualquer efeito barreira para as comunidades aquáticas 

da Ribeira do Abrilongo (sensu Petts, 1984). Isto porque o reservatório se situará no circuito de 

condutas e não no leito da ribeira e porque, havendo diversos filtros logo na EE1, a quantidade de 

larvas de peixes e invertebrados no sistema de condutas será muito reduzida. Além disso, o 

reservatório não terá filtros ou outras estruturas que dificultem a hipotética passagem dessa 

pequena quantidade de larvas pelo circuito. O efeito barreira da Barragem do Abrilongo já terá 

sido avaliado e mitigado no EIA respetivo (COBA 1993). 

Atendendo ao que foi dito acima, considera-se então que a presença, exploração e manutenção 

do reservatório de regularização e órgãos anexos não terão impacte negativo nos três grupos 

faunísticos em causa. Sendo a céu aberto, o reservatório poderá inclusive vir a ser colonizado por 

macroinvertebrados e herpetofauna aquática, tendo então um pouco significativo impacte 

positivo. 

 

5.18.3.10.2.1.3  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

A presença, exploração e manutenção do reservatório de regularização promoverão o aumento 

da atividade antrópica (facilitada pela existência de um acesso que será beneficiado). Todavia, os 
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impactes decorrentes da atividade humana poderão ser minimizados através das medidas 

mitigadoras propostas no presente EIA. 

A presença do reservatório facilitará o incremento na abundância de insetos, o que poderá 

contribuir para aumentar a disponibilidade de alimento para algumas espécies, em particular os 

morcegos. A massa de água criada com a construção da barragem poderá fomentar a ocorrência 

de taxon pertencentes às famílias Rhinolophidae e Vespertilionidae, além de outras espécies que 

possam eventualmente ocorrer no local para se alimentarem sobre massas de água. 

A presença do reservatório irá, ainda, beneficiar a avifauna. As aves, sobretudo aquáticas e 

Ciconiiformes, irão encontrar a médio / longo prazo disponibilidade de alimento à medida que 

aumente a colonização de espécies presas. Outras espécies que ocorrem presentemente serão 

também favorecidas pela disponibilidade de água para abeberamento e de presas. A presença 

da albufeira proporcionada pela exploração da barragem irá também potenciar o aparecimento 

de espécies menos frequentes na zona. 

 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.2.2  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ÓRGÃOS 

ANEXOS 

5.18.3.10.2.2.1  FLORA E VEGETAÇÃO 
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Durante a fase de exploração, os impactes originados na fase de construção assumirão um 

carácter definitivo. Nesta fase e porque se trata de uma área reduzida onde anteriormente se 

encontravam comunidades com elencos florísticos de baixo valor conservacionista, o impacte 

esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

 

5.18.3.10.2.2.2  MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

Considera-se a presente Ação sem impactes nos macroinvertebrados bentónicos da área de 

estudo. 

 

5.18.3.10.2.2.3  ICTIOFAUNA 

Considera-se a presente Ação sem impactes na comunidade piscícola da área de estudo. 

 

5.18.3.10.2.2.4  HERPETOFAUNA 

Considera-se a presente Ação sem impactes na herpetofauna da área de estudo. 

5.18.3.10.2.2.5  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 
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Considera-se a presente Ação sem impactes na fauna terrestre da área de estudo. 

 

5.18.3.10.2.3  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO (INCLUI CONDUTA 

E ÓRGÃOS ASSOCIADOS) 

5.18.3.10.2.3.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

Durante a presente fase, os impactes originados na fase de construção assumirão um carácter 

definitivo, em particular nos espaços referentes à área do circuito hidráulico que intersetou culturas 

de carácter permanente. Os impactes causados em áreas anteriormente colonizadas por 

comunidades herbáceas com elencos florísticos de baixo valor conservacionista serão quase 

impercetíveis, assumindo significado apenas nas áreas onde a sua construção envolveu a 

destruição definitiva de comunidades de carácter perene, nomeadamente em áreas de 

vegetação ribeirinha e de olival de sequeiro.  

Desta forma, o impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE1 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

1 No caso da remoção de culturas permanentes e de árvores, ou caso haja alteração permanente do sistema cultural (de 

sequeiro para regadio) em virtude da exploração do AHX 

 

5.18.3.10.2.3.2  MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 
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Considera-se a presente Ação sem impactes nos macroinvertebrados bentónicos da área de 

estudo. 

 

5.18.3.10.2.3.3  ICTIOFAUNA 

Considera-se a presente Ação sem impactes na ictiofauna da área de estudo. 

 

5.18.3.10.2.3.4  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

Considera-se a presente Ação sem impactes na fauna terrestre da área de estudo. 

 

5.18.3.10.2.4  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE REGA 

5.18.3.10.2.4.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

Os impactes gerados na fase de construção, com carácter temporário, encontram-se nesta fase 

impercetíveis, ou seja, as formações florísticas afetadas terão recuperado, encontrando-se nesta 

fase em tudo semelhantes ao existente na fase inicial do projeto. 

No âmbito desta fase serão ainda consideradas as operações de manutenção e conservação das 

infraestruturas construídas. São ações dirigidas à maximização da sua eficácia, nomeadamente a 

limpeza de valas e canais, construídas com um objetivo determinado. Como tal, sem esquecer que 

estes espaços constituem habitats peculiares, importa nestas ações adotar um conjunto de 

medidas minimizadoras de impacte ambiental, que são propostas no presente estudo. 

Na fase de exploração ressalvam-se ainda os impactes definitivos causados pela conversão da 

agricultura de sequeiro em agricultura de regadio. Esta conversão levará à substituição das 

comunidades existentes por outras de carácter cosmopolita de muito menor valor ecológico. O 

efeito principal sobre as espécies vegetais será a modificação irreversível das condições ecológicas, 

alteração das estruturas de habitats, fragmentação e isolamento de populações, assim como a 

redução da normal capacidade de regeneração. Na área de estudo ocorrem algumas espécies 

de flora prioritárias típicas de comunidades herbáceas, tais como Narcissus bulbocodium e 

possivelmente Festuca duriotagana. 

O impacte esperado será: 
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SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.2.4.2  MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

Considerando que a área a beneficiar apresenta maioritariamente ocupação agrícola (cerca de 

34% da Área Afetada corresponde já atualmente a culturas regadas), não se prevê uma alteração 

muito substancial do esforço produtivo. Não obstante, ao aumento da área de regadio pode estar 

associada alguma intensificação da atividade agrícola e a uma maior utilização de fitofármacos e 

de fertilizantes, que poderão escorrer para as linhas de água. A alteração da qualidade da água 

poderá originar alterações nas comunidades de macroinvertebrados, predominando as famílias 

com características tolerantes.  

O impacte da presente Ação será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 
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DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.2.4.3  ICTIOFAUNA 

Considerando que a área a beneficiar apresenta maioritariamente ocupação agrícola (cerca de 

34% da Área Afetada corresponde a culturas regadas), não se prevê uma alteração muito 

substancial do impacte na ictiofauna com a realização do projeto. Além disso, o regadio pode 

trazer maior eficiência no uso da água e dos solos sem intensificação dos fatores associados aos 

fertilizantes e fitofármacos. Não obstante, o aumento da área de regadio poderá eventualmente 

estar associada a uma maior utilização de fitofármacos e de fertilizantes, que poderão provocar 

impactes nas águas superficiais e subterrâneas. A alteração da qualidade da água poderá originar 

alterações nas comunidades ictiofaunísticas, o incremento de doenças ou anomalias nos 

exemplares piscícolas.  

O impacte da presente Ação será:  

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

517 

 

5.18.3.10.2.4.4  HERPETOFAUNA 

Considerando que a área a beneficiar apresenta maioritariamente ocupação agrícola (cerca de 

34% da área corresponde a culturas regadas), não se prevê uma alteração significativa da 

ocupação do solo, sob o ponto de vista da herpetofauna. 

Assim, o impacte da presente Ação será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.2.4.5  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

Os impactes decorrentes da exploração do projeto implicam a fragmentação dos habitats. A 

evolução direta e indireta das consequências da fragmentação do habitat nos vertebrados 

terrestres é complexa e depende das características eco-etológicas intrínsecas de cada espécie-

alvo e das características da matriz de fragmentos envolventes, que poderão funcionar como zona 

de adaptação da matriz agora construída (Janzen, 1986). 

No decurso desta Ação será de prever a substituição no uso do solo, com aumento da área 

ocupada por culturas (anuais e permanentes) de regadio. Para as comunidades da fauna terrestre, 

o impacte das alterações culturais irá fazer-se sentir de forma mais intensa principalmente nos 

habitats culturas anuais de sequeiro (com e sem árvores dispersas), mas também nas outras culturas 

permanentes de sequeiro e olivais de sequeiro. 
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No caso das culturas anuais de regadio e olivais de regadio, visto já serem áreas submetidas a 

intensas atividades agrícolas, as alterações não serão significativas, enquanto noutros habitats (com 

reduzida representatividade na Área Afetada (inferior a 2%) não terão impactes mensuráveis na 

fase de exploração. 

Os passeriformes e demais taxas dependentes dos sistemas de agricultura de sequeiro e pousios 

serão a médio prazo afetados com o decurso desta Ação, pela desadequação dos novos habitat 

(culturas de regadio), entretanto criados. Assim, será espectável a diminuição da diversidade de 

habitats em mosaico, com a implantação de extensas áreas de regadio intensivo (previsivelmente, 

pelo menos nalgumas áreas em regime de monocultura, designadamente de olival), ficando 

também reduzida a capacidade de suporte trófico (insetos) para a comunidade de quirópteros. 

Rebelo e Rainho (2000) referem a alteração dos biótopos de alimentação como sendo uma das 

principais ameaças à conservação dos quirópteros. 

A comunidade de mamíferos terrestre também poderá ser afetada com esta alteração cultural, 

por exemplo através das condições habitacionais dos roedores e lagomorfos, que sendo elementos 

base das cadeias tróficas poderão afetar as comunidades de carnívoros (e.g., rapinas, mamíferos). 

Relativamente à Rede Natura 2000, importa salientar o seguinte: 

1. O Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora, interfere com o SIC São Mamede em toda a 

extensão da área a beneficiar pelo primeiro, ou seja 2.844,78 ha. O SIC São Mamede tem 

uma área total de 116.114 ha, representando, pois, a área a beneficiar pelo AHX cerca de 

2,45 % da área total do SIC; 

2. A área prevista para o AHX encontra-se parcialmente dentro da ZPE (PTZPE0043) e da IBA 

(PT019) de Campo Maior, cujos limites coincidem. Concretamente, as áreas do AHX situadas 

na margem esquerda do Abrilongo e do Xévora e na margem direita de um troço final de 

2 km deste último rio, então dentro dessas áreas classificadas. As restantes áreas do AHX 

encontram-se fora da ZPE e da IBA. 

Ou seja, a parte da área do SIC que seria afetada pelo AHX é pequena (<2,5%) e só parte da área 

se encontra dentro da ZPE. O AH em avaliação não interferiria significativamente com qualquer 

uma destas áreas, ou seja, as áreas consideradas fundamentais para conservação dos valores 

ecológicos mais impactados pelo regadio são exteriores aos limites do presente AH.  

Desta forma, importa referir que, a nível regional, o projeto não impacta nas áreas mais relevantes 

designadas para conservação dos valores ecológicos em causa, que se encontram na vizinhança 
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direta do presente projeto e apresentam áreas geográficas de dimensão muito consideravelmente 

superior aos habitats agrícolas extensivos a reconverter através do presente projeto. 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

 

5.18.3.10.2.5  AÇÃO: PRESENÇA, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA 

5.18.3.10.2.5.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

Durante a fase de exploração, os impactes originados na fase de construção assumirão um 

carácter definitivo, em particular nos espaços referentes à área da rede viária que intersetou 

culturas de caráter permanente, nomeadamente áreas de vegetação ribeirinha e de olival de 

sequeiro. 

Deve ainda ser realçado que da fase de exploração fazem ainda parte as operações de 

manutenção e conservação. São ações dirigidas à maximização da eficácia destas infraestruturas 

e, como tal, não se deve esquecer que estes espaços constituem também habitats peculiares, 

tornando importante nestas ações adotar um conjunto de medidas minimizadoras de impacte 

ambiental, que são propostas no presente estudo. 

Assim, o impacte esperado será considerado: 
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SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.2.5.2  MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

Considera-se a presente Ação sem impactes macroinvertebrados bentónicos da área de estudo. 

 

5.18.3.10.2.5.3  ICTIOFAUNA 

Considera-se a presente Ação sem impactes macroinvertebrados bentónicos da área de estudo. 

 

5.18.3.10.2.5.4  FAUNA TERRESTRE (RÉPTEIS, AVES E MAMÍFEROS) 

No decurso desta Ação haverá a alteração do uso do solo, mas numa área inferior a 1 ha distribuída 

por vários habitats: culturas anuais de sequeiro com e sem árvores dispersas, olival de sequeiro, olival 

de regadio. Grande parte da área interferida com esta Ação já tinha o mesmo uso antes do projeto, 

embora as condições dos caminhos os tornassem transitáveis apenas para veículos agrícolas. A 

presença da rede viária beneficiada possibilitará a sua utilização por qualquer veículo, 

aumentando assim a frequência de utilização e a maior velocidade potencial a que os veículos se 

poderão deslocar, o que induz o aumento da probabilidade do risco de colisão e atropelamento 

de taxa da fauna local.  

Assim, o impacte desta Ação sobre a fauna será: 
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SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

 

5.18.3.10.2.6  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM 

5.18.3.10.2.6.1  FLORA E VEGETAÇÃO 

Os impactes gerados na fase de construção assumiam-se com carácter temporário e encontram-

se nesta fase, impercetíveis, ou seja, as formações florísticas afetadas terão recuperado, 

encontrando-se nesta fase em tudo semelhantes ao existente na fase inicial do projeto. 

Importa referir ainda que no âmbito desta fase de exploração, serão consideradas as operações 

de manutenção e conservação das infraestruturas construídas. São ações dirigidas à maximização 

da sua eficácia, nomeadamente a limpeza de valas e canais, construídas com um objetivo 

determinado. Como tal, sem esquecer que estes espaços constituem habitats peculiares, importa 

nestas ações adotar um conjunto de medidas minimizadoras de impacte ambiental, que são 

propostas no presente estudo.  

Desta forma, o impacte esperado será: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 
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DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.10.2.6.2  MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS 

Considera-se a presente Ação sem impactes nos macroinvertebrados bentónicos da área de 

estudo. 

5.18.3.10.2.6.3  ICTIOFAUNA 

Considera-se a presente Ação sem impactes sobre a ictiofauna da área de estudo. 

 

5.18.3.10.2.6.4  HERPETOFAUNA 

Considera-se a presente Ação sem impactes nas comunidades herpetofaunísticas da área de 

estudo. 

 

5.18.3.10.2.6.5  FAUNA TERRESTRE (AVES E MAMÍFEROS) 

Considera-se a presente Ação sem impactes na fauna terrestre da área de estudo. 

 

 

5.18.3.10.2.7  AÇÃO: DINÂMICA DE ALTERAÇÃO DO USO AGRÍCOLA E FLORESTAL DECORRENTE DA EXPLORAÇÃO 

DO EMPREENDIMENTO; 
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As alterações de uso agrícola e florestal decorrentes do projeto vão ocorrer na Área Dominada (ver 

5.4.1.4). A situação de referência para o uso agrícola e florestal do solo na Área Dominada é 

apresentado na Figura 27 e na Tabela 21. 

 

5.18.3.10.2.7.1  CENÁRIO DE EVOLUÇÃO DECORRENTE DO PROJETO  

Na impossibilidade de conhecer antecipadamente a forma como o Aproveitamento Hidroagrícola 

será utilizado, mas tendo em conta as expectativas enunciadas pela Associação de Beneficiários 

do Xévora, foi caracterizado um cenário de evolução de ocupação do solo de acordo com o 

seguinte: 

- A área de temporárias de regadio (incluindo a área hoje ocupada por tomate) manterá a 

classificação “temporária de regadio”, uma vez que, tendencialmente, as conversões de área 

tenderão a aumentar esta classe, não fazendo sentido considerar que as áreas já convertidas se 

revertam. 

- A área de olival de regadio atualmente existente mantém a classificação, uma vez que, tal como 

para as temporárias de regadio as conversões terão tendência a aumentar a sua superfície. 

- A área de montado de azinho mantém a classificação, por imperativo legal uma vez que a 

reconversão não será proposta. 

- A área de galeria ripícola mantém a classificação, uma vez que as parcelas agrícolas não 

excederão os limites atuais da confrontação com a mesma. A área de pinheiro-manso mantém a 

classificação, assim como a área de instalações agrícolas.  

A área de vinha mantém a classificação. 

 

Assim, como mostra a Tabela 101 o cenário considera que cerca de 61% da Área Dominada do 

AHX não mudará de ocupação tendo em conta as classes considerados na análise. 
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TABELA 101 - OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DOMINADA DECORRENTE DO CENÁRIO DE EVOLUÇÃO DECORRENTE DO PROJETO 

CLASSE DE OCUPAÇÃO ÁREA (HA) % 

Temporárias de sequeiro incluindo forrageiras 0 0,0% 

Olival de sequeiro 0 0,0% 

Temporárias de regadio 720,46 33,4% 

Pastagem permanente e mato 0 0,0% 

Olival de regadio 274,53 12,7% 

Tomate 82,80 3,8% 

Vinha 31,73 1,5% 

Montado de Azinho  120,03 5,6% 

Galeria ripícola 54,87 2,5% 

Instalações agrícolas 13,69 0,6% 

Pinheiro manso 4,33 0,2% 

TOTAL  1302,43 60,3% 

 

 

O cenário assume que a conversão para Temporárias de regadio, Olival e outras culturas 

permanentes de regadio incidirá nas áreas atualmente ocupadas por “Temporárias de sequeiro 

incluindo forrageiras”, Olival de sequeiro e “Pastagem permanente e mato” de acordo com o 

indicado na Tabela 102 . 
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TABELA 102 – CONVERSÃO DE ÁREAS DE SEQUEIRO PARA OLIVAL E OUTRAS CULTURAS PERMANENTES DE REGADIO  

CLASSES DE OCUPAÇÃO A CONVERTER  ÁREA (HA) TEMP REGADIO OLIVAL E PERM. REGADIO 

Temporárias de sequeiro incluindo forrageiras 494,37 247,18 247,18 

Olival de sequeiro 357,65 - 357,65 

Pastagem permanente e mato 5,80 5,80 - 

Total de Área Convertida 857,82 252,98 604,84 

 

 

Prevê-se que a superfície de temporárias de regadio possa aumentar 252,98 ha e que a superfície 

de Olival de regadio e outras culturas permanentes possa aumentar 604,84 ha em consequência 

do AHX. 

 

5.18.3.10.3 FASE DE DESATIVAÇÃO 

A consideração de uma fase de desativação é feita apenas por coerência metodológica, uma vez 

que não é esperada a desativação do AHX num horizonte que seja relevante. 

 

5.18.3.10.3.1  AÇÃO: ABANDONO SEM DESMANTELAMENTO DAS ESTRUTURAS 

No caso do abandono das infraestruturas sem desmantelamento, não são esperados quaisquer 

impactes diretos nos grupos biológicos considerados, uma vez que a sua permanência não 

acarreta risco ambiental. De notar que as estruturas consideradas não incluem a Barragem do 

Abrilongo, que já foi objeto de um EIA próprio (COBA, 1993). 

Os impactes indiretos do abandono das infraestruturas do AHX poderão incluir a reconversão em 

sequeiro das poucas parcelas que não é possível regar através de regadios precários ou 

temporários e um uso menos racional da água, com o regresso ao uso de captações diretas na 

Ribeira do Abrilongo e no Rio Xévora. 
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5.18.3.10.3.2  AÇÃO: RECONVERSÃO DAS ESTRUTURAS 

Pelas suas características, as infraestruturas do AHX não podem ser usadas para outro efeito que 

não a rega. Se o AHX fosse abandonado, a tomada de água na fonte seria reduzida a zero, mas 

isso apenas teria efeitos para montante e para jusante, não no interior da área de estudo. 

Considera-se, portanto, que não existe nenhum cenário realista de reconversão. 

 

5.18.3.10.3.3  AÇÃO: DESATIVAÇÃO COM DESMANTELAMENTO DAS ESTRUTURAS 

Os impactes do abandono já foram avaliados acima na ação “Desativação sem 

desmantelamento das estruturas”. Nesta ação, aos efeitos do abandono acresceriam os efeitos de 

desmantelar e remover a infraestrutura de rega, com as novas desmatações, decapagens e 

escavações inerentes. 

 

5.18.3.11 QUALIDADE DO AMBIENTE 

Neste capítulo avaliar-se-ão os impactes da implementação do projeto sobre a qualidade do ar, o 

ambiente sonoro e a produção e gestão de resíduos e efluentes. 

 

5.18.3.11.1QUALIDADE DO AR 

5.18.3.11.1.1  FASE DE CONSTRUÇÃO 

5.18.3.11.1.1.1.1  AÇÃO: ESTALEIROS. INSTALAÇÃO E ATIVIDADE 

As ações associadas à construção e montagem dos estaleiros previstos poderão implicar alguma 

mobilização de terras e criação de plataformas para acesso de máquinas e veículos ou 

assentamento de estruturas e parqueamento de maquinaria, podendo causar, a nível local, 

alguma libertação de poeiras para a atmosfera. Os impactes associados a este fenómeno são 

negativos e localizados, e consistem na redução da visibilidade atmosférica, incomodidade das 

populações, perturbação das comunidades animais existentes e na diminuição do crescimento das 

plantas. Da mesma forma, a circulação de máquinas e veículos (camiões, escavadoras, giratórias, 

cilindros, etc.) nas áreas de estaleiro origina a libertação de gases de combustão como o NO2, SO2, 

CO, hidrocarbonetos e fumos negros, bem como partículas em suspensão. A quantificação e 
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significância destes impactes dependem de vários fatores como o tipo de solo, o vento, a 

humidade, a vegetação envolvente, a própria velocidade e fluxo dos veículos, o correto 

acondicionamento dos materiais pulverulentos nos camiões que os transportam, a frequência de 

aspersão dos caminhos de acesso e a afetação da vegetação envolvente. 

Por outro lado, uma vez que a área de localização do estaleiro é essencialmente agrícola, não se 

registando a presença de ocupação humana nas proximidades, não se prevê uma afetação direta 

da libertação de poeiras e gases poluentes na população local. 

Assim, tendo em conta o caráter temporário da ação em questão, e tratando-se da intervenção 

de áreas relativamente pequenas, não se prevê que as concentrações de poluentes ultrapassem 

os limites legais vigentes em matéria de qualidade do ar, classificando-se o impacte sobre a 

qualidade do ar: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.1.1.2  AÇÃO: ABERTURA E/OU UTILIZAÇÃO DE ACESSOS PROVISÓRIOS PARA A 

REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO 

Para o acesso às diferentes infra-estruturas constituintes do projeto serão utilizados caminhos já 

existentes, que serão beneficiados através da regularização e compactação do pavimento 

existente e na drenagem nas zonas em que tal se considere necessário. No entanto, caso haja 

necessidade de criação de acessos provisórios, poderá registar-se, a nível local, alguma libertação 
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de poeiras para a atmosfera, resultante da mobilização de terras e circulação de máquinas e 

veículos. 

Desta forma, tendo em conta o carácter temporário da ação em questão, e tratando-se da 

intervenção de áreas relativamente pequenas, o impacte sobre a qualidade do ar poderá ser 

considerado: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.1.1.3  AÇÃO: DESMATAÇÃO E/OU DECAPAGEM DOS TERRENOS NOS LOCAIS DE 

IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

A desmatação e decapagem dos locais de implantação das infra-estruturas provocará, 

localmente, a libertação de poeiras, promovendo a redução da visibilidade atmosférica, 

incomodidade das populações, perturbação das comunidades animais existentes e na diminuição 

do crescimento das plantas. 

Por outro lado, a circulação de veículos e máquinas afetos às operações de desmatação e/ou 

decapagem liberta gases de combustão como o NO2, SO2, CO, hidrocarbonetos e fumos negros, 

originando impactes negativos sobre a qualidade do ar local, cuja quantificação e significância 

dependem de vários fatores como o tipo de solo, o vento, a humidade, a vegetação envolvente, 

a própria velocidade e fluxo dos veículos, o correto acondicionamento dos materiais pulverulentos 
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nos camiões que os transportam, a frequência de aspersão dos caminhos de acesso e a afetação 

da vegetação envolvente. 

No entanto, tendo em conta o carácter temporário da ação em questão, o impacte global destas 

ações sobre a qualidade do ar poderá ser considerado: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.1.1.4  AÇÃO: EXPLORAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E DEPÓSITO DE MATERIAIS 

SOBRANTES 

As ações associadas à exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes 

implicam uma grande mobilização de terras e criação de plataformas para acesso de máquinas e 

veículos, podendo causar, a nível local, alguma libertação de poeiras para a atmosfera. Por outro 

lado, a circulação de máquinas e veículos origina a libertação de poluentes atmosféricos, em 

especial partículas em suspensão, para a atmosfera. 

No entanto, tendo em conta o carácter temporário da ação em questão, o impacte sobre a 

qualidade do ar pode ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 
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DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.1.1.5  AÇÃO: EXECUÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ÓRGÃOS ANEXOS 

As ações associadas à execução das Estações Elevatórias implicam uma grande mobilização de 

terras e criação de plataformas para acesso de máquinas e veículos, podendo causar, a nível local, 

alguma libertação de poeiras para a atmosfera. A esta ação está igualmente associada a 

circulação de máquinas e veículos, que origina a libertação de poluentes atmosféricos, em especial 

partículas em suspensão, para a atmosfera. 

No entanto, tendo em conta o carácter temporário e localizado desta ação, o impacte inerente a 

esta ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 
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MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.1.1.6  AÇÃO: EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE REGULARIZAÇÃO E ÓRGÃOS ANEXOS 

As ações associadas à execução do reservatório implicam uma mobilização de terras e criação de 

plataformas para acesso de máquinas e veículos, podendo causar, a nível local, alguma libertação 

de poeiras para a atmosfera. A circulação de máquinas e veículos associada a esta ação origina 

a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão, para a atmosfera. 

No entanto, tendo em conta o carácter temporário e localizado desta ação, o impacte inerente a 

esta ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.1.1.7  AÇÃO: EXECUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO (INCLUI CONDUTA E ÓRGÃOS 

ASSOCIADOS) 

A execução do circuito hidráulico e órgãos associados implicará a movimentação de terras 

causando, a nível local, alguma libertação de poeiras. Por outro lado, a circulação de máquinas e 

veículos origina a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão, para 

a atmosfera. 
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Pela sua especificidade, destacam-se ainda as emissões resultantes do uso de explosivos, a que 

poderá ser necessário recorrer para abertura das valas de instalação da tubagem, caso existam 

afloramentos rochosos subsuperficiais. O monóxido de carbono é o poluente produzido em maior 

quantidade na detonação de explosivos, seguido das partículas, as quais são praticamente 

impossíveis de distinguir das grandes quantidades de partículas geradas pelo desmonte da rocha e 

movimentação dos terrenos. 

No entanto, tendo em conta o carácter temporário da ação em questão, e tratando-se da 

intervenção de áreas relativamente pequenas, o impacte sobre este descritor poderá ser 

classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.1.1.8  AÇÃO: REDE DE REGA. EXECUÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CONDUTAS 

E ÓRGÃOS DE MANOBRA E SEGURANÇA 

À semelhança da ação anterior, a execução da rede de rega (apelidada de secundária em 

aproveitamentos hidroagrícolas de maior dimensão) implicará a movimentação de terras 

causando, a nível local, alguma libertação de poeiras. Por outro lado, a circulação de máquinas e 

veículos origina a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão, para 

a atmosfera. 
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Pela sua especificidade, destacam-se ainda as emissões resultantes do uso de explosivos, a que 

poderá ser necessário recorrer para abertura das valas de instalação da tubagem, caso existam 

afloramentos rochosos subsuperficiais. 

No entanto, tendo em conta o carácter temporário da ação em questão, e tratando-se da 

intervenção de áreas relativamente pequenas, o impacte sobre este descritor poderá ser 

classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.1.1.9  AÇÃO: REDE VIÁRIA. CONSTRUÇÃO DE NOVOS ACESSOS E BENEFICIAÇÃO DE 

ACESSOS EXISTENTES 

A execução dos restabelecimentos viários implicará algum movimento de terras, bem como a 

circulação de veículos e máquinas nas áreas de construção e vias de acesso. 

Por outro lado, a circulação de máquinas e veículos origina a libertação de poluentes atmosféricos, 

em especial partículas em suspensão, para a atmosfera. 

Destacam-se ainda as emissões resultantes do uso de explosivos, a que poderá ser necessário 

recorrer, caso existam afloramentos rochosos subsuperficiais. 

Da mesma forma, e tratando-se de intervenções em áreas relativamente pequenas, o impacte 

desta ação poderá ser classificado como: 
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SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.1.1.10  AÇÃO: REDE DE DRENAGEM. REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA DE LINHAS DE 

ÁGUA 

As ações de regularização e limpeza das linhas de água implicam alguma movimentação de terras 

causando, a nível local, alguma libertação de poeiras. Por outro lado, a circulação de máquinas e 

veículos afetos origina a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em 

suspensão, para a atmosfera. 

Desta forma, e tratando-se de intervenções em áreas relativamente pequenas, o impacte desta 

ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 
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REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

 

5.18.3.11.1.2  FASE DE EXPLORAÇÃO 

5.18.3.11.1.2.1  AÇÃO: PRESENÇA, EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BARRAGEM DE 

ABRILONGO E ÓRGÃOS ANEXOS 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação. 

 

5.18.3.11.1.2.2  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS E ÓRGÃOS ANEXOS 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação. 

 

5.18.3.11.1.2.3  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE 

REGULARIZAÇÃO 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação. 

 

5.18.3.11.1.2.4  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CIRCUITO 

HIDRÁULICO (INCLUI CONDUTA E ÓRGÃOS ASSOCIADOS) 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação. 

 

5.18.3.11.1.2.5  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE REGA 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação. 
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5.18.3.11.1.2.6  AÇÃO: PRESENÇA, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA 

A presença da rede viária beneficiada no âmbito do projeto promoverá uma maior circulação de 

veículos e máquinas agrícolas face ao tráfego registado na situação de referência, originando a 

libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão, para a atmosfera. 

Da mesma forma, e tratando-se de intervenções em áreas relativamente pequenas, o impacte 

desta ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.1.2.7  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM 

As ações de manutenção da rede de drenagem implicam alguma movimentação de terras 

causando, a nível local, alguma libertação de poeiras. Por outro lado, a circulação de máquinas e 

veículos afetos origina a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em 

suspensão, para a atmosfera. 

Desta forma, e tratando-se de intervenções em áreas relativamente pequenas, o impacte desta 

ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 
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DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.1.2.8  AÇÃO: ALTERAÇÃO DO REGIME DE CAUDAIS NA RIBEIRA DO ABRILONGO E NO 

RIO XÉVORA 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação no descritor em causa (Qualidade do Ar). 

 

5.18.3.11.1.3  FASE DE DESATIVAÇÃO 

5.18.3.11.1.3.1  AÇÃO: ABANDONO SEM DESMANTELAMENTO DAS ESTRUTURAS 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação. 

 

5.18.3.11.1.3.2  AÇÃO: RECONVERSÃO DAS ESTRUTURAS 

A reconversão das infra-estruturas do projeto implicará alguma movimentação de terras causando, 

a nível local, alguma libertação de poeiras. Por outro lado, a circulação de máquinas e veículos 

origina a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão, para a 

atmosfera. 

No entanto, tendo em conta o carácter temporário da ação em questão, e tratando-se da 

intervenção de áreas relativamente pequenas, o impacte sobre este descritor poderá ser 

classificado como: 
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SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.1.3.3  AÇÃO: DESATIVAÇÃO COM DESMANTELAMENTO DAS ESTRUTURAS 

Neste cenário, os impactes esperados serão similares aos verificados para a fase de construção, 

uma vez que envolvem o mesmo tipo de actividades. 

Desta forma, o impacte esperado sobre a qualidade do ar poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 
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MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.2AMBIENTE SONORO 

5.18.3.11.2.1  FASE DE CONSTRUÇÃO 

5.18.3.11.2.1.1  AÇÃO: ESTALEIROS. INSTALAÇÃO E ATIVIDADE 

Na área afeta aos estaleiros principais registar-se-á um aumento dos níveis de ruído devido à 

multiplicidade de atividades realizadas, nomeadamente a intensa circulação de veículos e 

máquinas. Estas áreas localizam-se, como tal, a uma distância superior a 300 m dos aglomerados 

urbanos, bem como das herdades e habitações isoladas existentes na área do projeto. 

Assim, uma vez que a área de localização destas infra-estruturas é essencialmente agrícola, não se 

registando ocupação humana nas proximidades, não se prevêem impactes resultantes desta 

atividade no ambiente sonoro. 

 

5.18.3.11.2.1.2  AÇÃO: ABERTURA E/OU UTILIZAÇÃO DE ACESSOS PROVISÓRIOS PARA A 

REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO 

A circulação na obra far-se-á através dos caminhos já existentes no local. No entanto, caso haja 

necessidade de criação de acessos provisórios, poderá registar-se um aumento dos níveis de ruído 

devido à circulação de veículos e alguma maquinaria pesada durante a sua execução e utilização. 

No entanto, o nível de incomodidade será semelhante ao de um trator agrícola, além de que na 

área de estudo a ocupação humana é bastante dispersa, pelo que esta perturbação não será 

considerada significativa. 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 
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DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.2.1.3  AÇÃO: DESMATAÇÃO E/OU DECAPAGEM DOS TERRENOS NOS LOCAIS DE 

IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

Às ações de desmatação e decapagem dos terrenos estão associadas a circulação de veículos e 

a operação de alguma maquinaria pesada, que poderão originar níveis de ruído perturbadores da 

saúde humana, bem como da fauna existente. 

Assim, na área afeta à rede de rega, a desmatação e decapagem dos terrenos poderão afetar 

sobretudo os recetores sensíveis 5, 7 e 8: construções junto à Quinta da Lapagueira, antigo Posto 

Fiscal de Ouguela e novo Monte das Pedrosas e adjacentes, respetivamente (detalhes na TABELA 70 

de caracterização). 

Poderão também ser afetados por estas ações, pela sua proximidade à rede de rega, os seguintes 

recetores sensíveis: 

– Recetor sensível 1: Casas e barracões agrícolas da encosta sul do monte Farrusco, a cerca de 20 

m de uma futura conduta; 

– Recetor sensível 6: Habitação nas proximidades da ruína do Monte de São José, a cerca de 20 m 

de uma futura conduta; 

– Recetor sensível 9: Monte do Vinha Mel, a cerca de 12 m de uma futura conduta. 

As ações de desmatação e decapagem dos terrenos afetos à construção da Estação elevatória 2 

afetarão sobretudo o recetor sensível 1, com construções situadas a um mínimo de 20 m. 

Finalmente, as ações de desmatação e decapagem dos terrenos afetos à construção e 

beneficiação da rede viária poderão afetar sobretudo os recetores sensíveis 1, 5, 6 e 9 (ver descritivo 

acima). 
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Salienta-se que estes recetores sensíveis localizam-se nas proximidades de troços da rede viária já 

existente, que serão apenas sujeitos a ações de beneficiação. 

Desta forma, e dado o caráter intermitente descontínuo e temporário do ruído associado a estas 

ações, e tendo em conta a distância aos recetores sensíveis, prevê-se que esta perturbação não 

seja considerada significativa. 

Assim, o impacte inerente a esta ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.2.1.4  AÇÃO: EXPLORAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E DEPÓSITO DE MATERIAIS 

SOBRANTES 

Tendo em conta que a localização das áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes 

previstas ainda não é conhecida, não é possível determinar qual o recetor sensível mais próximo. 

A exploração destas áreas poderá ainda afetar a fauna aí existente (ver descritor Ecologia), 

embora esta provavelmente tenha sido já perturbada pelas atividades de desmatação e 

decapagem. 

No entanto, uma vez que o ruído associado a estas atividades terá um carácter intermitente, 

descontínuo e temporário, o impacte resultante poderá classificado como: 
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SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.2.1.5  AÇÃO: EXECUÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ÓRGÃOS ANEXOS 

A execução destas infra-estruturas poderá afetar a fauna existente na área (ver descritor Ecologia), 

embora esta tenha sido já perturbada pelas atividades de desmatação e decapagem da área a 

intervencionar. 

Refere-se ainda a perturbação resultante do uso de explosivos, a que poderá ser necessário 

recorrer, caso existam afloramentos rochosos subsuperficiais. 

Dado que estas duas infra-estruturas são pontuais e apenas a EE2 se localiza a uma distância curta 

(mínima de 20 m) de um recetor sensível (n.º 1: construções da encosta sul do monte Farrusco), 

prevêem-se os seguintes impactes resultantes desta ação. 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 
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DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.2.1.6  AÇÃO: EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE REGULARIZAÇÃO E ÓRGÃOS ANEXOS 

A execução desta infra-estrutura poderá afetar a fauna existente na área (ver descritor Ecologia), 

embora esta tenha sido já perturbada pelas atividades de desmatação e decapagem na área em 

questão. 

Refere-se ainda a perturbação resultante do uso de explosivos, a que poderá ser necessário 

recorrer, caso existam afloramentos rochosos subsuperficiais. 

Dado que esta infra-estrutura é pontual e se localiza a uma distância superior a 200 m de qualquer 

recetor sensível, não se prevêem impactes resultantes desta ação. 

 

5.18.3.11.2.1.7  AÇÃO: EXECUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO (INCLUI CONDUTA E ÓRGÃOS 

ASSOCIADOS) 

A área afeta ao circuito hidráulico possui um carácter marcadamente agrícola, registando a 

presença de algumas herdades dispersas que poderão sofrer perturbação. Assim, os trabalhos 

associados à execução do circuito hidráulico poderão afetar sobretudo os recetores sensíveis 5, 7 

e 8: construções junto à Quinta da Lapagueira, antigo Posto Fiscal de Ouguela e novo Monte das 

Pedrosas e adjacentes, respetivamente (detalhes na TABELA 70 de caracterização). 

Poderão também ser afetados por estas ações, pela sua proximidade à rede de rega, os seguintes 

recetores sensíveis: 

– Recetor sensível 1: Casas e barracões agrícolas da encosta sul do monte Farrusco, a cerca de 20 

m de uma futura conduta; 

– Recetor sensível 6: Habitação nas proximidades da ruína do Monte de São José, a cerca de 20 m 

de uma futura conduta; 
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– Recetor sensível 9: Monte do Vinha Mel, a cerca de 12 m de uma futura conduta. 

Prevê-se a realização de monitorização no início das atividades mais ruidosas junto dos recetores 

sensíveis que se localizem a distâncias iguais ou inferiores a 50 m dos trabalhos construtivos (ver 

tópico Monitorização). A eventual perturbação provocada por estas atividades conduzirá à 

implementação de medidas de minimização dos impactes no ambiente sonoro durante as 

atividades de construção. 

A execução do circuito hidráulico poderá ainda afetar a fauna existente (ver descritor Ecologia), 

embora esta tenha sido já perturbada pelas atividades de desmatação e decapagem da área 

afeta a esta infra-estrutura. 

Finalmente, refere-se a perturbação resultante do uso de explosivos, a que poderá ser necessário 

recorrer, caso existam afloramentos rochosos subsuperficiais. 

Em conclusão, tendo em conta que o ruído associado a esta ação terá um caráter intermitente, 

descontínuo e temporário, o impacte associado poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.2.1.8  AÇÃO: REDE DE REGA. EXECUÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CONDUTAS 

E ÓRGÃOS DE MANOBRA E SEGURANÇA 
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À semelhança da ação anterior, a área afeta à rede de rega possui um caráter marcadamente 

agrícola, registando a presença de algumas herdades dispersas que poderão sofrer perturbação. 

Assim, os trabalhos associados à execução da rede de rega poderão afetar sobretudo os recetores 

sensíveis 5, 7 e 8: construções junto à Quinta da Lapagueira, antigo Posto Fiscal de Ouguela e novo 

Monte das Pedrosas e adjacentes, respetivamente (detalhes na TABELA 70 de caraterização). 

Prevê-se a realização de monitorização no início das atividades mais ruidosas junto dos recetores 

sensíveis que se localizem a distâncias iguais ou inferiores a 50 m dos trabalhos construtivos. A 

eventual perturbação provocada por estas atividades conduzirá à implementação de medidas de 

minimização dos impactes no ambiente sonoro durante as atividades de construção. 

A execução da rede de rega poderá ainda afetar a fauna existente (ver descritor Ecologia), 

embora esta tenha sido já perturbada pelas atividades de desmatação e decapagem da área 

afeta a esta infra-estrutura. 

Em conclusão, tendo em conta que o ruído associado a esta ação terá um caráter intermitente, 

descontínuo e temporário, o impacte associado poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.2.1.9  AÇÃO: REDE VIÁRIA. CONSTRUÇÃO DE NOVOS ACESSOS E BENEFICIAÇÃO DE 

ACESSOS EXISTENTES 
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A área afeta à rede viária que se propõe intervencionar possui um caráter marcadamente agrícola, 

registando a presença, nas proximidades, dos seguintes recetores sensíveis: 1, 5, 6 e 9 (ver descritivo 

acima). 

Salienta-se que estes recetores sensíveis localizam-se nas proximidades de troços da rede viária já 

existente, que serão apenas sujeitos a ações de beneficiação. 

Prevê-se a realização de monitorização no início das atividades mais ruidosas junto dos recetores 

sensíveis que se localizem a distâncias iguais ou inferiores a 50 m dos trabalhos construtivos (ver 

Monitorização). A eventual perturbação provocada por estas atividades conduzirá à 

implementação de medidas de minimização dos impactes no ambiente sonoro durante as 

atividades de construção. 

A execução da rede viária poderá ainda afetar a fauna existente (ver descritor Ecologia), embora 

esta tenha sido já perturbada pelas atividades de desmatação e decapagem da área afeta a esta 

infra-estrutura. 

Deste modo, considerando o caráter temporário e intermitente do ruído associado a esta ação, o 

impacte resultante poderá ser considerado: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 
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5.18.3.11.2.1.10  AÇÃO: REDE DE DRENAGEM. REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA DE LINHAS DE 

ÁGUA 

A área afeta à rede de drenagem possui um caráter marcadamente agrícola, não se registando 

ocupação humana nos troços de linhas de água a intervencionar. Como tal, não se prevêem 

impactes resultantes desta ação. 

 

5.18.3.11.2.2  FASE DE EXPLORAÇÃO 

 

5.18.3.11.2.2.1  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS DUAS ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS E ÓRGÃOS ANEXOS 

Relativamente ao ruído, ocorre uma emissão de baixa frequência e muito baixa intensidade 

originada pelos grupos instalados nas Estações Elevatórias, devido à potência dos equipamentos 

de bombagem instalados. A EE1 situa-se a uma distância superior a 200 m de qualquer recetor 

sensível. Desta forma, não se prevêem impactes resultantes da exploração desta infraestrutura. A 

EE2 situar-se-á a um mínimo de 20 m do recetor sensível 1 (construções da encosta sul do monte 

Farrusco), no entanto, essas construções mais próximas não são de habitação permanente, pelo 

que os impactes previstos são classificados como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 
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5.18.3.11.2.2.2  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE 

REGULARIZAÇÃO E ÓRGÃOS ANEXOS 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação. 

 

5.18.3.11.2.2.3  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO CIRCUITO 

HIDRÁULICO (INCLUI CONDUTA E ÓRGÃOS ASSOCIADOS) 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação. 

 

5.18.3.11.2.2.4  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE REGA 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação. 

 

5.18.3.11.2.2.5  AÇÃO: PRESENÇA, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação. 

 

5.18.3.11.2.2.6  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação. 

 

5.18.3.11.2.2.7  AÇÃO: ALTERAÇÃO DO REGIME DE CAUDAIS NA RIBEIRA DE ABRILONGO E NO 

RIO XÉVORA 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação. 

 

5.18.3.11.2.3  FASE DE DESATIVAÇÃO 

5.18.3.11.2.3.1  AÇÃO: ABANDONO SEM DESMANTELAMENTO DAS ESTRUTURAS 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação. 
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5.18.3.11.2.3.2  AÇÃO: RECONVERSÃO DAS ESTRUTURAS 

Neste cenário, os impactes esperados serão similares aos verificados para a fase de construção, 

uma vez que envolvem o mesmo tipo de atividades. 

Desta forma, o impacte esperado sobre o ambiente sonoro pode ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.2.3.3  AÇÃO: DESATIVAÇÃO COM DESMANTELAMENTO DAS ESTRUTURAS 

Neste cenário, os impactes esperados serão similares aos verificados para a fase de construção, 

uma vez que envolvem o mesmo tipo de atividades. 

Desta forma, o impacte esperado sobre o ambiente sonoro poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 
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ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

 

5.18.3.11.3PRODUÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES 

5.18.3.11.3.1  FASE DE CONSTRUÇÃO 

5.18.3.11.3.1.1.1  AÇÃO: ESTALEIROS. INSTALAÇÃO E ATIVIDADE 

À atividade nos estaleiros principais está associada a produção dos seguintes resíduos e efluentes: 

– resíduos: resíduos de construção e demolição, resíduos resultantes das manutenções aos veículos 

e maquinaria pesada, RSU provenientes dos escritórios; 

– efluentes: águas residuais domésticas provenientes dos escritórios, dormitórios e zona de refeições 

(quando aplicável). 

Os estaleiros, quando em atividade, servirão ainda de local para deposição dos resíduos produzidos 

nas frentes de obra. 

Os potenciais impactes a nível dos resíduos e efluentes resultantes da instalação e atividade dos 

estaleiros estarão associados à degradação da qualidade do solo e dos recursos hídricos. 

Quando lançados no solo nu, os resíduos decompõem-se ao longo do tempo, originando lixiviados 

e outras substâncias cuja perigosidade varia consoante a composição da matéria-prima que lhes 

deu origem. Estes subprodutos infiltram-se no solo, contaminando-o, podendo inclusivamente atingir 

os lençóis freáticos e os recursos hídricos superficiais, afetando as espécies existentes, bem como 

toda a cadeia alimentar. Assim, tendo em conta as diversas tipologias de resíduos existentes, os 

impactes originados pelo seu abandono ou má gestão poderão variar de pouco a muito 

significativos. 
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Da mesma forma, os efluentes descarregados no solo ou nas linhas de água sem qualquer tipo de 

tratamento contaminam os habitats existentes nesses meios, cuja gravidade varia consoante a sua 

composição. 

Como tal, a produção de qualquer tipo de resíduos ou efluentes constituirá sempre um impacte 

negativo. No entanto, tendo em conta o caráter temporário da ação em questão, e tratando-se 

da intervenção de áreas relativamente pequenas, o impacte resultante da instalação e atividade 

dos estaleiros poderá classificar-se como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.3.1.2  AÇÃO: ABERTURA E/OU UTILIZAÇÃO DE ACESSOS PROVISÓRIOS PARA A 

REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO 

Não se prevê a criação de acessos provisórios à obra, sendo a circulação de veículos e maquinaria 

pesada realizada por caminhos já existentes. No entanto, caso seja necessária, a criação de 

acessos provisórios implicará alguma mobilização de terras, que serão armazenadas em pargas 

junto aos locais de origem. Estas terras serão, após conclusão dos trabalhos, repostas nos locais de 

origem, após devida descompactação dos terrenos afetos aos caminhos. 

No entanto, tendo em conta o caráter temporário da ação em questão, e tratando-se da 

intervenção de áreas e volumes de terras relativamente pequenos, o impacte pode ser 

considerado nulo. 
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5.18.3.11.3.1.3  AÇÃO: DESMATAÇÃO E/OU DECAPAGEM DOS TERRENOS NOS LOCAIS DE 

IMPLANTAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS 

Da desmatação e decapagem dos terrenos resulta a produção dos seguintes resíduos: óleos 

resultantes de derrames acidentais em obra, RSU provenientes dos trabalhadores na frente de obra 

e resíduos verdes. 

Refira-se que o coberto vegetal não contaminado das atividades de desmatação e/ou 

decapagem dos terrenos da conduta, que será armazenado em pargas ao longo do traçado, será 

posteriormente utilizado para recobrir o solo após aterro da mesma. Quanto ao coberto vegetal 

não contaminado resultante da desmatação/decapagem da zonas das estações elevatórias e 

reservatório de regularização, bem como os resíduos arbóreos, estes, regra geral, são entregues aos 

proprietários dos terrenos da envolvente. 

O material contaminado oriundo das frentes de obra deverá ser imediatamente encaminhado para 

o estaleiro principal mais próximo, onde permanecerá corretamente acondicionado até 

encaminhamento a operador de gestão de resíduo devidamente licenciado. 

Tendo em conta o caráter temporário da ação em questão e a tipologia dos resíduos produzidos, 

o impacte inerente a esta ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 
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5.18.3.11.3.1.4  AÇÃO: EXPLORAÇÃO DE ÁREAS DE EMPRÉSTIMO E DEPÓSITO DE MATERIAIS 

SOBRANTES 

Da exploração destas áreas resulta a produção dos seguintes resíduos: terras não contaminadas, 

óleos resultantes de derrames acidentais em obra e RSU originados pelos trabalhadores. O 

empreiteiro é responsável pelo encaminhamento destes resíduos a destino final devidamente 

licenciado nos termos da legislação em vigor. 

Refira-se que as terras sobrantes não contaminadas das atividades de escavação na área afeta às 

várias infra-estruturas, que se encontram armazenadas em pargas ao longo do traçado da conduta 

ou nos depósitos de materiais sobrantes, serão encaminhadas para as manchas de empréstimo a 

criar em locais a definir. 

Desta forma, o impacte inerente a esta ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.3.1.5  AÇÃO: EXECUÇÃO DAS DUAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ÓRGÃOS ANEXOS 

À execução das duas estações elevatórias (EE1 e EE2) e respetivos órgãos anexos está associada a 

produção dos seguintes resíduos e efluentes: 
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– resíduos: resíduos de construção e demolição, resíduos de embalagens de papel e cartão, plástico 

e madeira, terras não contaminadas, óleos resultantes de derrames acidentais em obra, resíduos 

verdes, resíduos de explosivos, RSU originados pelos trabalhadores; 

– efluentes: águas resultantes da lavagem das caleiras das autobetoneiras, águas residuais 

domésticas provenientes dos sanitários químicos portáteis existentes na frente de obra. 

Os resíduos de construção e demolição (RCD), não contendo substâncias perigosas, serão 

produzidos em maiores quantidades neste local. No que respeita ao seu potencial de valorização, 

é amplamente reconhecido que os RCD contêm percentagens elevadas de frações reutilizáveis e 

recicláveis, diminuindo-se, assim, simultaneamente a utilização de recursos naturais e os custos de 

deposição final em aterro. 

É possível reutilizar os solos e rochas provenientes da escavação não contendo substâncias 

perigosas, preferencialmente na obra de origem. Refira-se que as terras sobrantes não 

contaminadas das atividades de escavação na área afeta à estação elevatória, que se encontram 

armazenadas em pargas em área adjacente ou nos depósitos de materiais sobrantes, serão 

encaminhadas para as manchas de empréstimo a criar em locais a definir. 

Caso não seja possível a sua reutilização em obra, estes materiais poderão ser reutilizados noutras 

obras, bem como na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras, na cobertura de aterros 

destinados a resíduos ou ainda em local licenciado pelas câmaras municipais. 

Quando lançados no solo nu, os óleos resultantes de derrames acidentais na frente de obra infiltram-

se, podendo inclusivamente atingir os lençóis freáticos e os recursos hídricos superficiais, afetando 

as espécies existentes, bem como toda a cadeia alimentar. tendo em conta as diversas tipologias 

de resíduos existentes, os impactes originados pelo seu abandono ou má gestão poderão variar de 

pouco a muito significativos. 

Assim, e apesar do caráter temporário da ação em questão, tendo em conta as diversas tipologias 

de resíduos gerados nesta frente de obra, o impacte resultante poderá classificar-se como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 
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ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.3.1.6  AÇÃO: EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE REGULARIZAÇÃO E ÓRGÃOS ANEXOS 

A execução do reservatório e respectivos órgãos anexos prevê a geração dos seguintes resíduos e 

efluentes: 

– resíduos: resíduos de construção e demolição, resíduos de embalagens de papel e cartão, plástico 

e madeira, terras não contaminadas, óleos resultantes de derrames acidentais em obra, resíduos 

verdes, resíduos de explosivos, RSU originados pelos trabalhadores; 

– efluentes: águas resultantes da lavagem das caleiras das autobetoneiras, águas residuais 

domésticas provenientes dos sanitários químicos portáteis existentes na frente de obra. 

Prevê-se que as terras sobrantes não contaminadas das atividades de escavação na área afeta 

ao reservatório, que se encontram armazenadas em pargas em área adjacente ou nos depósitos 

temporários de materiais sobrantes, sejam encaminhadas para as manchas de empréstimo a criar 

em locais a definir. 

O impacte mais significativo desta ação será o derrame acidental de óleos na frente de obra. A 

sua infiltração no solo, podendo inclusivamente atingir os lençóis freáticos e os recursos hídricos 

superficiais, afetará as espécies existentes, bem como toda a cadeia alimentar. 

Assim, e apesar do caráter temporário da ação em questão, tendo em conta as diversas tipologias 

de resíduos gerados nesta frente de obra, o impacte resultante poderá classificar-se como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 
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PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.3.1.7  AÇÃO: EXECUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO (INCLUI CONDUTA E ÓRGÃOS 

ASSOCIADOS) 

Da execução do circuito hidráulico resulta a produção dos seguintes resíduos e efluentes: 

óleos resultantes de derrames acidentais em obra, resíduos de explosivos (caso existam 

afloramentos rochosos), madeira contaminada, águas resultantes da lavagem das caleiras das 

autobetoneiras, águas residuais domésticas provenientes dos sanitários químicos portáteis existentes 

na frente de obra e RSU provenientes dos trabalhadores. O empreiteiro é responsável pelo 

encaminhamento destes resíduos a destino final devidamente licenciado nos termos da legislação 

em vigor. 

Refira-se que as terras sobrantes não contaminadas das atividades de escavação das condutas da 

rede primária, que se encontram armazenadas em pargas ao longo do traçado das mesmas ou 

nos depósitos temporários de materiais sobrantes, serão encaminhadas para as manchas de 

empréstimo a criar em locais a definir. 

Assim, e tendo em conta a intervenção temporária de uma faixa linear de terreno, o impacte 

inerente a esta ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 
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ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.3.1.8  AÇÃO: REDE DE REGA. EXECUÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CONDUTAS 

E ÓRGÃOS DE MANOBRA E SEGURANÇA 

Da execução da rede de rega resulta a produção dos seguintes resíduos e efluentes: óleos 

resultantes de derrames acidentais em obra, águas resultantes da lavagem das caleiras das 

autobetoneiras, águas residuais domésticas provenientes dos sanitários químicos portáteis existentes 

na frente de obra e RSU provenientes dos trabalhadores. O empreiteiro é responsável pelo 

encaminhamento destes resíduos a destino final devidamente licenciado nos termos da legislação 

em vigor. 

Ainda relativamente ao circuito hidráulico, da execução da estação elevatória sobrepressora, 

resultam, além dos resíduos e efluentes referidos anteriomente, RCD, resíduos de embalagens de 

materiais em papel e cartão, madeira e plástico e madeira contaminada. 

Refira-se que as terras sobrantes não contaminadas das atividades de escavação das condutas da 

rede de rega, que se encontram armazenadas em pargas ao longo do traçado das mesmas ou 

nos depósitos temporários de materiais sobrantes, serão encaminhadas para as manchas de 

empréstimo a criar em locais a definir. 

Assim, e tendo em conta a intervenção temporária de uma faixa linear de terreno, o impacte 

inerente a esta ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 
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PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.3.1.9  AÇÃO: REDE VIÁRIA. CONSTRUÇÃO DE NOVOS ACESSOS E BENEFICIAÇÃO DE 

ACESSOS EXISTENTES 

Da construção de novos acessos e beneficiação de acessos existentes resulta a produção dos 

seguintes resíduos: materiais betuminosos, óleos resultantes de derrames acidentais em obra e RSU 

provenientes dos trabalhadores. O empreiteiro é responsável pelo encaminhamento destes resíduos 

a destino final devidamente licenciado nos termos da legislação em vigor. 

No entanto, tendo em conta a intervenção em áreas relativamente pequenas, o impacte inerente 

a esta ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 
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5.18.3.11.3.1.10  AÇÃO: REDE DE DRENAGEM. REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA DE LINHAS DE 

ÁGUA 

Da execução das ações de regularização e limpeza das linhas de água resulta a produção de 

resíduos verdes, óleos resultantes de derrames acidentais em obra e rsíduos provenientes dos 

trabalhadores. Relativamente aos resíduos verdes, estes, regra geral, são entregues aos proprietários 

dos terrenos da envolvente. O empreiteiro é responsável pelo encaminhamento dos restantes 

resíduos a destino final devidamente licenciado nos termos da legislação em vigor. 

No entanto, tendo em conta a intervenção em áreas relativamente pequenas, o impacte inerente 

a esta ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.3.2  FASE DE EXPLORAÇÃO 

5.18.3.11.3.2.1  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS DUAS ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS E ÓRGÃOS ANEXOS 

Durante a fase de exploração, o funcionamento e manutenção da estação elevatória gerará 

resíduos resultantes da lubrificação e/ou substituição de componentes mecânicas dos 

equipamentos hidromecânicos. Estes resíduos deverão ser corretamente armazenados e 
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posteriormente encaminhados para um operador de gestão de resíduos devidamente licenciado 

segundo a legislação em vigor. 

Estes resíduos, se libertados para o solo ou linhas de água sem tratamento prévio, originam impactes 

classificados como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.3.2.2  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE 

REGULARIZAÇÃO E ÓRGÃOS ANEXOS 

À semelhança da ação anterior, também durante a fase de exploração, o funcionamento e 

manutenção desta infra-estrutura gerará resíduos resultantes da lubrificação e/ou substituição de 

componentes mecânicas dos equipamentos hidromecânicos. Estes resíduos deverão ser 

corretamente armazenados e posteriormente encaminhados para um operador de gestão de 

resíduos devidamente licenciado segundo a legislação em vigor. 

Estes resíduos, se libertados para o solo ou linhas de água sem tratamento prévio, originam impactes 

classificados como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 
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DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.3.2.3  AÇÃO: PRESENÇA, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA 

À semelhança do ocorrido para a rede viária na fase de construção, a sua manutenção resultará 

na produção dos seguintes resíduos: materiais betuminosos, óleos resultantes de derrames 

acidentais em obra e resíduos provenientes dos trabalhadores. O empreiteiro é responsável pelo 

encaminhamento destes resíduos a destino final devidamente licenciado nos termos da legislação 

em vigor. 

No entanto, tendo em conta a intervenção em áreas relativamente pequenas, o impacte inerente 

a esta ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 
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MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.3.2.4  AÇÃO: PRESENÇA, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM 

Do funcionamento e manutenção da rede de drenagem resulta a produção de resíduos verdes, 

óleos resultantes de derrames acidentais da maquinaria em obra. Relativamente aos resíduos 

verdes, estes, regra geral, são entregues aos proprietários dos terrenos da envolvente, quando 

manifestado interesse na receção dos mesmos. A entidade gestora do Aproveitamento é 

responsável pelo encaminhamento dos restantes resíduos a destino final devidamente licenciado 

nos termos da legislação em vigor. 

No entanto, tendo em conta a intervenção em áreas relativamente pequenas, o impacte inerente 

a esta ação poderá ser classificado como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.3.2.5  AÇÃO: ALTERAÇÃO DO REGIME DE CAUDAIS NA RIBEIRA DO ABRILONGO E NO 

RIO XÉVORA 

Não se prevêem impactes resultantes desta ação sobre o descritor Resíduos e Efluentes. 
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5.18.3.11.3.3  FASE DE DESATIVAÇÃO 

5.18.3.11.3.3.1  AÇÃO: ABANDONO SEM DESMANTELAMENTO DAS ESTRUTURAS 

Este cenário conduzirá a uma degradação progressiva das infra-estruturas abandonadas, passando 

a ser classificadas como resíduos. 

Esta degradação acarretará, como tal, um impacte: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.3.3.1.1  AÇÃO: RECONVERSÃO DAS ESTRUTURAS 

O tipo de reconversão a realizar determinará a tipologia de resíduos e efluentes a produzir. 

Prevê-se, no entanto, a geração de RCD, bem como os resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrónicos e resíduos de óleos e lubrificantes existentes nas componentes mecânicas dos 

equipamentos hidromecânicos. Numa situação de libertação destes resíduos no solo ou linhas de 

água, os impactes serão classificados como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

564 

 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 

 

5.18.3.11.3.3.2  AÇÃO: DESATIVAÇÃO COM DESMANTELAMENTO DAS ESTRUTURAS 

No que diz respeito à desativação com desmantelamento das infra-estruturas, prevê-se a geração 

de resíduos de tipologias semelhantes aos da fase de construção: RCD, resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrónicos (REEE) e resíduos de óleos e lubrificantes existentes nas componentes 

mecânicas dos equipamentos hidromecânicos. A libertação destes resíduos no solo ou linhas de 

água, originará impactes classificados como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO / NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO / INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO / PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO / PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL / REGIONAL / NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO / MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL / REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO / SIGNIFICATIVO / MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO / MÉDIO / ELEVADO 
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Deverá, como tal, ser elaborado um Plano de Desativação das infra-estruturas que compõem o 

projeto, de acordo com a legislação em vigor na altura, a ser cumprido na íntegra pela entidade 

responsável pelo desmantelamento. 

 

5.18.3.12 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.18.3.12.1 FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção não se identificam impactes associados a emissões com dimensão 

susceptível de análise. 

 

5.18.3.12.2 FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração o impacte sobre as alterações climáticas decorrerá da dinâmica de 

alteração de uso decorrente da exploração do empreendimento e das alterações nas práticas 

culturais que lhes estão associadas, em particular a fertilização. O projeto não tem impacte direto 

na pecuária. 

A fertilização está associada avariações nos níveis de emissão, em particular de amoníaco e óxidos 

de azoto. Não existem referências sobre diferenças futuras na fertilização das culturas na área do 

AHX. Pode afirmar-se que o adequado cálculo das necessidades de fertilização (ou pelo contrário 

uma fertilização não racional) tem potencial para causar impactes de amplitude semelhante às 

diferenças de necessidades das culturas (para idênticas condições edáficas). Pode também 

afirmar-se que à tendência de uso racional da água induzida pelo AHX, estará associada uma 

tendência geral de racionalização no uso dos fatores de produção, incluindo uma ainda maior 

racionalidade na fertilização. Por outro lado, os cálculos de emissões de óxidos de azoto na situação 

de referência (APA, 2015 (a), (b)), são realizados tendo como referência o Consumo aparente de 

fertilizantes inorgânicos por superfície agrícola utilizada (kg/ ha) (INE) e as áreas de culturas 

apuradas no RGA 2009, pelo que a avaliação de impactes em relação à situação de referência à 

escala do projeto será sempre afetada de elevado grau de imprecisão.  

A dinâmica de alteração de uso do solo poderia ter implicações no nível de sequestro de carbono. 

O acréscimo anual de carbono associado às culturas temporárias (sequeiro e regadio) usado para 

contabilizar o incremento anual de carbono na situação de referência é de 0,62 t C/ha.ano (APA, 
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2015 (a)). Utilizando o mesmo fator médio não é possível avaliar eventuais diferenças devidas à 

transição de uso do solo de culturas temporárias de sequeiro para regadio. No caso da 

transferência de culturas temporárias de sequeiro para olival o incremento anual é menor no olival 

(0,45 tC/ha vs 0,62 tC/ha), contudo o stock de carbono aumenta durante o período de transição 

no caso da cultura permanente. Apesar de algumas diferenças a magnitude e significância destes 

impactes são muito reduzidos. 

Assim, pesando a informação disponível classificam-se os impactes como: 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRETO/ INDIRETO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL / IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.12.3 SUSCETIBILIDADE DO AHX ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Em 5.1 foram apresentados dados sobre um cenário de alterações climáticas para a área do AHX. 

Sendo o AHX um empreendimento que permite o uso eficiente da água a partir de uma albufeira, 

o impacte das alterações climáticas relativo à disponibilidade e distribuição da precipitação média 

mensal e anual será relativamente pouco importante, uma vez que se prevê apenas uma muito 

ligeira diminuição da precipitação média anual (28,07 mm). 

A variação das temperaturas em função das alterações climáticas poderá ter impacte no ciclo das 

culturas selecionados ou na sua seleção, mas não parece condicionar o pleno aproveitamento do 

AHX. 
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Verifica-se um aumento de probabilidade dos períodos de seca severa, tendência que pode 

causar impactes, condicionando o AHX nos períodos em que ocorre, relevando ainda mais a sua 

importância, uma vez que o AHX permitirá, precisamente, um aumento muito significativo no uso 

eficiente da água.  

 

5.18.3.13 SAÚDE HUMANA 

Dos determinantes de saúde considerados em 5.16, parecem mais suscetíveis de ser influenciados 

pelo AHX os seguintes (Hunter et al. 1983, Humphrey 2008, Fewtrell et al. 2010); i) Emprego; ii) 

Rendimento; iii) Locais de propagação de vetores de doença. 

Os impactes na qualidade da água superficial e subterrânea (analisados noutros descritores) não 

estão relacionado com a qualidade de água para consumo humano, a qual decorre de sistemas 

de abastecimento independentes. 

 

5.18.3.13.1 EMPREGO 

O concelho de Campo Maior tem uma taxa de desemprego superior à média nacional. Da entrada 

em funcionamento do AHX acarretaa criação de novos postos de trabalho (ver 5.18.3.7), afetando 

este determinante da saúde humana. 

 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO/ INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL/ IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 
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SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.13.2 RENDIMENTO 

O rendimento disponível bruto das famílias por habitante no Alentejo é inferior à média nacional. O 

aumento de eficiência produtiva induzido pelo AHX poderá provocar impactes no rendimento 

disponível à escala local, afetando este determinante da saúde humana. 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 

TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO/ INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL/ IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

5.18.3.13.3 LOCAIS DE PROPAGAÇÃO DE VETORES DE DOENÇA 

Este determinante só é verdadeiramente relevante em ambientes tropicais (Hunter et al. 1983). A 

infraestrutura em avaliação provavelmente não alteraria de forma significativa a quantidade nem 

a qualidade de locais potenciais de propagação de vetores de doença. Os atuais sistemas de 

captação e distribuição apresentam, em alguns locais muito pouco significativos, potencial de 

propagação de vetores que a construção da infraestrutura poderá anular. O impacte é, contudo, 

muito pouco significativo ou quase nulo, dada a inexistência do problema de base. 

SENTIDO VALORATIVO POSITIVO/ NEGATIVO 
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TIPO DE OCORRÊNCIA DIRECTO/ INDIRECTO 

DURAÇÃO TEMPORÁRIO/ PERMANENTE 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA CERTO/ PROVÁVEL/ IMPROVÁVEL 

ÂMBITO ESPACIAL LOCAL/ REGIONAL/ NACIONAL 

DESFASAMENTO NO TEMPO IMEDIATO/ MÉDIO PRAZO / LONGO PRAZO 

REVERSIBILIDADE IRREVERSÍVEL/ REVERSÍVEL 

SIGNIFICADO POUCO SIGNIFICATIVO/ SIGNIFICATIVO/ MUITO SIGNIFICATIVO 

MAGNITUDE REDUZIDO/ MÉDIO/ ELEVADO 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

570 

 

6 MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE IMPACTES 

 

6.1  RECURSOS HÍDRICOS E SOLOS 

 

Em 5.6 foram analisados os impactes potenciais relativos à poluição por nitratos no aquífero de Elvas-

Campo Maior 

Verifica-se boa qualidade da água superficial a jusante da Área Afetada e não são esperados 

impactes na água superficial, pretendendo-se prever e antecipar a possibilidade de poderem vir a 

ocorrer. 

Não existindo riscos importantes de salinização ou alcalinização de solos, existe risco elevado a 

muito elevado de erosão em 20% da Área de Intervenção. 

Para além das regras a respeitar na proteção de captações da Zona Vulnerável de Elvas, pretende-

se garantir que as explorações presentes na Área Afetada diminuem de forma significativa o seu 

potencial de poluição de água subterrânea, reduzindo os riscos de poluição da água superficial e 

o risco de erosão.  
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6.2  PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

 

As propostas de medidas de minimização especificas, são direcionadas a elementos patrimoniais 

afetados diretamente (situados até 10 metros em relação à faixa intervenção) e indiretamente 

durante a fase de obra (entre os 10 e os 25 metros em relação à faixa de intervenção). 

As propostas de minimização especificas correspondem a: 

Sinalização e vedação de sítio – Antes do inicio da obra deverão ser sinalizados e vedados todos os 

elementos situados até 10 metros em relação ao limite da frente de obra. 

Sinalização - Antes do inicio da obra deverão ser sinalizados todos os elementos situados entre os 10 

e 25 metros em relação ao limite da frente de obra. 

Memória descritiva - Antes do inicio da obra deverá proceder à elaboração de memória descritiva, 

na qual estará inserido o levantamento topográfico, registo gráfico e fotográfico, de todos os 

elementos situados até 10 metros em relação ao limite da frente de obra. 

Ficha de Campo - Antes do inicio da obra deverá proceder à elaboração de ficha de campo, na 

qual estará inserido o levantamento topográfico e registo fotográfico, de todos os elementos 

situados entre os 10 e 25 metros em relação ao limite da frente de obra. 

Sondagem Arqueológica Manual - Antes do inicio da obra deverá proceder à abertura de 

sondagens arqueológicas manuais nas diferentes manchas de dispersão de materiais, cruzadas por 

condutas, durante a fase de obra, com objetivo de identificar e avaliar possíveis contextos 

arqueológicos. 

Na Tabela 103 são apresentados os sítios afetados diretamente e indiretamente na fase de obra, 

com as medidas de minimização propostas para cada ocorrência.    
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TABELA 103 - OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS ALVO DE PROPOSTA DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

N.º DE 

INVENTÁRIO 
TOPÓNIMO MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 

3 Monte dos Azeiteiros 2 Sinalização e vedação de sítio - Sondagem 

Arqueológica Manual 

4 Monte dos Azeiteiros 3 Sinalização e vedação de sítio - Sondagem 

Arqueológica Manual 

5 Passadeiras do Monte do 

Firmino 
Sinalização - Ficha de Campo 

6 Poço 1 do Monte do Firmino Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

7 Poço 2 do Monte do Firmino Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

10 Poço 3 do Monte do Firmino Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

12 Monte do Firmino 2 Sinalização - Ficha de Campo 

16 Monte do Firmino 4 Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

20 Monte da Referta Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

21 Poço 1 do Monte da Langaruta Sinalização - Ficha de Campo 

22 Poço 2 do Monte da Langaruta Sinalização - Ficha de Campo 

25 Monte da Langaruta Sinalização - Ficha de Campo 

26 Poço 5 do Monte da Langaruta Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

27 Poço 6 do Monte da Langaruta Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

28 Poço 7 do Monte da Langaruta Sinalização - Ficha de Campo 

29 Ruina do Monte da Langaruta Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

30 Forno da Referta de Ouguela Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 
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N.º DE 

INVENTÁRIO 
TOPÓNIMO MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 

31 Ruina do Monte do Canário Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

32 Forno do Monte da Langaruta Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

34 Poço 8 do Monte da Langaruta Sinalização - Ficha de Campo 

35 Poço 9 do Monte da Langaruta Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

36 Conjunto de muros da Horta do 

Machado 

Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

37 Nora do Machado Sinalização - Ficha de Campo 

38 Bloco do Monte do Machado Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

39 Monte do Machado Sinalização - Ficha de Campo 

40 Poço do Monte do Machado Sinalização - Ficha de Campo 

41 Eira do Monte do Machado Sinalização - Ficha de Campo 

43 Poço do Monte das Esteiras Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

44 Monte da Lapagueira Sinalização - Ficha de Campo 

45 Forno1 do Monte da 

Lapagueira 
Sinalização - Ficha de Campo 

46 Forno2 do Monte da 

Lapagueira 
Sinalização - Ficha de Campo 

47 Forno3 do Monte da 

Lapagueira 
Sinalização - Ficha de Campo 

52 Monte de São José Sinalização - Ficha de Campo 

53 Conjunto de Muros da Quinta 

do Alfacinha 

Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

54 Poço da Quinta do Alfacinha Sinalização - Ficha de Campo 
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N.º DE 

INVENTÁRIO 
TOPÓNIMO MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO 

55 Quinta do Alfacinha Sinalização - Ficha de Campo 

58 Poço da Atalaia de Ouguela Sinalização - Ficha de Campo 

59 Poço da Atalaia de Ouguela Sinalização - Ficha de Campo 

61 Poço 1 do Monte da Quinta Sinalização - Ficha de Campo 

63 Ruina de Ouguela Sinalização - Ficha de Campo 

64 Ouguela 3 Sinalização e vedação de sítio - Sondagem 

Arqueológica Manual 

65 Tapada da Pombinha Sinalização e vedação de sítio - Sondagem 

Arqueológica Manual 

66 Muros da Pombinha Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

67 Calçada de Pombinha Sinalização - Ficha de Campo 

68 Ruina da Pombinha Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

69 Tanque do Monte da Vinha Mel Sinalização - Ficha de Campo 

71 Poço do Monte do Xévora Sinalização - Ficha de Campo 

72 Caminho Ouguela - Nª Sª 

Enxara 

Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 

73 Anta da Lapagueira Sinalização e vedação de sítio - Memória 

descritiva 
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6.3  ECOLOGIA 

 

6.3.1  MITIGAÇÃO 

6.3.1.1 FAIXAS DE CULTURAS PARA A FAUNA EM CULTURAS DE REGADIO  

Pretende-se criar uma rede permanente de culturas para a fauna, herbáceas e arbustivas, nas orlas 

das parcelas de regadio em superfícies não utilizadas pelas culturas na margem das parcelas e 

margens de caminhos. Estas culturas destinam-se a diversificar os habitat, potenciando o efeito de 

orla, esperando-se um efeito geral de aumento da riqueza e abundância de espécies de fauna. 

A dimensão orlas das culturas temporárias de regadio com outras culturas na Área Dominada é de 

aproximadamente 50Km.  

As pequenas parcelas a instalar terão largura variável, admitindo-se como média os 3 metros. A 

meta para a medida de compensação será a instalação de 10Km de faixas em três anos. 

Durante o período de dez anos acima mencionado a monitorização das comunidades de avifauna 

deverá permitir, por comparação com a situação de referência, verificar a eficácia da medida de 

mitigação proposta. 

Atendendo ao seu muito baixo custo, a intensidade desta medida poderá ser bastante aumentada 

e a sua dispersão no terreno alterada face aos resultados da monitorização. 

As ações de gestão que reduzem a intensidade das práticas agrícolas, parecem ter impactes 

globais positivos na biodiversidade dos sistemas agro-pecuários (Arroyo & Beja 2002, Gordinho 2002). 

De facto, a maior parte da vida selvagem dos sistemas intensivos parece estar limitada por alguns 

dos fatores que também afetam as populações de galiformes cinegéticos (grupo sobre o qual tem 

incidido alguma investigação sobre o tema), consequentemente diminuir essas limitações poderá 

ter grandes efeitos benéficos. Esta perspetiva é apoiada por vários estudos experimentais bem 

planeados e replicados, em que foi demostrado que a aplicação de medidas de gestão resulta em 

efeitos positivos quer para os galiformes quer para muitos outros organismos. As “Conservation 

Headlands” representam provavelmente o melhor exemplo de uma medida concebida para os 

galiformes (Sotherton et al. 1989, 1993, Boatman 1990, Sotherton 1991, Van der Meulen et al. 1996, 

Kendall et al. 1998, Chiverton 1999), que revelou possuir inequivocamente grandes implicações 
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positivas para a biodiversidade dos sistemas agro-pecuários (Hassall et al. 1992, Dover et al. 1990, 

Cowgil 1990, Sotherton et al. 1985, 1989, Tew 1988, Wilson 1994). 

Em Portugal, particularmente nas ZCA e ZCT, são normalmente aplicadas algumas técnicas de 

gestão de habitat para melhorar as condições para a caça menor. Esta gestão tem como alvo 

principal o aumento da capacidade de carga para a perdiz-vermelha. Uma das principais 

atividades de gestão é a instalação de culturas para a fauna, destinadas especialmente a fornecer 

alimento suplementar durante períodos de escassez. Estas, no entanto, também podem ser úteis 

para providenciar abrigo e habitat de nidificação. As culturas para a fauna são geralmente 

pequenas parcelas de culturas arvenses (e.g. aveia, trigo, sorgo, girassol, leguminosas, etc.) 

instaladas ao longo das zonas de caça (e.g. Borralho et al. 2000, Reino et al. 2000). Fora das zonas 

de caça, medidas deste tipo continuam a ser aplicadas com sucesso na atualidade, 

nomeadamente para aumentar a biodiversidade em paisagens dominadas pela agricultura 

intensiva ou semi-intensiva de regadio (e.g. Coimbra 2016). 

 

6.3.1.2 COLOCAÇÃO DE CAIXAS-ABRIGO PARA MORCEGOS ARBORÍCOLAS E DE CAIXAS-

NINHO PARA AVES INSECTÍVORAS 

A intensificação agrícola, globalmente considerada, tem tido efeitos negativos nos morcegos, 

conduzindo a declínios populacionais e a concomitantes perdas nos serviços dos ecossistemas que 

estes animais prestam. Williams-Guillén et al. (2016) reviram a bibliografia existente sobre os efeitos 

da gestão agrícola nas comunidades de morcegos e no comportamento das diferentes espécies, 

assim como a bibliografia sobre a provisão de serviços dos ecossistemas pelos morcegos em 

ambiente agrícola (supressão de insetos praga e polinização). Os morcegos exibem respostas muito 

variáveis à conversão de habitats, sem alterações significativas na riqueza específica nem em 

indicadores de atividade ou de abundância. Pelo contrário, a intensificação dentro dos sistemas 

agrícolas (aumento do input de agroquímicos, redução de elementos naturais estruturantes como 

sebes, bosquetes e zonas húmidas) teve efeitos negativos mais consistentes na abundância e 

riqueza específica. Os sistemas agro-florestais (como o montado de azinho, que ocupa 22,5% da 

Área Afetada) parecem mitigar as consequências negativas da conversão e intensificação, tendo 

frequentemente abundâncias e níveis de atividade mais elevados que as áreas naturais. Em 

praticamente todos os biomas os morcegos desempenham um papel chave na limitação das 

populações de artrópodes ao consumirem várias pragas agrícolas. Em áreas tropicais, os morcegos 

são importantes polinizadores de várias espécies de árvores de fruto com interesse comercial 
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(irrelevante na área de estudo). Todavia, estes benefícios substanciais nem sempre são 

reconhecidos, que por vezes os vêem como um custo dos ecossistemas, potenciais causadores de 

danos às culturas. Dada a importância dos morcegos para a produção global de alimentos, a 

gestão agrícola deverá focar-se em práticas agrícolas “amigas da biodiversidade” que permitam 

a mais morcegos explorar e persistir na matriz antropogénica, aumentando a provisão de serviços 

dos ecossistemas. 

Num estudo recente realizado na Ilha de Buda, situada na região oriental do Delta do Ebro 

(Catalunha, Espanha), o nível de pragas do arrozal declinou após a instalação de caixas-abrigo 

para morcegos e sua ocupação por morcegos-pigmeus (Puig-Montserrat et al. 2015). 

Em Portugal este tipo de medida já foi implementada com aparente sucesso, em zonas de 

agricultura permanente de regadio, caso das vinhas da Herdade do Esporão 

(https://www.esporao.com/pt-pt/sobre/praticas-agricolas), e mesmo no concelho de Campo 

Maior, numa área de culturas anuais de regadio (Herdade de Adães Novos). Neste último caso, 

foram seguidas as orientações da RN2000 que indicam a criação de caixas de abrigo para 

morcegos das espécies Morcego de Bechstein (Myotis bechsteini) e Morcego-lanudo (Myotis 

emarginatus) (AmBioDiv 2016). 

 

6.3.2  COMPENSAÇÃO 

6.3.2.1 COMPENSAÇÃO DO ABATE DE 535 AZINHEIRAS E SOBREIROS 

A compensação do abate de 535 azinheiras (412 relativas à rede de rega, 50 relativas ao 

reservatório e 73 relativas à rede de drenagem), será realizada através da constituição de um 

povoamento que, aos vinte anos, seja composto por um número de árvores que, à plantação, 

decuplique a quantidade retirada pela execução do projeto, contendo no mínimo 5350 indivíduos. 

Aos vinte anos o povoamento deverá ser composto, no mínimo, por 2675 indivíduos, cinco vezes 

mais do que a quantidade retirada. Pretende-se que este povoamento possa evoluir para um 

habitat com as características gerais do habitat 9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus 

rotundifolia, isto é, pretende-se que a compensação do abate das azinheiras constitua uma 

operação de renaturalização do espaço onde for realizada. 

A superfície necessária para esta medida é de aproximadamente 13,5 ha, uma vez que se pretende 

uma densidade à plantação de 400 árvores por hectare. 

https://www.esporao.com/pt-pt/sobre/praticas-agricolas
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Com a finalidade de aumentar o valor da compensação, a localização preferencial da área de 

compensação poderá ser uma área ardida anteriormente, atualmente ocupada por espécies 

exóticas, dentro de uma área da Rede Natura 2000, ou uma conjunção de duas entre estas três 

últimas condições.  

A compensação incluirá não apenas a plantação, mas também a gestão e manutenção do 

povoamento constituído pelo período de vinte anos, incluindo o registo da sua evolução e a 

realização anual de uma ação de divulgação envolvendo escolas do ensino básico da região 

onde a compensação for realizada. 

 

6.3.2.2 COMPENSAÇÃO DE IMPACTES NA GALERIA RIPÍCOLA 

Propõe-se uma medida de compensação baseada no controlo da Cana (Arundo donax L.), 

espécie invasora que interfere no estado de conservação dos habitats ripícolas classificados na 

Rede Natura 2000, medida integrada no Plano de Recuperação Biofísica e de Reabilitação de 

Linhas de Água. 

A cana (Arundo donax) é uma espécie exótica e invasora em Portugal Continental. Embora não 

haja unanimidade entre os autores quanto à sua origem, presume-se que seja nativa da parte 

oriental da Europa, Ásia temperada e tropical (Plantas invasoras em Portugal, 2013). Provavelmente 

foi introduzida pelo interesse dos colmos, nomeadamente para utilização na agricultura, em sebes 

e para fixação de taludes. Esses motivos hoje já não justificam a sua manutenção, sobretudo 

considerando os impactes associados à espécie. 

 

Impactes 

Forma clones que ocupam áreas extensas, impedindo o desenvolvimento da vegetação nativa 

(nomeadamente vegetação de zonas ribeirinhas), excluindo a fauna associada e interferindo com 

o fluxo de água. 

Em linhas de água constitui um sério obstáculo ao escoamento, aumentando, consequentemente, 

o risco de cheias e enxurradas. Em situações extremas, pode interferir com o movimento de barcos, 

provocar danos em estruturas como pontes e barragens. 
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As canas são muito inflamáveis, mesmo quando verdes, o que acentua a probabilidade de 

ocorrência de incêndios e os danos por ele causados. 

 

Habitats Rede Natura 2000 mais sujeitos a impactes 

Florestas aluviais de amieiro (Alnus glutinosa) (91E0). 

Florestas mistas de carvalho-alvarinho (Quercus robur), ulmeiro (Ulmus minor) e freixo (Fraxinus 

angustifolia) das margens dos grandes rios (91F0). 

Florestas-galerias de salgueiro-branco (Salix alba) e choupo-branco (Populus alba) (92A0). 

Florestas-galerias junto aos cursos de água intermitentes mediterrânicos com rododendro 

(Rhododendron ponticum), salgueiros (Salix) e outras espécies (92B0). 

Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) (92D0 pt1, 

pt2). 

Cursos de água de margens vasosas com vegetação da Chenopodium rubri p. p. e da Bidention 

p. p. (3270). 

Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cor) nas arbóreas 

ribeirinhas de salgueiro-branco (Salix alba) e choupo-branco (Populus alba) (3280). 

Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion (3290). 

A maioria destes habitats (pelo menos seis) provavelmente estão presentes na área de estudo, as 

exceções são os habitats 2 e 4. 

 

Controlo 

O controlo de uma espécie invasora exige uma gestão bem planeada, que inclua a determinação 

da área invadida, identificação das causas da invasão, avaliação dos impactes, definição das 

prioridades de intervenção, seleção das metodologias de controlo adequadas e sua aplicação. 

Posteriormente, será fundamental a monitorização da eficácia das metodologias e da 

recuperação da área intervencionada, de forma a realizar, sempre que necessário, o controlo de 

seguimento. 
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As metodologias de controlo usadas em Arundo donax incluem: 

Controlo Físico 

Arranque manual: metodologia preferencial para plantas jovens (com rizomas de dimensões 

reduzidas), até cerca 2m de altura. Em substratos mais compactados, o arranque deve ser realizado 

na época das chuvas de forma a facilitar a remoção dos rizomas. Tanto quanto possível deve 

garantir-se que não ficam rizomas e / ou fragmentos dos rizomas de maiores dimensões no solo pois 

estes regeneram muito vigorosamente diminuindo a eficácia da metodologia. 

Corte e posterior remoção dos rizomas: aplica-se a plantas com rizomas muito extensos. Pode ser 

realizado com equipamentos manuais e / ou mecânicos. Deve garantir-se que não ficam rizomas 

de maiores dimensões no solo. Os rizomas removidos devem ser retirados do local para posterior 

queima. Os caules devem ser posteriormente destroçados. 

Controlo Físico e químico 

Corte combinado com aplicação de herbicida: aplica-se a plantas de maiores dimensões. Corte 

dos caules tão rente ao solo quanto possível e aplicação imediata (impreterivelmente nos segundos 

que se seguem) de herbicida (princípio ativo: glifosato) na zona de corte. Alguns autores referem 

que os rebentos são mais sensíveis ao herbicida pelo que, alternativamente, a aplicação de 

herbicida pode ser realizada quando os rebentos atingirem 1 a 2 m altura. A aplicação de herbicida 

deve ser realizada após a floração. 

Controlo químico 

Aplicação foliar de herbicida: aplica-se a rebentos jovens, até 1-2m de altura. Pulverizar com 

herbicida (princípio ativo: glifosato) limitando a sua aplicação à espécie-alvo. Deve realizar-se após 

a floração e com recurso a pulverizadores. 
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7 MONITORIZAÇÃO 

 

O estudo propõe um Programa de Monitorização, destinado a proporcionar a gestão ambiental 

adaptativa do AHX que inclui, as seguintes componentes: 

1) Monitorização da fauna e habitats; 

2) Monitorização das quercíneas; 

3) Monitorização da qualidade da água; 

4) Monitorização dos solos 

5) Monitorização do património cultural e arqueológico; 

No Programa de Monitorização é incluído também um programa de monitorização do património 

cultural e arqueológico. 

 

7.1  MONITORIZAÇÃO DA FAUNA E HABITATS 

 

O estudo propõe um Programa de Monitorização, destinado a proporcionar a gestão ambiental 

adaptativa do AHX que inclui: 

i) Monitorização anual da avifauna nidificante (100 pontos de amostragem), tendo em 

vista conhecer o estado de conservação das comunidades e obter um índice 

representativo da biodiversidade geral. 

ii) Constituição de uma situação de referência da ictiofauna dos troços da Ribeira de 

Abrilongo e Rio Xévora a jusante da albufeira de Abrilongo e na Área Afetada. 

Monitorização anual da ictiofauna. 

iii) Monitorização anual das caixas abrigo (30) montadas no âmbito da compensação (ver 

6.3.1.2 ). 

iv) Monitorização trienal dos habitats ripícolas classificados na Rede Natura 2000 ocorrentes 

na Área de Intervenção. 
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v) Monitorização anual das manchas de cana (Arundo donax) e das zonas de 

atravessamento da rede viária e da rede de rega. 

O programa de monitorização disponibilizará um índice de biodiversidade, informação 

quantitativa sobre a evolução das comunidades de aves, entre as quais as aves estepárias, e 

dados específicos sobre aves estepárias na zona de conservação de culturas temporárias de 

sequeiro. No seu conjunto, estas informações permitirão atribuir ao AHX os meios necessários 

para promover eventuais adaptações na composição das culturas e na distribuição das culturas 

para a fauna, visando manter ou aumentar o valor do índice de biodiversidade e avaliar o efeito 

de mitigação na abundância de aves estepárias. 
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7.2  MONITORIZAÇÃO DOS POVOAMENTOS DE QUERCÍNEAS 

 

O estudo propõe uma Monitorização dos povoamentos de quercíneas da Área Afetada, destinado 

a verificar a dinâmica da sua evolução quanto à densidade e estado sanitário. Esta monitorização 

visa avaliar o estado de conservação e manutenção do habitat 6310, Montados de Quercus spp. 

de folha perene e a sua capacidade para manter uma estrutura de ocupação inalterada (onde 

não ocorrem os impactes previstos na construção do AHX), representando, pelo menos 23,69% da 

superfície da Área Afetada. A monitorização inclui: 

i. Situação de referência para povoamentos de azinheira e sobreiro existentes na Área 

Afetada do projeto. 

ii. Monitorização quinquenal dos povoamentos de azinheira e sobreiro na Área Afetada 

do projeto, com comparação com a situação de referência. 

 

7.2.1.1 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA PARA POVOAMENTOS DE AZINHEIRA E SOBREIRO 

EXISTENTES NA ÁREA AFETADA DO PROJETO. 

O presente EIA georreferenciou a partir de ortofotomapas digitais (2015) as quercíneas existentes na 

área afetada.  

A situação de referência a produzir consistirá numa atualização, baseada em reconhecimento no 

campo, da cartografia de localização das quercíneas, na avaliação do estado sanitário, 

caracterização do estrato arbustivo na medição de variáveis dendrométricas num conjunto de 

parcelas amostra. 

Esta situação de referência permite caracterizar os povoamentos de quercíneas com bastante 

detalhe, constituindo para além de um instrumento de monitorização de impactes, um valioso 

conjunto de dados aplicável à investigação sobre os montados. Neste sentido, esta monitorização 

constitui, também, um modo de compensação dos impactes produzidos. 

A identificação da espécie e avaliação do estado sanitário (de acordo com a escala de avaliação 

de danos na copa em utilização Inventário Florestal Nacional (IFN)) será feita para o total dos 

indivíduos. 
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Serão definidos três estratos de densidade e, em cada um desses estratos serão estabelecidas três 

parcelas circulares com raio de 25,23m, onde para todos os indivíduos com diâmetro maior que 

7,5cm serão medidos:  

• Altura (h); 

• Perímetro à altura do peito (1,30m) (PAP); 

• Raios de copa. 

Nas parcelas será caracterizado o estrato arbustivo, de acordo com a metodologia utilizada no IFN. 

 

7.2.1.2 MONITORIZAÇÃO QUINQUENAL DOS POVOAMENTOS DE AZINHO NA ÁREA AFETADA 

Sobre todos os povoamentos localizados na Área Afetada será realizado o seguimento quinquenal 

dos povoamentos de azinho nos termos definidos em 7.2.1.1. 
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7.3  MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

 

7.3.1  MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL 

Para proporcionar uma adequada gestão adaptativa as estações de monitorização da qualidade 

da água superficial na Área Afetada deverão fornecer dados de qualidade da água com 

periodicidade semestral propondo-se que sejam analisados o conjunto de parâmetros indicados 

na Tabela 25. 

A monitorização da qualidade da água deverá ser articulada entre a ABX, a APA e a DGADR, por 

forma a garantir continuidade e financiamento adequado da operação. 

 

7.3.2  MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

A monitorização da qualidade da água subterrânea deverá apoiar-se nas estações da rede de 

estações pré-existente. Será muito adequada a caracterização de uma situação de referência em 

2018, que permita a comparação pelo menos anual dos valores dos parânindicados nA TABELA 28. 

Tal como no caso da água superficial, também no caso da água subterrânea a monitorização 

deverá ser articulada entre a ABX, a APA e a DGADR, por forma a garantir continuidade e 

financiamento adequado da operação. 
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7.4  MONITORIZAÇÃO DOS SOLOS 

 

Não obstante a informação apresentada em    recomenda-se o estabelecimento de uma situação 

de referência para os riscos de alcalinização e sodização do solo.  

Trata-se de redefinir uma malha de amostragem sobre unidades-solo definidas na Carta de Solos  1: 

25 000 que representem bem os solos abrangidos pelo EHX. 

Sobre as unidades-solo será necessário definir pontos de amostragem em função de : i) 

representatividade da unidade no total dos solos; ii) altimetria; iii) tipologia das culturas; iv) 

representação das zonas já regadas na situação de referência das zonas ainda não abrangidas 

pelo regadio; v) tipologia dos sistemas de rega. 

Serão identificados os locais para abertura dos perfis representativos das unidades-solo onde será 

caracterizada a situação de referência e onde serão abertos novos perfis para monitorização 

quinquenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

587 

 

7.5  MONITORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

 

As ocorrências patrimoniais alvo de proposta de medidas de minimização indicadas na Tabela 103 

serão revisitadas quinquenalmente para avaliar a evolução do seu estado de conservação, 

comparando o estado verificado com o estado descrito nas fichas de campo ou memória 

descritiva, indicando as causas da alteração de estado por forma a poder ser verificada a relação 

entre a exploração do AHX e os eventuais impactes provocados. 
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8 CONCLUSÕES 

 

8.1  AVALIAÇÃO DOS IMPACTES  

 

A    tabela 104  mostra a síntese da avaliação de impactes, a qual apoia a leitura das conclusões 

abaixo indicadas. 

 

8.1.1  IMPACTES NEGATIVOS, MUITO SIGNIFICATIVOS OU SIGNIFICATIVOS DE MAGNITUDE 

MÉDIA OU ELEVADA E IRREVERSÍVEIS 

 

8.1.1.1 PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

1) Os impactes negativos, muito significativos de magnitude elevada e irreversíveis 

considerados no descritor do Património Cultural e Arqueológico ocorrem numa região de 

10 m de pontos afetados pela construção da rede de rega e da rede de drenagem na fase 

de construção. No caso da rede de rega trata-se do local 65 - Tapada da Pombinha.  “(…) 

local onde foi identificada uma epígrafe. Identifica-se neste local uma mancha de dispersão 

de materiais localizada entre o Monte da Pombinha e o antigo posto da Fiscal de Ouguela. 

É visível sobre a superfície alguma cerâmica de comum e de construção de época Romana 

(fragmentos de tégula, tijolo e dólia). O ponto de maior concentração, está localizado sobre 

um pequeno monte, situado entre esses dois topónimos. Esta mancha é cruzada por uma 

conduta”. No caso da rede de drenagem trata-se do local 38 - Bloco do Monte do 

Machado.” Bloco em granito, no qual foram gravadas sete pequenas covinhas, executadas 

através da técnica de picotagem direta. Estas covinhas foram identificadas na parte lateral 

do painel, cobertas por algum musgo e líquenes, apresentam um diâmetro que varia entre 

os 8cm e os 3,5cm e uma profundidade que varia entre os 2,5cm e 0,5cm. Também neste 

bloco foi identificada uma zona concava com polimento artificial, resultante da utilização 

desta parte do bloco, como dormente de um moinho manual, possivelmente de época pré-

histórica. Este elemento patrimonial, localiza-se a 35 metros da Ribeira de Langaruta, onde 
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está previsto a sua requalificação. Apesar de estar afastado da ribeira, o bloco com 

gravuras está junto a um dos acessos à ribeira, existindo um grande risco de este sofrer 

impactes com a circulação de maquinaria pesada”. 

 

2) Os impactes negativos, significativos de magnitude elevada e média considerados no 

descritor do Património Cultural e Arqueológico ocorrem sobre património etnográfico e 

arqueológico numa região de 10 m de pontos afetados pela construção da rede de rega, 

da rede de drenagem e da rede viária. 

6 - Poço 1 do Monte do Firmino – a 7 metros da limpeza de uma linha de água. 

 7 - Poço 2 do Monte do Firmino –  a 1 metro de limpeza de uma linha de água. 

10- Poço 3 do Monte do Firmino – a 1 metro da limpeza de uma linha de água. 

16 - Monte do Firmino 4 –  a 1 metro da passagem da conduta.  

20 - Monte da Referta – a 5 metros da passagem da conduta. 

26 - Poço 5 do Monte da Langaruta –  a 1 metro da passagem da conduta. 

27 - Poço 6 do Monte da Langaruta – a 5 metros da passagem da conduta. 

29 - Ruina do Monte da Langaruta – a 3 metros da passagem da conduta. 

30 - Forno da Referta de Ouguela – a 5 metros da passagem de um caminho de obra. 

31 - Ruina do Monte do Canário – a 3 metros da passagem de um caminho de obra. 

32 - Forno do Monte da Langaruta – a 5 metros da passagem de um caminho de obra. 

35 - Poço 9 do Monte da Langaruta – a 3 metros da limpeza de uma linha de água. 

36 - Conjunto de muros da Horta do Machado – a 1 metro da limpeza de uma linha de água. 

43 - Poço do Monte das Esteiras – a 1 metro da passagem da conduta. 

53 - Conjunto de Muros da Quinta do Alfacinha – cruzado pela conduta. 
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66 - Muros da Pombinha – cruzado pela conduta. 

68 - Ruina da Pombinha – a 1 metro da limpeza de uma linha de água.  

72 - Caminho Ouguela - Nª Sª Enxara – cruzado pela conduta. 

 

8.1.1.2 ECOLOGIA 

8.1.1.2.1 FLORA E VEGETAÇÃO 

Os impactes negativos, muito significativos de magnitude elevada e irreversíveis decorrem da 

afetação (corte ou afetação potencial) de 535 quercíneas (na sua quase totalidade azinheiras) 

decorrentes da construção da rede de rega (412), da rede de drenagem (73) e do reservatório (50). 

A avaliação deste impacte foi feita deliberadamente por excesso, através da consideração, nos 

casos da rede de rega e de drenagem, de uma região (buffer) onde se presumem destruídas 

árvores que terão uma probabilidade elevada de sobreviver dada a limitada afetação que as 

ações do projeto provocarão nas áreas não diretamente afetadas pela construção de valas ou 

regularização da drenagem. 

Na fase de exploração ressalvam-se ainda os impactes definitivos causados pela conversão da 

agricultura de sequeiro em agricultura de regadio. Esta conversão levará à substituição das 

comunidades existentes por outras de carácter cosmopolita de muito menor valor ecológico. O 

efeito principal sobre as espécies vegetais será a modificação irreversível das condições ecológicas, 

alteração das estruturas de habitats, fragmentação e isolamento de populações, assim como a 

redução da normal capacidade de regeneração. Na área de estudo ocorrem algumas espécies 

de flora prioritárias típicas de comunidades herbáceas, tais como Narcissus bulbocodium e 

possivelmente Festuca duriotagana. 
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8.1.1.2.2 FAUNA TERRESTRE 

Os impactes negativos, muito significativos de magnitude média e irreversíveis decorrem da 

exploração do projeto, implicam a fragmentação dos habitats, ocorrendo um aumento da área 

ocupada por culturas de regadio (anuais e permanentes). Para as comunidades da fauna terrestre, 

o impacte das alterações culturais irá fazer-se sentir de forma mais intensa principalmente nos 

habitats de culturas anuais de sequeiro (com e sem árvores dispersas), mas também nas outras 

culturas permanentes de sequeiro e olivais de sequeiro. Os passeriformes e demais taxas 

dependentes dos sistemas de agricultura de sequeiro e pousios serão a médio prazo afetados com 

o decurso desta Ação, pela desadequação dos novos habitat (culturas de regadio), entretanto 

criados. Assim, será espectável a diminuição da diversidade de habitats em mosaico, com a 

implantação de extensas áreas de regadio intensivo (previsivelmente, pelo menos nalgumas áreas 

em regime de monocultura, designadamente de olival), ficando também reduzida a capacidade 

de suporte trófico (insetos) para a comunidade de quirópteros. Rebelo e Rainho (2000) referem a 

alteração dos biótopos de alimentação como sendo uma das principais ameaças à conservação 

dos quirópteros. A comunidade de mamíferos terrestre também poderá ser afetada com esta 

alteração cultural, por exemplo através das condições habitats dos roedores e lagomorfos, que 

sendo elementos base das cadeias tróficas poderão afetar as comunidades de carnívoros (e.g., 

rapinas, mamíferos). 

 

8.1.2  IMPACTES NEGATIVOS, MUITO SIGNIFICATIVOS OU SIGNIFICATIVOS DE MAGNITUDE 

MÉDIA OU ELEVADA, REVERSÍVEIS 

 

8.1.2.1 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Existe evidência de que a atividade agrícola produz contaminação com nitratos na Zona 

Vulnerável de Elvas, que inclui a Área Afetada. Existe assim razão para supor que um aumento da 

intensificação cultural e da superfície onde essa intensificação ocorre possa traduzir-se num 

aumento da contaminação. Contudo, este impacte é reversível, sendo esta característica da maior 

relevância na apreciação das medidas de minimização. 

 

8.1.2.2 ECOLOGIA – FLORA E VEGETAÇÃO  
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A construção da rede de rega e da rede e drenagem interferem com os sistemas fluviais existentes, 

nomeadamente nos seus pontos de interseção com a galeria ripícola. Os trabalhos contemplados 

envolvem, sobretudo, abertura de valas para assentamento das condutas e o seu reaterro, esta 

ação resultará em alguma destruição da vegetação ribeirinha nas áreas de atravessamento, bem 

como a provável compactação e eliminação do coberto vegetal nas imediações da obra 

derivada da movimentação de maquinaria.  

Porque estamos perante formações florísticas com valor de conservação, de onde resulta o grau 

significativo do impacte. A magnitude média foi atribuída de forma prudente, tendo em conta a 

fração da galeria ripícola local que poderá potencialmente ser afetada. 

Contudo, os impactes são reversíveis, incluindo através dos processos de regeneração natural da 

vegetação ripícola existente. 

 

8.1.2.3 ECOLOGIA – HERPETOFAUNA  

Na fase de construção da rede de rega esperam-se impactes sobre a herpetofauna local, ao serem 

alterados e por vezes inutilizados troços de habitat, nomeadamente em áreas de montado. Para 

além de causar alguma mortalidade direta face às atividades envolvidas, irá provocar a dispersão 

forçada dos indivíduos deslocados, podendo aumentar a competição nos habitats adjacentes. 

Face às áreas envolvidas e ao facto da mesma afetar desproporcionadamente a área de 

montando presente na área de estudo (que será um dos habitats mais afetados pela implantação 

do projeto, embora represente apenas 15,5% da área de intervenção e 5,5% da área dominada), 

considera-se o seu impacte significativo, embora temporário e local (a zona desmatada para 

instalação das condutas será parcialmente recolonizada pela herpetofauna na fase de exploração 

do projeto).  

 

8.1.3  IMPACTES POSITIVOS 

8.1.3.1 RECURSOS HÍDRICOS 

Analisado o cenário de evolução do uso do solo decorrente do projeto descrito em 5.18.3.10.2.7.1., 

maximalista quanto à conversão de sequeiro em regadio. Tendo em atenção a eficiência de 

aplicação da água de rega estimada para a situação de referência e as eficiências de aplicação 
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previstas no projeto, que o consumo de água na situação de projeto é inferior em 0,45 hm3 à 

situação de referência, isto é, aumentando a área regada diminui o consumo de água.  Isto significa 

que se espera um impacte positivo do projeto através de uma redução do consumo de água de 

rega. 

 

8.1.3.2 AGROSSISTEMAS E SÓCIO-ECONOMIA 

O impacte potencial do AHX no valor da produção e no rendimento das explorações é positivo, 

significativo e de dimensão elevada uma vez que, o valor da produção em regadio é 

potencialmente muito superior, quando comparado com a produção em sequeiro para a 

generalidade das situações reais que ocorrem no âmbito do AHX.  

Os impactes na sócio-economia decorrem de: i) um aumento da superfície das culturas regadas; ii) 

uma maior eficiência produtiva das explorações agrícolas. Ambas as causas tendem a aumentar o 

VAB do setor com uma magnitude relevante à escala local. Em primeiro lugar verifica-se um 

aumento da área regada em 857,82 ha, em segundo lugar uma fração relevante (43% da área 

regada atual do concelho de Campo Maior) passa a ser realizada com maior eficiência energética 

e em condições de uso eficiente da água. 

 Os impactes no emprego poderão também ter alguma relevância à escala local. 
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8.2  MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE IMPACTES 

 

8.2.1  CORTE E AFETAÇÃO DE QUERCÍNEAS 

A compensação do abate de 535 azinheiras (412 relativas à rede de rega, 50 relativas ao 

reservatório e 73 relativas à rede de drenagem), será realizada através da constituição de um 

povoamento que, aos vinte anos, seja composto por um número de árvores que decuplique a 

quantidade retirada pela execução do projeto, contendo no mínimo 5350 indivíduos. Pretende-se 

que este povoamento possa evoluir para um habitat com as características gerais do habitat 9340 

Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia, isto é, pretende-se que a compensação do abate 

das azinheiras constitua uma operação de renaturalização do espaço onde for realizada. 

A compensação incluirá não apenas a plantação, mas também a gestão e manutenção do 

povoamento constituído pelo período de vinte anos. 

Trata-se assim de um compromisso de sobre-compensação deste impacte. De notar, que a 

estimativa de afetação de azinheiras e sobreiros foi feita prudentemente por excesso (foram 

consideradas como perdidas árvores afastadas até 9 m das zonas perturbadas, que não serão 

cortadas e que provavelmente sobreviverão). Este facto tenderá a diminuir a dimensão do impacte 

e a aumentar a dimensão da compensação. 

 

8.2.2  IMPACTES SOBRE OS HABITATS RIPÍCOLAS 

O projeto minimizou o impacte sobre as galerias ripícolas. As galerias dos cursos de água principais 

são apenas pontualmente afetadas pelo atravessamento da rede de rega e da rede viária com 

impactes temporários e facilmente reversíveis. 

A rede de drenagem afeta troços de galeria pouco desenvolvida de onde decorre a reversibilidade 

atrás mencionada. 

Propõe-se como medida de compensação dos impactes na galeria ripícola uma intervenção sobre 

as formações de cana (Arundo donax) espécie que se reproduz vegetativamente e ocupa áreas 

extensas, impedindo o desenvolvimento da vegetação nativa (nomeadamente vegetação de 

zonas ribeirinhas), excluindo a fauna associada e interferindo com o fluxo de água. 
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Globalmente, após a recuperação dos troços afetados e com a manutenção do controlo da cana 

espera-se uma melhoria global do estado de conservação dos habitats ripícolas na Área Afetada. 

 

8.2.3  IMPACTES SOBRE O PATRIMÓNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

Está prevista a marcação e proteção de todos os perímetros potencialmente afetados pela 

construção e a descrição através de ficha de campo ou memória descritiva. 

O acompanhamento em obra garantirá que, em caso deteção de elementos patrimoniais, sejam 

realizadas as prospeções e medidas de proteção e registo daí decorrentes. 
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8.3  MONITORIZAÇÃO  

 

Propõe-se um detalhado Programa de Monitorização, destinado a proporcionar a gestão 

ambiental adaptativa do AHX que inclui, as seguintes componentes: 

1) Monitorização da fauna e habitats; 

2) Monitorização das quercíneas; 

3) Monitorização da qualidade da água; 

4) Monitorização dos solos 

5) Monitorização do património cultural e arqueológico; 
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TABELA 104  - Descritor (F&V - Flora e Vegetação; FT - Fauna Terrestre; HER - Herpetofauna; ICT - Ictiofauna; INV - Invertebrados; PCA - Património Cultural e Arqueológico; RHS - Recursos 

Hídricos Subterrâneos; RHSup - Recursos Hídricos Superficiais; SE - Sócio economia; AGRS – Agrossistemas; SL – Solos; US – uso do solo). Super-descritor (ECO - Ecologia; PCA-Património Cultural 

e Arqueológico; RHS – Recursos Hídricos Subterrâneos; RHSup - Recursos Hídricos Superficiais; SE – Sócio economia; AGRS – Agrossistemas; GG – Geologia e Geomorfologia; SL – Solos; Uso do 

solo). Fase (C – Construção; E – Exploração; T - todas). Sentido valorativo ((+) - Positivo; (-) – Negativo). Tipo de ocorrência (D – Direto; I – Indireto). Duração (P – Permanente; T – Temporário). 

Probabilidade de ocorrência (C – Certo; P – Provável; I – Improvável). Âmbito espacial (L – Local; R – Regional). Desfasamento no tempo (I – Imediato; MP – Médio Prazo). Reversibilidade (R 

– Reversível; I – Irreversível). Significado (PS – Pouco Significativo; S-Significativo; MS-Muito Significativo). Magnitude (E – Elevada; M – Média; R – Reduzida)  

IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

Alteração do perfil do solo SL SL C - D T C L I R PS R 

Ocupação de solo com 

reservatório 

SL SL C - D P C L I I PS R 

Compactação do solo 

por estaleiro 

SL SL C - D T C L I R PS R 

Risco de erosão SL SL E + I T P L MP R PS R 

Alterações de uso do solo 

 

US US C 0 D P C L I I MS E 

Alterações de uso do solo 

 

US US E 0 D T C L MP R S E 

Escoamento Ribeira 

Abrilongo e Xévora 

RHSUP RHSUP E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

Sem impacte GG GG T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P. Arqueológico (const. 

rede rega) 10m 

PCA PCA C - D P C L I I MS E 

P. Arqueológico (const. 

rede drenagem) 10m 

PCA PCA C - D P P L I I MS E 

Montado vs reservatório 

de regularização 

F&V ECO C - D P C L I I MS E 

Montado vs rede de rega F&V ECO C - D P C L I I MS E 

Montado vs rede de 

drenagem 

F&V ECO C - D P C L I I MS E 

Agrossistemas AGRS AGRS E + D P C L I R S E 

Necessidades e consumo 

água rega 

RHSUP RHSUP E + D P P L I R S M 

Recursos Hídricos 

subterrâneos 

RHS RHS E - D P C R I R S M 

P. Etnográfico (const. rede 

viária) 10m 

PCA PCA C - D P P L I I S M 
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IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

P. Etnográfico (const. rede 

rega) 10m 

PCA PCA C - D P P L I I S M 

P. Etnográfico (const. rede 

drenagem) 10m 

PCA PCA C - D P P L I I S M 

Galerias Ripícolas vs 

Regularização e Limpeza 

F&V ECO C - D T C L I R S M 

Montado vs Rede de 

Rega 

HER ECO C - D T C L I R S M 

Montado vs Rede de 

Rega 

HER ECO C - D P C L I R S M 

Montado vs Rede de 

Rega 

FT ECO C - D P C L I I S M 

Rede de Rega F&V ECO E - D P P L I R S M 

Rede de Rega FT ECO E - D P C R MP I MS M 

Sócio - economia SE SE E + D P C L I I S M 

Paisagem PAIS PAIS E - D T C L I R S M 



 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJETO DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO XÉVORA 

600 

 

IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

Qualidade da água 

superficial 

RHSUP RHSUP E - D P I L I R PS R 

P. arqueológico (const. 

rede rega)25m 

PCA PCA C - I P I L I I PS R 

P. Etnográfico (const. rede 

rega) 25m 

PCA PCA C - I P I L I I PS R 

P. Etnográfico (const. rede 

drenagem) 25 m 

PCA PCA C - I P I L I I PS R 

Anuais de regadio vs 

estaleiros 

F&V ECO C - D T P L I R PS R 

Anuais de regadio vs 

acessos provisórios 

F&V ECO C - D T P L I R PS R 

Anuais de regadio vs 

acessos provisórios 

F&V ECO C - I T P L I R PS R 

Anuais de regadio vs 

desmatação/ 

decapagem ie 

F&V ECO C - D T C L I I PS R 

Anuais de regadio vs 

desmatação/ 

decapagem ie 

HER ECO C - D T C L I R PS R 
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IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

Anuais de regadio vs 

desmatação/ 

decapagem ie 

HER ECO C - D P C L I R PS R 

Anuais de regadio vs 

áreas empréstimo e 

depósito 

F&V ECO C + D T P L I R PS R 

Anuais de regadio vs rede 

de rega 

F&V ECO C - D T P L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

estaleiros 

F&V ECO C - D T C L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

estaleiros 

F&V ECO C - I T C L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

estaleiros 

HER ECO C - D T P L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

estaleiros 

FT ECO C - D T P L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

acessos provisórios 

F&V ECO C - D T C L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

acessos provisórios 

F&V ECO C - I T C L I R PS R 
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IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

Anuais de sequeiro vs 

acessos provisórios 

HER ECO C - D T P L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

acessos provisórios 

FT ECO C - D T P L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

desmatação/ 

decapagem ie 

F&V ECO C - D T C L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

desmatação/ 

decapagem ie 

INV ECO C - I T P L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

desmatação/ 

decapagem ie 

ICT ECO C - I T P L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

desmatação/ 

decapagem ie 

HER ECO C - D P C L I I PS R 

Anuais de sequeiro vs 

desmatação/ 

decapagem ie 

FT ECO C - D T P L I R S R 
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IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

Anuais de sequeiro vs 

áreas empréstimo e 

depósito 

F&V ECO C + D T P L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

estações elevatórias 

F&V ECO C - D P C L I I PS R 

Anuais de sequeiro vs 

estações elevatórias 

FT ECO C - D T C L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

reservatório de 

regularização 

HER ECO C - D P C L I I PS R 

Anuais de sequeiro vs 

rede de rega 

F&V ECO C - D T C L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

rede de rega 

FT ECO C - D T C L I R PS R 

Anuais de sequeiro vs 

rede viária 

F&V ECO C - D P C L I I PS R 

Anuais de sequeiro vs 

rede viária 

F&V ECO C - I P C L I I PS R 

Anuais de sequeiro vs 

rede viária 

FT ECO C - D T P L I R PS R 
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IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

Olivais de sequeiro vs 

desmatação/decapage

m ie 

F&V ECO C - D P C L I I PS R 

Olivais de sequeiro vs 

desmatação/decapage

m ie 

INV ECO C - I T P L I R PS R 

Olivais de sequeiro vs 

desmatação/decapage

m ie 

ICT ECO C - D T P L I R PS R 

Olivais de sequeiro vs 

desmatação/decapage

m ie 

HER ECO C - I T I L I R PS R 

Olivais de sequeiro vs 

desmatação/decapage

m ie 

FT ECO C - D P C L I R PS R 

Permanentes de regadio 

vs estaleiros 

F&V ECO C - D P C L I I PS R 

Permanentes de regadio 

vs estaleiros 

F&V ECO C - I P C L I I PS R 

Permanentes de regadio 

vs acessos provisórios 

F&V ECO C - D T I L I R PS R 
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IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

Permanentes de regadio 

vs acessos provisórios 

HER ECO C - D T P L I R PS R 

Permanentes de regadio 

vs 

desmatação/decapage

m ie 

F&V ECO C - D P C L I I PS R 

Permanentes de regadio 

vs 

desmatação/decapage

m ie 

INV ECO C - I T P L I R PS R 

Permanentes de regadio 

vs 

desmatação/decapage

m ie 

ICT ECO C - I T P L I R PS R 

Permanentes de regadio 

vs 

desmatação/decapage

m ie 

HER ECO C - D T C L I R S R 

Permanentes de regadio 

vs 

desmatação/decapage

m ie 

HER ECO C - D P C L I R S R 

Permanentes de regadio 

vs empréstimo e depósito 

F&V ECO C + D T C L I R PS R 
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IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

Permanentes de regadio 

vs rede de rega 

F&V ECO C - D T C L I R PS R 

Permanentes de regadio 

vs rede viária 

F&V ECO C - I T P L I R PS R 

Permanentes de regadio 

vs rede viária 

FT ECO C - D P C L I I PS R 

Permanentes de regadio 

vs rede viária 

FT ECO C - I P C L I I PS R 

Galerias ripícolas vs 

estaleiros 

FT ECO C - I T P L I R PS R 

Galerias ripícolas vs 

acessos provisórios 

F&V ECO C - I T I L I R PS R 

Galerias ripícolas vs 

acessos provisórios 

HER ECO C - D T P L I R PS R 

Galerias ripícolas vs 

acessos provisórios 

FT ECO C - D T P L I R PS R 

Galerias ripícolas vs 

desmatação/ 

decapagem ie 

F&V ECO C - D T C L I R PS R 
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IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

Galerias ripícolas vs 

desmatação/ 

decapagem ie 

INV ECO C - D T C L I R PS R 

Galerias ripícolas vs 

desmatação/ 

decapagem ie 

ICT ECO C - I T P L I R PS R 

Galerias ripícolas vs 

desmatação/ 

decapagem ie 

HER ECO C - D T C L I R S R 

Galerias ripícolas vs 

desmatação/ 

decapagem ie 

HER ECO C - D P C L I R S R 

Galerias ripícolas vs 

desmatação/ 

decapagem ie 

FT ECO C - D T C L I R PS R 

Galerias ripícolas vs rede 

de rega 

F&V ECO C - D T C L I R PS R 

Galerias ripícolas vs rede 

de rega 

INV ECO C - D P P L I R PS R 

Galerias ripícolas vs rede 

de rega 

ICT ECO C - D P P L I R PS R 
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IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

Galerias ripícolas vs rede 

de rega 

HER ECO C - D P P L I R PS R 

Galerias ripícolas vs rede 

de rega 

FT ECO C - D T P L I R PS R 

Galerias ripícolas vs rede 

viária 

F&V ECO C - D P C L I I PS R 

Galerias ripícolas vs rede 

viária 

HER ECO C - D T P L I R PS R 

Galerias ripícolas vs rede 

viária 

FT ECO C - D T P L I R PS R 

Galerias ripícolas vs 

regularização e limpeza 

HER ECO C - D T P L I R PS R 

Galerias ripícolas vs 

regularização e limpeza 

FT ECO C - D T P L I R PS R 

Galerias ripícolas vs 

empréstimo e depósito 

INV ECO C - I P C L I R PS R 

Galerias ripícolas vs 

empréstimo e depósito 

ICT ECO C - I T P L I R PS R 

Montado vs acessos 

provisórios 

F&V ECO C - I T I L I R PS R 
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IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

Montado vs acessos 

provisórios 

HER ECO C - D T P L I R PS R 

Montado vs acessos 

provisórios 

FT ECO C - D T P L I R PS R 

Montado vs reservatório 

de regularização 

HER ECO C - D P C L I I PS R 

Montado vs reservatório 

de regularização 

FT ECO C - D P P L I I PS R 

Montado vs rede de rega INV ECO C - I T P L I R PS R 

Montado vs rede de rega ICT ECO C - I T P L I R PS R 

Montado vs rede viária FT ECO C - I P P L MP R PS R 

Reservatório de 

regularização 

F&V ECO E + D P C L MP I PS R 

Reservatório de 

regularização 

FT ECO E + D P P L MP R PS R 

Estações elevatórias F&V ECO E - D P C L I I PS R 
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IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

Circuito hidráulico F&V ECO E - D T C L I I PS R 

Circuito hidráulico F&V ECO E - D T C L I R PS R 

Circuito hidráulico F&V ECO E - D P C L I I PS R 

Circuito hidráulico F&V ECO E - D P C L I R PS R 

Rede de rega INV ECO E - I P P L I R PS R 

Rede de rega ICT ECO E - I P P L I R PS R 

Rede de rega HER ECO E - I P C L I R PS R 

Rede viária F&V ECO E - D P C L I I PS R 

Rede viária FT ECO E - D P P L I R PS R 

Rede de drenagem F&V ECO E - D T P L I R PS R 
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IMPACTE DESCRITOR 
SUPER-

DESCRITOR 
FASE 

SENTIDO 

VALORATIVO 

TIPO DE 

OCORRÊNCIA 
DURAÇÃO 

PROB. DE 

OCORRÊNCIA 

ÂMBITO 

ESPACIAL 

DESFASAMENTO 

NO TEMPO 
REVERSIBILIDADE SIGNIFICADO MAGNITUDE 

P. arqueológico (const. 

rede rega)>25m 

PCA PCA C - I P I L I I PS R 

P. Etnográfico (const. rede 

rega) >25m 

PCA PCA C - I P I L I I PS R 

P. Etnográfico (const. rede 

drenagem)> 25 m 

PCA PCA C - I P I L I I PS R 
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8.4  RESUMO CONCLUSIVO 

 

A construção do AHX implica o corte ou a afetação de 535 azinheiras, com um impacte negativo, 

certo, irreversível muito significativo e de elevada magnitude, sobre-compensado nos termos da 

medida de compensação prevista. 

O impacte negativo sobre a avifauna estepária, quando considerado em relação à situação de 

referência, poderá ser mitigado de forma eficaz pelas medidas previstas no EIA. 

O impacte negativo sobre os habitat ripícolas, quando considerado em relação à situação de 

referência é facilmente reversível e compensado com uma intervenção que melhora o estado de 

conservação das galerias dos cursos de água principais, esperando-se que o estado global de 

conservação possa melhorar em resultado da realização do projeto. 

. 

O projeto tem impacte positivo na redução do consumo de água de rega. Este impacte não se 

verifica na ausência do projeto. 

Conforme esperado o projeto tem um impacte económico positivo. Parte do impacte positivo não 

é realizado na ausência do projeto, dada a não concretização dos fatores de eficiência energética 

e de eficiência no uso da água que são proporcionados pela infraestrutura de rega. 

O impacte ambiental e económico foi avaliado em relação à situação de referência. O projeto do 

AHX data de 1999, sendo a situação de referência de 2016. Entre 1999 e 2016 o uso do solo na Área 

Dominada alterou-se paulatinamente no sentido do aumento da superfície regada e do aumento 

da superfície de olival. O historial do processo indica que, provavelmente, na ausência do projeto 

o processo continuará até que o potencial da região seja atingido.  

Isto é, na ausência do projeto, muito provavelmente concretizar-se-ão de igual forma os impactes 

negativos previstos no projeto (com exceção do corte e afetação de quercíneas). Contudo, na 

ausência do projeto não serão postas em prática as medidas de compensação e mitigação de 

impactes, não ocorrerá, pelo menos, o impacte positivo da redução do consumo de água. 

Na ausência de projeto também não terá lugar o valioso programa de monitorização previsto no 

presente EIA. 
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Do presente estudo pode concluir-se com bastante segurança que, no horizonte de longo prazo, a 

situação contrafactual é económica e ambientalmente mais desvantajosa do que a situação em 

que o AHX é concretizado.  

Pode também afirmar-se que, na perspetiva das medidas de mitigação e compensação propostas, 

sendo os impactes negativos maioritariamente provocados num momento determinado e não 

repetidos e os impactes positivos (redução do consumo de água, eficiência e aumento de 

produção) repetidos em cada ciclo produtivo, os impactes líquidos do projeto tenderão a ser cada 

vez mais positivos. 
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