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1/ INTRODUÇÃO 

1.1/ ENQUADRAMENTO  

O Circuito Hidráulico de Adução à Barragem de Odivelas representa o troço inicial do Circuito de Ligação Alvito - Odivelas - Vale de Gaio e 

tem cerca de 11 km de extensão, medido desde a tomada de água no canal de adução Alvito-Pisão até à restituição na albufeira de Odivelas.  

A construção deste empreendimento resultou em impactes nos habitats existentes, particularmente durante a fase de construção.  

De acordo com o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto de Execução do Circuito de Adução à Barragem de Odivelas (PROCESL, 2006), 

as áreas de maior preocupação centram-se nas zonas em que existem espécies arbóreas típicas desta região, nomeadamente sobre áreas de 

montado (Habitat 6310), uma vez que possuem um enquadramento arbóreo cujo valor ecológico é de difícil reposição, resultando da condução 

humana de um antigo bosque de sobreiros (Quercus suber) ou azinheiras (Q. ilex subsp. ballota). 

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Projecto “Circuito Hidráulico de Adução à Barragem de Odivelas” prevê a monitorização da 

Flora e Vegetação no circuito de adução à barragem de Odivelas e by-pass, de forma a determinar o grau de afectação de habitats naturais 

e seminaturais, devido à implementação do projecto e contribuir para a optimização ambiental durante as fases de construção e exploração.  

O presente documento constitui o relatório final de Monitorização de Flora e Vegetação no Circuito Hidráulico de Adução à Barragem de 

Odivelas e respectivo By-pass, de acordo com os dados recolhidos na Primavera e Verão de 2014.  

1.2/ OBJECTIVOS 

Atendendo às responsabilidades da EDIA ao nível da rede primária do EFMA, definiram-se como objectivos do presente trabalho: 

> Avaliação da evolução da Flora e Vegetação da área envolvente ao Circuito Hidráulico de Adução à Barragem de Odivelas e respectivo 

By-pass; 

> Determinar o grau de afectação de habitats naturais e seminaturais, decorrentes da implementação do projecto. 

1.3/ ESTRUTURA DO PROJECTO 

A monitorização de Flora e Vegetação no Circuito Hidráulico de Adução à Barragem de Odivelas e respectivo By-pass decorreu entre Junho 

e Agosto de 2014.  

O presente relatório é referente aos trabalhos efectuados nesse período, incluindo ainda os resultados de monitorizações anteriores para 

efeitos comparativos, e diz respeito às seguintes tarefas: 

1. Monitorização do estado de conservação dos habitats; 

2. Monitorização da diversidade florística dos habitats; 

3. Monitorização da vitalidade das árvores; 

4. Monitorização da galeria ripícola do Açude do Monte da Azinheira. 

A estrutura e conteúdo do estudo e respectivos relatórios obedecem ao disposto nos Anexo V da Portaria n.º. 330/2001 de 2 de Abril. O 

presente relatório encontra-se estruturado da seguinte forma: 

 Introdução 
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 Antecedentes 

 Descrição dos programas de monitorização 

 Resultados dos programas de monitorização 

 Discussão, interpretação e avaliação dos resultados 

 Conclusões 

 Bibliografia 

1.4/ EQUIPA TÉCNICA 

A equipa técnica responsável pela execução das tarefas descritas no presente relatório foi constituída por: 

COORDENADOR GERAL: 

Dra. Teresa Saraiva  

Bióloga, Mestre em Ecologia Aplicada 

TÉCNICOS:  

Trabalho de campo 

Dra. Paula Canha 

Bióloga, Mestre em Biologia da Conservação 

Dr. Nuno Teixeira 

Biólogo, Mestrando em Modelação Estatística e Análise de Dados 

Dr. André Carapeto  

Biólogo, Mestre em Gestão e Conservação da Natureza 

Dra. Eliana Machado 

Bióloga 

Dra. Maria João Oliveira 

Bióloga, Mestre em Biologia Aplicada – ramo de Ecologia, Biodiversidade e Gestão de Ecossistemas  

Processamento de dados 

Dr. Luís Marques 

Biólogo, Mestre de Ecologia, Ambiente e Território 

Dr. Nuno Teixeira 

Biólogo, Mestrando em Modelação Estatística e Análise de Dados 

Dra. Maria João Oliveira 

Bióloga, Mestre em Biologia Aplicada – ramo de Ecologia, Biodiversidade e Gestão de Ecossistemas  

Sistemas de Informação Geográfica 

Dra. Joana Veríssimo 

Ecóloga, Pós-graduada em Sistemas de Informação Geográfica 

1.5/ ÁREA DE ESTUDO 
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O Circuito Hidráulico de Adução à Barragem de Odivelas situa-se no concelho de Alvito, atravessando as freguesias de Alvito e Vila Nova da 

Baronia.  

O Bypass situa-se nos concelhos de Alvito e Ferreira do Alentejo, atravessando as freguesias de Alvito, Vila Nova da Baronia e Odivelas.  

As estruturas localizam-se nas cartas militares n.ºs 488 e 498 (Figura 1.1; Anexo I). 

 

Figura 1.1 – Enquadramento geográfico da área de estudo. 

2/ ANTECEDENTES 

O projecto do Circuito Hidráulico de Adução à barragem de Odivelas foi submetido a Avaliação de Impacte Ambiental (processo de AIA nº 

1573). 

Em 14 de Março de 2006 foi proferida, pelo senhor Secretário de Estado do Ambiente, a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 

condicionada do projecto “Circuito Hidráulico de Adução à Barragem de Odivelas”. 

Em Junho de 2009 foi finalizado o Relatório de Caracterização da Situação de Referência do Circuito Hidráulico de Adução à Barragem de 

Odivelas e By-pass, relativo aos descritores Flora e Vegetação. 

Em Janeiro de 2011 foi finalizado o Relatório Final de Monitorização do Circuito Hidráulico de Adução à Barragem de Odivelas e By-pass, 

relativo aos descritores Flora e Vegetação. 
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3/ DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO 

3.1/ METODOLOGIA 

No sentido de cumprir os objectivos da monitorização de flora e vegetação, esta previu: 

a) Actualização da cartografia de ocupação do solo 

b) Realização de inventários florísticos 

c) Amostragem de árvores 

d) Caracterização da Galeria ripícola do Açude do Monte da Azinheira 

3.1.1/ Actualização da cartografia de ocupação do solo 

Foi actualizada a cartografia de ocupação do solo tomando por referência os dados mais recentes, relativos à monitorização realizada na 

Primavera de 20101. O trabalho foi realizado preferencialmente in situ, sendo por vezes complementado com fotointerpretação.  

A área abrangida foi a mesma das monitorizações anteriores, isto é, o buffer de 200 metros em torno do circuito hidráulico.  

O parâmetro avaliado foi a área (ha) das várias classes de ocupação de solo, assumindo as mesmas classes usadas em trabalhos anteriores.  

Neste trabalho inclui-se a actualização da cartografia de habitats classificados pela Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitats). 

3.1.2/ Diversidade florística dos habitas 

3.1.2.1/ Inventários 

No início do programa de monitorização (2008) foram definidas 37 parcelas de amostragem em manchas representativas das comunidades 

vegetais de interesse, às quais se adicionaram 9 parcelas em áreas intervencionadas no final da fase de construção (2010) (Figura 3.1; Anexo 

II). 

                                                                                 
 
1 Mãe d’água. Monitorização do Circuito Hidráulico de Adução à Barragem de Odivelas e By-Pass. Relatório Final. Janeiro de 2011. Anexo I 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/docs/diret-habit
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Figura 3.1 – Localização das parcelas de amostragem 

 

As parcelas foram amostradas por quadrículas cujos tamanhos foram ajustados à dimensão das espécies dominantes no estrato alvo. Desta 

forma, utilizaram-se quadrículas de 1m2 (1m x 1m) para inventariação do estrato herbáceo, e de 100m2 (10m x 10m) para os estratos 

arbustivo e arbóreo, havendo algumas excepções para habitats de dimensões reduzidas, nomeadamente juncais e charcos temporários 

mediterrânicos, em que a dimensão das quadrículas para os estratos arbustivo e arbóreo foi de 25m2 (5x5).  

O esquema geral de amostragem foi de 4 quadrículas de amostragem de estrato herbáceo por cada quadrícula de amostragem dos estratos 

arbustivo e arbóreo, conforme se pode observar na Figura 3.2 

 

Figura 3.2 – Distribuição das quadrículas de 1m2 na quadrícula de 100m2 

 

Todas as parcelas foram visitadas durante o mês de Junho, tendo-se registado as percentagens de cobertura por espécie em cada estrato.  
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As espécies foram identificadas preferencialmente no local, recorrendo-se à identificação em laboratório para esclarecer dúvidas pontuais. 

As nomenclaturas estão de acordo com a Flora Ibérica ou, no caso de famílias não contempladas por esse projecto, com a Nova Flora de 

Portugal.  

Por motivos diversos não foi possível realizar os trabalhos em algumas das parcelas nos períodos programados, nomeadamente:  

> Pontos 10 e 11 – O portão de acesso encontrava-se fechado, não sendo possível aceder ao local de amostragem (Figura 3.3); 

> Ponto 29 – A quadrícula encontrava-se num local com cultivo de cereal, tendo-se optado por não pisotear a cultura (Figura 3.4); 

> Ponto 34 – A galeria ripícola encontrava-se ocupada por vegetação muito densa, impedindo o acesso ao local de amostragem. Neste 

caso, fez-se uma caracterização geral da galeria ripícola, indicando as espécies dominantes e o estado de conservação (Figura 3.5; 

Anexo I).  

 

Figura 3.3 – Acesso aos pontos 10 e 11 

 

Figura 3.4 – Cultura cerealífera no ponto 29 

 

Figura 3.5 – Acesso ao ponto 34 (Foto foi tirada a partir do ponto AI8) 

 

 

Durante o mês de Novembro foi realizada uma visita extraordinária ao açude do monte da Azinheira, tendo-se visitado também os pontos 

10 (charco temporário mediterrânico) e 11 (montado com cultura de sequeiro).  
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Esta deslocação teve por objectivo realizar uma avaliação qualitativa do estado de conservação das parcelas, não se tendo realizado 

qualquer análise quantitativa uma vez no período amostrado o elenco florístico era muito diferente da época primaveril, para além de serem 

poucas as espécies passíveis de identificação. 

3.1.2.2/ Parâmetros de amostragem 

Calculou-se a riqueza e diversidade para cada quadrícula, parcela e habitat amostrados.  

A riqueza específica define-se como o nº de espécies presentes na área amostarda. A diversidade foi calculada de acordo com os índices de 

Shannon e Simpson. 

3.1.2.2.1/ Índice de Shannon 

O índice de Shannon é uma medida de entropia, quantificando a incerteza de dois indivíduos recolhidos aleatoriamente de uma amostra 

pertencerem à mesma espécie. Naturalmente que quanto maior for esse valor maior é a incerteza, o que se traduz por uma maior 

diversidade do sistema. O índice é calculado da seguinte forma:  

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 ln (𝑝𝑖)

𝑆

𝑖=1

 

em que pi  é a proporção de indivíduos de uma dada espécie, e S é o nº total de espécies. No caso do presente trabalho, pi  é a proporção 

da percentagem de cobertura.  

Uma das limitações deste índice é a dificuldade na interpretação dos resultados. O valor do índice incorpora não só a riqueza específica, mas 

também o modo como as espécies estão distribuídas, ou seja, a equitatividade. Isto causa uma certa arbitrariedade na sua interpretação, 

uma vez que não existe uma escala definida. Na maioria dos casos, o índice varia entre 1,5 e 3,5, raramente ultrapassando 4. Uma vez que a 

abundância tipicamente segue uma distribuição log-normal, para se obter um índice de 5 seriam necessárias cerca de 105 espécies (Magurran 

2004).  

No presente estudo interessa não tanto a interpretação dos valores absolutos de H’, mas sim a variação entre os diferentes anos avaliados, 

ou seja, o ∆H’. A interpretação deste valor, contudo, está também sujeita a ambiguidade, uma vez o ∆H’ poderá resultar da variação na 

riqueza específica, na equitatividade, ou ambas. Mais raramente poderá dar-se o caso de variações na estrutura das comunidades vegetais 

não terem qualquer reflexo em ∆H’, sendo para tal necessário que as alterações na riqueza específica e equitatividade se anulem.  

Desta forma, a apreciação deste parâmetro deverá sempre ser sujeita a avaliações complementares, nomeadamente de riqueza específica 

e equitatividade.  

3.1.2.2.2/ Índice de Simpson 

Contrariamente ao índice de Shannon, este é um índice de dominância, que quantifica a probabilidade de duas espécies recolhidas 

aleatoriamente se uma amostra pertencerem à mesma espécie, ou seja: 

𝐷 = ∑ 𝑝𝑖2

𝑆

𝑖=1

 

em que pi  é a proporção de indivíduos de uma dada espécie, e S é o nº total de espécies. A interpretação deste índice é pouco intuitiva, 

uma vez maior diversidade resulta num valor mais reduzido. Nos casos extremos em que a amostra é composta por apenas uma espécie, o 

índice adquirirá o valor de 1.  

Comparativamente com o índice de Shannon, este índice tem uma menor sensibilidade para espécies mais raras.  
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3.1.3/ Estado de conservação dos habitats 

O estado de conservação dos habitats foi avaliado aplicando uma adaptação da classificação desenvolvida pela WWF a partir do conceito 

de Estado Favorável de Conservação (Figura 3.6). Esta classificação baseia-se na presença de espécies indicadoras assim como na estrutura 

do sistema: 

> Sucessional/evolutivo: 

Se o habitat não apresentar a sua estrutura evoluída mas as espécies características do habitat se encontrarem presentes por 

regeneração natural; 

> Favorável: 

Se o habitat apresentar a sua estrutura evoluída e as espécies características do habitat se encontrarem presentes. 

As espécies características para cada habitat são as indicadas nas fichas de Caracterização de Habitats Naturais do Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000. 

Figura 3.6 – Estado de Conservação da Flora 

Estado de Conservação Estrutura evoluída Espécies características 

Sucessional/evolutivo Não Sim 

Favorável Sim Sim 
 

3.1.4/ Vitalidade das árvores 

Avaliou-se a vitalidade das árvores situadas na periferia das zonas onde se verificaram movimentações de terras e das árvores 

transplantadas, através de indicadores específicos (incidência de pragas/doenças, respectivo grau de afectação), bem como a evidência de 

mobilizações no solo nas áreas próximas das árvores. Com este objectivo foram definidos 23 locais localizados no interior de um corredor 

de 400 m de largura, centrado na infra-estrutura. 

Em cada local definiu-se uma parcela de amostragem com 2000 m2, tendo-se examinado as árvores contidas no seu interior (Figura 3.7; 

Anexo III).  
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Figura 3.7 – Pontos de amostragem para a vitalidade das árvores 

 

3.1.5/ Galeria ripícola do Açude do Monte da Azinheira 

Por forma a avaliar a regeneração da vegetação ripícola no açude do Monte da Azinheira, foi realizada uma visita ao local durante a 

Primavera (Figura 3.8; Anexo IV). Os parâmetros avaliados foram a área beneficiada com sucesso, a funcionalidade e densidade da 

vegetação que constitui a vegetação ripícola e vitalidade das árvores que constituem a referida vegetação. 
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Figura 3.8 – Açude do Monte da Azinheira 

4/ RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

4.1/ ACTUALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE OCUPAÇÃO DO SOLO 

Actualizou-se a cartografia de ocupação de solo das áreas envolventes do circuito hidráulico de adução à barragem de Odivelas e by-pass, 

num total de 1023 ha (Figura 4.1; Anexo VFigura 4.1).  
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Figura 4.1 – Ocupação de solo na área de estudo 

 

As alterações na ocupação do solo ocorreram principalmente nas imediações do by-pass, onde se contabilizaram cerca de 100 ha de área 

transformada (Figura 4.2). Estas modificações prendem-se fundamentalmente com o próprio sistema de utilização do solo, com alternância 

de pousio e sequeiro, e com a instalação de povoamentos agro-florestais, nomeadamente olivais de regadio. 

No circuito hidráulico apenas se contabilizaram cerca de 2 ha de modificações na ocupação do solo, correspondentes à conversão de uma 

vinha em cultivo de sequeiro.   

As alterações na ocupação do solo na zona do by-pass afectaram algumas manchas de habitats classificados (ou com potencial para a sua 

ocorrência), tendo-se verificado uma diminuição de cerca de 0,3 ha de juncal (6420) e 3,9 ha de área potencial de charcos temporários 

mediterrânicos (3170). A maior alteração, contudo, verificou-se no habitat 6130, cujo aumento resultou da actualização da área por 

fotointerpretação, tendo-se convertido algumas manchas de sequeiro e pousio.  
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Figura 4.2 – Variação de área das várias classes de ocupação de solo 

 

4.2/ DIVERSIDADE FLORÍSTICA DOS HABITATS 

Realizaram-se inventários em 45 parcelas representativas dos vários habitats, tendo-se identificado 162 espécies (Anexo VII). 

A variação dos parâmetros avaliados foi realizada em comparação com os dados do anterior relatório de monitorização2. Para a realização 

das análises estatísticas houve necessidade de, por vezes, apresentar os dados anteriores de forma ligeiramente diferente, pelo que se 

poderão observar algumas disparidades face ao respectivo relatório. Realça-se, contudo, que estas divergências são apenas formais, sem 

qualquer interferência nas conclusões.  

Todos os testes de hipóteses foram realizados assumindo como hipótese nula a não existência de diferenças entre os dois anos amostrados 

(testes bicaudais), para um nível de significância de 5%.  

A riqueza específica média para o estrato herbáceo foi de 11,5 ± 3,6 (média ± desvio padrão), um valor próximo do observado em 2010, onde 

o valor foi de 11,6 ± 4,6 (Figura 4.3). A realização de um teste não paramétrico Mann-Whitney revelou não existirem diferenças significativas 

entre as duas médias (p=0,33; U=894). 

A riqueza específica média no estrato arbóreo foi de 1,9 ± 2,1 (média ± desvio padrão), o que representa um ligeiro aumento face à situação 

de referência, em que se tinha observado um valor de 1,5 ± 1,6. A grande dispersão em torno da média resulta do elevado número de zeros 

contido nos resultados, já que este estrato está ausente em várias parcelas (e.g. juncais, charcos temporários mediterrânicos, áreas 

intervencionadas). Através da realização de um teste não paramétrico Mann-Whitney verificou-se não existirem diferenças significativas na 

riqueza específica deste estrato face à situação de referência (P=0,21; U=868).  

                                                                                 
 
2 Mãe d’água. Monitorização do Circuito Hidráulico de Adução à Barragem de Odivelas e By-Pass. Relatório Final. Janeiro de 2011. Anexo I 
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Figura 4.3 – Riqueza específica média dos estratos herbáceo e arbustivo/arbóreo nos dois anos monitorizados. Para o estrato herbáceo está 
representado o desvio padrão 

 

Registou-se um valor médio para o índice de Shannon no estrato herbáceo de 2,27 ± 0,54, o que representa um aumento relativamente à 

situação de referência, em que o valor observado foi de 1,87 ± 0,59 (Figura 4.4). Através da realização de um teste não paramétrico Mann-

Whitney, verificou-se que esta diferença foi significativa (p ≤0,001, U=513,5). 

Relativamente ao estrato arbustivo/arbóreo o índice de Shannon médio foi 0,27 ± 0,42, estando muito próximo do valor em situação de 

referência (0,26 ± 0,37). A grande dispersão em torno da média resulta do elevado número de zeros contido nos resultados, já que este 

estrato está ausente em várias parcelas (e.g. juncais, charcos temporários mediterrânicos, áreas intervencionadas). Não se detectaram 

diferenças significativas entre os dois anos amostrados (p=0,39, U=934).  

 

Figura 4.4 – Índice de Shannon médio para os estratos herbáceo e arbustivo/arbóreo nos dois anos monitorizados. Para o estrato herbáceo está 
representado o desvio padrão 

 

O valor médio do índice de Simpson foi de 0,16 ± 0,09, o que representa uma diminuição relativamente à situação de referência, onde o 

valor registado foi de 0,26 ± 0,14 (Figura 4.5). Através da realização de um teste não paramétrico Mann-Whitney verificou-se existirem 

diferenças significativas entre os dois valores (p ≤0,001, U=490,5).  

No estrato arbóreo/arbustivo o valor médio registado foi de 0,50 ± 0,43, o que representa um ligeiro aumento relativamente à situação de 

referência, cujo valor foi de 0,47 ± 0,42. A grande dispersão em torno da média resulta do elevado número de zeros contido nos resultados, 

já que este estrato está ausente em várias parcelas (e.g. juncais, charcos temporários mediterrânicos, áreas intervencionadas). Não se 

detectaram diferenças significativas entre os dois anos amostrados (p=0,21; U=868). 
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Figura 4.5 – Índice de Simpson médio para os estratos herbáceo e arbustivo/arbóreo nos dois anos monitorizados. Para o estrato herbáceo está 
representado o desvio padrão 

 

Apesar de o valor médio de riqueza específica para a globalidade dos resultados ser muito próximo do observado na monitorização anterior, 

a análise individual dos habitats revelou algumas variações nos valores deste parâmetro no estrato herbáceo (Tabela 4.1; Figura 4.6).  

Os valores apresentados correspondem à média das parcelas amostradas (unidades 10m x 10m), com excepção dos habitats onde foi 

amostrada uma única parcela (92D0, M+M, M+O), em que os valores médios foram calculados com base nas quadrículas 1m x 1m.  

Para esta análise consideraram-se as mesmas categorias de habitat utilizadas em situação de referência, sendo que o habitat 6310 

(Montados de Quercus spp. de folha perene) está representado de várias formas, nomeadamente Montado com cultivo de sequeiro (M+CS), 

Montado com matagal (M+M), Montado com Olival (M+O) e Montado com prados de sequeiro (M+Ps).  

As diferenças significativas foram observadas nos habitats 4030, M+Cs, M+Ps, onde se verificou uma diminuição da riqueza específica, e nas 

áreas intervencionadas, onde houve um aumento significativo (p-value ≤ 0,05).  

Nos restantes casos verificaram-se variações mais ou menos pronunciadas que, no entanto, não apresentaram significância estatística.  

Tabela 4.1 – Riqueza específica do estrato herbáceo em 2010 e 2014 (média ± desvio padrão), e resultados dos testes estatísticos. As estatísticas de 
teste t correspondem ao teste t (paramétrico), e as estatísticas de teste U correspondem ao teste Mann-Whitney (não paramétrico), após avaliação de 
normalidade e homocedasticidade pelos testes Shapiro–Wilk e Levene. (M+Cs – Montado com cultivo de sequeiro; M+M – Montado com matagal; M+O 
– Montado com olival; M+Ps – Montado com prados de sequeiro) 

Habitat 
Riqueza específica 

2010 
Riqueza específica 

2014 
Estatística de teste p-value 

Graus de 
liberdade 

3170 7,4 ± 4,12 7,17 ± 2,14 t =  0,13 0,900 14 

4030 16 ± 2,73 12,83 ± 4,15 t =  2,21 0,038 22 

6420 11,67 ± 2,91 12,17 ± 4,41 t =  - 0,4 0,691 34 

92A0 5 ± 3,72 6,13 ± 3,14 U = 40 0,269 - 

92D0 15,25 ± 5,68 8,5 ± 4,65 t =  1,84 0,116 6 

M+Cs 10,15 ± 3,5 6,33 ± 5,18 t =  2,49 0,018 30 

M+M 14 ± 2,45 12,5 ± 2,08 t =  0,93 0,387 6 

M+O 14,25 ± 5,5 15,25 ± 1,26 t =  - 0,35 0,735 6 

M+Ps 14,96 ± 4,29 13,55 ± 2,8 t =  2,11 0,037 114 

Área Intervencionada 8,28 ± 4,75 10,69 ± 3,31 U = 482 0,031 - 
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Figura 4.6 - Riqueza específica (média ± desvio padrão) do estrato herbáceo dos habitats representados na área de estudo, em situação de referência 
(2010) e actual (2014). (* - Diferença significativa: p-value ≤0,05) (M+Cs – Montado com cultivo de sequeiro; M+M – Montado com matagal; M+O – 
Montado com olival; M+Ps – Montado com prados de sequeiro) 

 

No estrato arbóreo não se verificaram diferenças significativas relativamente à situação de referência, sendo que os dados sugerem um 

ligeiro aumento da riqueza específica para a maioria dos habitats amostrados (Tabela 4.2; Figura 4.7).  

A maior discrepância foi observada na área intervencionada, já que em 2010 este estrato estava ainda ausente.  

Tabela 4.2 – Riqueza específica do estrato arbóreo/arbustivo nos vários habitats em 2010 e 2014 (média ± desvio padrão), e resultados dos testes 
estatísticos. As estatísticas de teste U correspondem ao teste Mann-Whitney (não paramétrico), após avaliação de normalidade e homocedasticidade 
pelos testes Shapiro–Wilk e Levene. (M+Cs – Montado com cultivo de sequeiro; M+M – Montado com matagal; M+O – Montado com olival; M+Ps – 
Montado com prados de sequeiro) 

Habitat 
Riqueza específica 

2010 
Riqueza específica 

2014 
Estatística de teste p-value 

3170 - - - - 

4030 4 ± 1,73 5,67 ± 1,53 U = 1,5 0,095 

6420 - - - - 

92A0 3 ± 2 4,5 ± 2,12 U = 1,5 0,193 

92D0 5 7 - - 

M+Cs 2 ± 1,22 1,33 ± 0,58 U = 5 0,228 

M+M 3 4 - - 

M+O 2 2 - - 

M+Ps 1,73 ± 0,8 2,2 ± 1,32 U =94,5 0,228 

Área Intervencionada - 0,56 ± 1,13 - - 
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Figura 4.7 - Riqueza específica (média ± desvio padrão) do estrato arbustivo/arbóreo dos habitats representados na área de estudo, em situação de 
referência (2010) e actual (2014). (M+Cs – Montado com cultivo de sequeiro; M+M – Montado com matagal; M+O – Montado com olival; M+Ps – 
Montado com prados de sequeiro) 

 

A análise do índice de Shannon nos habitats representados na área de estudo revelou algumas variações relativamente à situação de 

referência. Apesar de, dependendo do habitat, as variações terem sido positivas ou negativas, a significância estatística (nível de 

significância de 5%) esteve sempre associada a um aumento de diversidade (Tabela 4.3; Figura 4.8).  

A variação foi mais pronunciada nos habitats M+O, M+Ps e Área Intervencionada.  

Tabela 4.3 – Índice de Shannon do estrato herbáceo nos vários habitats em 2010 e 2014 (média ± desvio padrão), e resultados dos testes estatísticos. 
As estatísticas de teste t correspondem ao teste t (paramétrico), e as estatísticas de teste U correspondem ao teste Mann-Whitney (não paramétrico), 
após avaliação de normalidade e homocedasticidade pelos testes Shapiro–Wilk e Levene. (M+Cs – Montado com cultivo de sequeiro; M+M – Montado 
com matagal; M+O – Montado com olival; M+Ps – Montado com prados de sequeiro) 

Habitat Índice de Shannon 
2010 

Índice de Shannon 
2014 

Estatística de teste p-value Graus de liberdade 

3170 1,05 ± 0,53 1,44 ± 0,46 t = -1,48 p = 0,16 14 

4030 1,82 ± 0,42 2,16 ± 0,34 t = -2,21 p = 0,04 22 

6420 1,3 ± 0,39 1,63 ± 0,5 t = -2,22 p = 0,03 34 

92A0 0,84 ± 0,71 1,17 ± 0,33 t = -1,22 p = 0,24 18 

92D0 1,48 ± 0,25 1,36 ± 0,51 t = 0,42 p = 0,69 6 

M+Cs 1,16 ± 0,49 1,01 ± 0,78 t = 0,68 p = 0,5 30 

M+M 1,59 ± 0,23 1,9 ± 0,18 t = -2,04 p = 0,09 6 

M+O 0,76 ± 0,53 2,19 ± 0,24 t = -4,91 p = 0 6 

M+Ps 1,54 ± 0,51 2,06 ± 0,27 t = -7,04 p = 0 114 

Área Intervencionada 1,25 ± 0,76 1,69 ± 0,44 U = 437 p = 0,01 - 
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Figura 4.8 – Índice de Shannon (média ± desvio padrão) do estrato herbáceo dos habitats representados na área de estudo, em situação de referência 
(2010) e actual (2014). (* - Diferença significativa: p-value ≤0,05) (M+Cs – Montado com cultivo de sequeiro; M+M – Montado com matagal; M+O – 
Montado com olival; M+Ps – Montado com prados de sequeiro) 

 

Não se detectaram diferenças significativas na diversidade do estrato arbustivo/arbóreo, mantendo-se a sua diversidade sensivelmente 

constante. Exceptua-se aqui o aparecimento deste estrato na área intervencionada, uma vez que estava ausente na situação de referência. 

Realça-se os elevados valores de variância obtidos para alguns habitats, que resultam de em várias parcelas este estrato estar ausente ou 

ser composto por apenas uma espécie (reduzindo H’ a zero). 

Tabela 4.4 – Índice de Shannon do estrato arbóreo/arbustivo nos vários habitats em 2010 e 2014 (média ± desvio padrão), e resultados dos testes 
estatísticos. As estatísticas de teste U correspondem ao teste Mann-Whitney (não paramétrico), após avaliação de normalidade e homocedasticidade 
pelos testes Shapiro–Wilk e Levene. (M+Cs – Montado com cultivo de sequeiro; M+M – Montado com matagal; M+O – Montado com olival; M+Ps – 
Montado com prados de sequeiro) 

Habitat Índice de Shannon 
2010 

Índice de Shannon 
2014 

Estatística de teste p-value 

3170 - - - - 

4030 0,95 ± 0,3 0,96 ± 0,25 U = 4 p = 0,41 

6420 - - - - 

92A0 0,59 ± 0,59 1,23 ± 0,33 U = 1 p = 0,12 

92D0 1,16 1,28 - - 

M+Cs 0,17 ± 0,18 0,06 ± 0,11 U = 4,5 p = 0,19 

M+M 0,62 0,870 - - 

M+O 0,69 0,675 - - 

M+Ps 0,26 ± 0,26 0,16 ± 0,22 U = 81,5 p = 0,17 

Área Intervencionada - 0,07 + 0,13 - - 
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Figura 4.9 – Índice de Shannon (média ± desvio padrão) do estrato arbustivo/arbóreo dos habitats representados na área de estudo, em situação de 
referência (2010) e actual (2014). (M+Cs – Montado com cultivo de sequeiro; M+M – Montado com matagal; M+O – Montado com olival; M+Ps – 
Montado com prados de sequeiro) 

 

De acordo com o índice de Simpson, ocorreu um aumento da diversidade em todos os habitats representados na área de estudo, 

particularmente nos habitats 4030, 6420, M+Cs, M+O e M+Ps, onde esse aumento foi significativo. Apenas no habita 92D0 não se 

detectaram alterações neste parâmetro (Tabela 4.5; Figura 4.10).  

Estes resultados são coerentes com os obtidos para o índice de Shannon, com excepção do habitat M+Cs, em que há uma contradição 

evidente entre os dois índices.  

Tabela 4.5 – Índice de Simpson do estrato herbáceo nos diferentes habitats em 2010 e 2014 (média ± desvio padrão), e resultados dos testes 
estatísticos. As estatísticas de teste t correspondem ao teste t (paramétrico), e as estatísticas de teste U correspondem ao teste Mann-Whitney (não 
paramétrico), após avaliação de normalidade e homocedasticidade pelos testes Shapiro–Wilk e Levene. (M+Cs – Montado com cultivo de sequeiro; 
M+M – Montado com matagal; M+O – Montado com olival; M+Ps – Montado com prados de sequeiro) 

Habitat 
Índice de Simpson 

2010 
Índice de Simpson 

2014 
Estatística de teste p-value Graus de liberdade 

3170 0,48 ± 0,26 0,32 ± 0,14 U =18 p = 0,1  

4030 0,27 ± 0,14 0,16 ± 0,06 t = 2,5 p = 0,02 22 

6420 0,41 ± 0,16 0,31 ± 0,16 U =106 p = 0,04  

92A0 0,58 ± 0,34 0,41 ± 0,13 U =44 p = 0,38  

92D0 0,38 ± 0,16 0,38 ± 0,15 t = -0,07 p = 0,95 6 

M+Cs 0,48 ± 0,2 0,22 ± 0,17 U =42 p = 0,001  

M+M 0,31 ± 0,05 0,23 ± 0,07 t = 1,67 p = 0,15 6 

M+O 0,71 ± 0,21 0,16 ± 0,05 t = 4,97 p = 0,003 6 

M+Ps 0,35 ± 0,18 0,19 ± 0,07 U =711 p = 0  

Área Intervencionada 0,34 ± 0,27 0,29 ± 0,16 U =624 p = 0,39  
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Figura 4.10 - Índice de Simpson (média ± desvio padrão) do estrato herbáceo dos habitats representados na área de estudo, em situação de referência 
(2010) e actual (2014). (* - Diferença significativa: p-value ≤0,05) (M+Cs – Montado com cultivo de sequeiro; M+M – Montado com matagal; M+O – 
Montado com olival; M+Ps – Montado com prados de sequeiro) 

 

Através da análise da variação do índice de Simpson no estrato arbóreo verificou-se uma manutenção da diversidade na maioria dos habitats 

representados na área de estudo, com excepção de 92A0 e área intervencionada, onde se registou um aumento significativo de diversidade.  

Estes dados vão ao encontro dos resultados obtidos para o índice de Shannon, apesar de aí não se terem detectado diferenças significativas.  

Tabela 4.6 - Índice de Simpson do estrato arbóreo/arbustivo nos vários habitats em 2010 e 2014 (média ± desvio padrão), e resultados dos testes 
estatísticos. As estatísticas de teste U correspondem ao teste Mann-Whitney (não paramétrico), após avaliação de normalidade e homocedasticidade 
pelos testes Shapiro–Wilk e Levene. (M+Cs – Montado com cultivo de sequeiro; M+M – Montado com matagal; M+O – Montado com olival; M+Ps – 
Montado com prados de sequeiro) 

Habitat 
Índice de Simpson 

2010 
Índice de Simpson 

2014 
Estatística de teste p-value 

3170 - - - - 

4030 0,48 ± 0,17 0,5 ± 0,15 U = 4 0,414 

6420     

92A0 0,7 ± 0,3 0,34 ± 0,1 U = 0 0,042 

92D0 0,38 0,4 - - 

M+Cs 0,92 ± 0,09 0,97 ± 0,05 U = 4,5 0,186 

M+M 0,61 0,52 - - 

M+O 0,51 0,52 - - 

M+Ps 0,79 ± 0,27 0,86 ± 0,26 U = 79,5 0,086 

Área Intervencionada - 0,19 ± 0,38 - - 
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Figura 4.11 - Índice de Simpson (média ± desvio padrão) do estrato arbustivo/arbóreo dos habitats representados na área de estudo, em situação de 
referência (2010) e actual (2014). (M+Cs – Montado com cultivo de sequeiro; M+M – Montado com matagal; M+O – Montado com olival; M+Ps – 
Montado com prados de sequeiro) 

 

Por forma a compreender a dinâmica de recuperação do coberto vegetal nas áreas intervencionadas, realizou-se uma análise individual nas 

várias parcelas amostradas. 

Para esta análise consideraram-se como unidades de amostragem as quadrículas 1m x 1m, e a variação temporal foi avaliada com recurso 

a testes de hipóteses paramétricos (testes t, no caso do cumprimento dos pressupostos de normalidade e homocedasticidade), ou não 

paramétricos (testes Mann-Whitney, no caso do não cumprimento dos pressupostos). Uma vez que o objecto de análise são as áreas 

intervencionadas, era expectável um aumento dos parâmetros avaliados, pelo que se optou por testes de hipóteses unilaterais. Neste caso 

a hipótese nula foi a diminuição ou manutenção dos parâmetros face à situação de referência, com excepção do índice de Simpson, onde 

esta proposição teve que ser invertida, uma vez que este índice tem sentido oposto aos restantes parâmetros (o aumento de diversidade 

manifesta-se pela diminuição do índice).  

Uma vez que o tamanho das amostras é bastante reduzido (apenas 4 observações por parcela de amostragem), calculou-se a potência 

estatística para os vários testes realizados. Esta medida representa o inverso da probabilidade do erro tipo II, e define-se como a 

probabilidade de correctamente rejeitar a hipótese nula. Amostras muito pequenas resultam muitas vezes em baixa potência estatística, 

limitando a informação que se pode retirar dos resultados. Apesar de não haver um valor padrão mínimo para a potência de teste, assume-

se normalmente 0,8 (80%) como valor mínimo para uma boa discriminação dos resultados. 

As parcelas que apresentaram uma variação significativa da riqueza específica foram AI3 (diminuição do parâmetro) e AI1, AI6, AI7 e AI9 

(aumento do número de espécies) (Figura 1.1Tabela 4.7). Naturalmente que à medida que as médias dos dois grupos se afastam aumenta a 

potência estatística, ou seja, há uma maior probabilidade de correctamente discriminar os resultados. Contudo, nos casos em que as médias 

de riqueza específica estão muito aproximadas, há uma maior probabilidade de erro tipo II (erroneamente manter a hipótese nula), que 

nalguns casos é mesmo muito elevada, incutindo maior inconclusividade nos resultados dos testes.  

Tabela 4.7 - Riqueza específica por parcela amostrada (média ± desvio padrão) e resultados dos testes estatísticos.  

Resultados AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 

Média 2010 0 ± 0 9,5 ± 2,38 15,0 ± 2,16 9,0 ± 1,83 10,25 ± 3,1 3,0 ± 0,82 10,75 ± 0,96 11,25 ± 3,3 5,75 ± 1,71 

Média 2014 7,75 ± 2,87 11,75 ± 4,03 10,75 ± 1,26 8,75 ± 1,5 13,25 ± 2,63 8,25 ± 1,71 16,25 ± 2,5 9,0 ± 0,82 10,5 ± 1,73 

Teste t 

t - -0,96 3,40 - -1,48 -5,55 -4,11 1,32 -3,91 

g.l. - 6 6 - 6 6 6 6 6 

p-value - 0,1868 0,0072 - 0,0951 0,0007 0,0031 0,1171 0,0040 

Teste  U 0 - - 8,00 - - - - - 
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Mann-Whitney p-value 0,01 - - 0,50 - - - - - 

Potência estatística 99,89% 21,49% 91,02% 7,27% 36,91% 99,93% 97,46% 31,89% 96,23% 

 

A variação do índice de Shannon foi significativa nas parcelas AI1, AI6, AI7 e AI9, tendo-se verificado um aumento significativo da 

diversidade. Nestes casos a potência de teste foi bastante elevada, assumindo-se como correcta a rejeição da hipótese nula e um aumento 

efectivo da diversidade, com excepção da parcela AI7, onde há uma maior probabilidade de essas conclusões estarem incorrectas.  

Tabela 4.8 – Índice de Shannon por parcela amostrada (média ± desvio padrão) e resultados dos testes estatísticos. 

Resultados AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 

Média 2010 0 ± 0 1,6 ± 0,52 2,13 ± 0,25 0,91 ± 0,47 1,73 ± 0,49 0,37 ± 0,17 1,86 ± 0,14 1,66 ± 0,29 0,99 ± 0,44 

Média 2014 1,41 ± 0,46 1,68 ± 0,18 1,98 ± 0,15 1,11 ± 0,58 2,05 ± 0,29 1,42 ± 0,48 2,06 ± 0,15 1,61 ± 0,2 1,9 ± 0,2 

Teste t 

t  -0,31 - -0,52 -1,10 -4,15 -1,95 0,30 -3,75 

g.l.  6 - 6 6 6 6 6 6 

p-value - 0,3827 - 0,3098 0,1572 0,0030 0,0492 0,3888 0,0047 

Teste  
Mann-Whitney 

U 0 - 4 - - - - - - 

p-value 0,029 - 0,124 - - - - - - 

Potência estatística 99,94% 5,81% 13,91% 7,30% 15,35% 93,09% 37,68% 5,73% 87,61% 

 

Verificou-se uma diminuição significativa do índice de Simpson nas parcelas AI1, AI3, AI6, AI7 e AI9, tendo a potência de teste nestas parcelas 

sido bastante elevada, havendo por isso evidência estatística para um aumento da diversidade nessas parcelas.  

Tabela 4.9 – Índice de Simpson por parcela amostrada (média ± desvio padrão) e resultados dos testes estatísticos. 

Resultados AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 AI9 

Média 2010 0 ± 0 9,5 ± 2,38 15 ± 2,16 9 ± 1,83 10,25 ± 3,1 3 ± 0,82 10,75 ± 0,96 11,25 ± 3,3 5,75 ± 1,71 

Média 2014 7,75 ± 2,87 11,75 ± 4,03 10,75 ± 1,26 8,75 ± 1,5 13,25 ± 2,63 8,25 ± 1,71 16,25 ± 2,5 9 ± 0,82 10,5 ± 1,73 

Teste t 

t - -0,96 3,40 - -1,48 -5,55 -4,11 1,32 -3,91 

df - 6 6 - 6 6 6 6 6 

p-value - 0,187 0,007 - 0,095 0,001 0,003 0,117 0,004 

Teste  
Mann-Whitney 

U 0,00 - - 8,00 - - - - - 

p-value 0,01 - - 0,50 - - - - - 

Potência estatística 99,89% 21,49% 91,02% 7,27% 36,91% 99,93% 97,46% 31,89% 96,23% 
 

4.3/ ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS HABITATS 

Analisou-se o estado de conservação dos vários habitats classificados que ocorrem na área de estudo (Tabela 4.10). Aos habitats 

identificados nas monitorizações anteriores foi adicionado um novo habitat, nomeadamente 3290 (Cursos de água mediterrânicos 

intermitentes da Paspalo-Agrostidion), observado nas imediações do circuito hidráulico.  

No geral verificou-se uma manutenção do estado de conservação dos habitats, tendo-se elevado o estado de conservação do habitat 4030 

de degradado para sucessional/evolutivo.  

O habitat 6310 ocorre de várias formas na área de estudo, dependendo do tipo de gestão do estrato herbáceo que alterna entre culturas 

cerealíferas e pastagens. Em todas as formas do habitat se considerou o seu estado de conservação com sucessional / evolutivo. 
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Tabela 4.10 – Estado de conservação os habitats classificados que ocorrem na área de estudo 

Habitats Estado de Conservação 2010 Estado de Conservação 2014 

3170 Favorável Favorável 

4030 Degradado Sucessional / Evolutivo 

6310 

Com culturas de sequeiro Sucessional / Evolutivo Sucessional / Evolutivo 

Com prados de sequeiro Favorável Sucessional / Evolutivo 

Com olivais Favorável Sucessional / Evolutivo 

6240 Favorável Favorável 

92A0 Favorável Favorável 

92D0 Favorável Favorável 

3290 - Favorável 
 

4.3.1/ Habitat 3170 – Charcos temporários mediterrânicos 

Os charcos temporários mediterrânicos que ocorrem na área de estudo encontram-se em razoável estado de conservação, apresentando 

mosaicos de vegetação em sucessão espacial e um elevado conjunto de espécie indicadoras (Figura 4.13).  

Realça-se, contudo, que várias espécies caracterizadoras deste habitat são terófitos de floração precoce ou primaveril que, dependendo da 

época em que o habitat é amostrado, poderão estar ausentes.  

No presente trabalho foram identificadas as seguintes espécies bioindicadoras: Agrostis pouretti; Eryngium corniculatum; Illecebrum 

verticillatum; Lythrum borysthenicum e Pulicaria paludosa. 

De acordo com os dados recolhidos considera-se que as manchas de habitat presentes na área de estudo apresentam estado de conservação 

favorável. 

Entre as ameaças observadas, destacam-se o pisoteio excessivo por gado bovino e a drenagem para instalação de plantações florestais. 

Neste último caso, há que assinalar o desaparecimento de uma mancha de ocorrência potencial de charcos temporários mediterrânicos 

para instalação de um olival de regadio (Ver Capítulo 4.1/). Esta mancha, que ocupava cerca de 4 ha, foi assinalada durante a actualização 

da cartografia de habitats realizada na Primavera de 20093, mantendo-se nas monitorizações posteriores4, não chegando a ser confirmada 

a presença efectiva do habitat. Actualmente quase toda essa área se encontra ocupada por olival, sobrando apenas uma pequena mancha 

do habitat na margem da plantação, que corresponde ao ponto de amostragem 6b (Figura 4.12; Anexo VI). 

                                                                                 
 
3 Mãe d’Água. Relatório da caracterização da situação de referência do circuito hidráulico de adução à barragem de Odivelas e By-pass. Junho de 2009 
4 Mãe d’água. Monitorização do Circuito Hidráulico de Adução à Barragem de Odivelas e By-Pass. Relatório Final. Janeiro de 2011. Anexo I 
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Figura 4.12 – Área potencial do habitat 3170, em 2009 e 2014 

  

Figura 4.13 – Habitat 3170 

 
Devido a impossibilidades no acesso, durante a visita realizada no mês de Junho não foi possível aceder ao charco temporário localizado na 

parcela de amostragem 10. Esta parcela foi visitada no mês de Novembro, numa altura em que o elenco florístico é bastante diferente do 

observado na Primavera, havendo um número inferior de espécies passíveis de identificação. Desta forma não foi possível efectuar uma 

análise quantitativa da parcela, tendo-se apenas realizado uma avaliação qualitativa do estado de conservação e estrutura do habitat.  

Esta parcela encontra-se nas imediações do by-pass, perto da área intervencionada, sendo circundada por uma cultura de sequeiro (Figura 

4.14). Não se observaram focos de perturbação evidentes, estando presente o complexo de comunidades florísticas que caracterizam o 
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habitat. Apesar de a visita ter sido realizada fora da época de floração, foi possível observar grande densidade de Eryngium corniculatum, 

uma das principais espécies bioindicadoras (Figura 4.15).  

Face ao exposto, considera-se que esta parcela se encontra em estado de conservação favorável.  

 

Figura 4.14 - Charco temporário mediterrânico da parcela 10 

 

Figura 4.15 – Parcela 10: Exemplar de Eryngium corniculatum 

 

4.3.2/ Habitat 4030 – Charnecas secas europeias 

Este habitat é subserial de bosques acidófilos decíduos, nomeadamente de sobreirais e azinhais (habitats 9330 e 9340), estando a sua actual 

distribuição na área de estudo bastante limitada pela forte antropização da paisagem, dominada pelas explorações agro-pecuárias, fazendo 

com que este habitat apenas ocorra de forma limítrofe ou em explorações agrícolas abandonadas ou sub-pastoreadas.  

Neste habitat foram incluídas as áreas de montado com matagal, uma vez que nestas formações o estrato herbáceo foi já substituído por 

um estrato arbustivo bem diferenciado, tendo já uma maior proximidade com este habitat.  

Na maioria dos casos as manchas deste habitat encontravam-se dominadas por esteva (Cistus ladanifer) e sargaço (Cistus monspeliensis), 

espécies características de versões mais degradadas do habitat, não se tendo observando qualquer formação em bom estado de 

conservação, com dominância de espécies dos géneros Erica e Ulex.  

Observaram-se contudo algumas manchas com elevada complexidade estrutural, com espécies arbustivas de grande porte características 

de matagais, como lentisco (Phillyrea angustifolia), zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), e murta (Myrtus communis), onde existia 

potencial para o desenvolvimento do habitat.  

Considera-se desta forma que as manchas do habitat na área de estudo se encontram em estado sucessional/evolutivo.  
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Figura 4.16 – Habitat 4030 

 

4.3.3/ Habitat 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene 

De acordo com os critérios estipulados nas fichas de caracterização da rede natura 2000, este habitat é formado pelo remanescente arbóreo 

de bosques de sobreiro ou azinheira, e por uma pastagem cespitosa vivaz cuja origem e persistência associada à pastorícia extensiva de 

ovinos.  

A sua classificação depende da presença das espécies bioindicadoras, sobreiro (Quercus suber) e azinheira (Quercus rotundifolia) no estrato 

arbóreo, e Poa bulbosa e Trifolium subterraneum no estrato herbáceo.  

Na área de estudo ocorrem várias formações vegetais que poderão ser enquadradas neste habitat, e que se distinguem essencialmente pela 

estrutura do estrato herbáceo.  

4.3.3.1/ Montado com cultivos de sequeiro 

Este tipo de uso do solo apenas se poderá enquadrar numa consideração muito abrangente do habitat, uma vez que o pastoreio extensivo 

de ovinos, essencial para a manutenção do habitat, está ausente, estando o sob-coberto ocupado com culturas cerealíferas, normalmente 

de trigo ou aveia (Figura 4.17).  

Desta forma, estas manchas apenas foram consideradas numa perspectiva de recuperação do habitat, num cenário de modificação das 

actuais práticas de utilização do solo.  
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Figura 4.17 – Montado com culturas de sequeiro 

 

4.3.3.2/ Montados com prados de sequeiro 

Esta classe corresponde à definição do habitat Stricto sensu, apesar de na área de estudo se observar uma maior abundância de gado bovino, 

em detrimento de gado ovino que é indispensável à correcta gestão do habitat (Figura 4.18).  

 

Figura 4.18 – Montado com prados de sequeiro 

 

Destaca-se a ausência das espécies indicadoras do habitat, nomeadamente Poa bulbosa e Trifolium subterraneum. Ainda assim as parcelas 

observadas caracterizam-se por elevada riqueza específica, tendo sido observadas cerca de 15 espécies de leguminosas, entre as quais 9 

espécies do género Trifolium.  

A ausência das espécies bioindicadoras, aliada à intensidade do pastoreio bovino em detrimento do ovino, levou a que se considerasse o 

estado de conservação do habitat como sucessional/evolutivo.  

4.3.3.3/ Montados com olival 

Este complexo de vegetação ocorre de forma muito pontual na área de estudo, apresentando as mesmas características do montado com 

prados de sequeiro, considerando-se o seu estado de conservação como sucessional/evolutivo.  
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4.3.4/ Habitat 6240 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 

Na área de estudo este habitat corresponde às comunidades dominadas por Scirpoides holoschoenus, onde por vezes a espécie Juncus acutus 

também está presente.  

Não foram detectados factores de ameaça evidentes, como sobrepastoreio ou aumento do estrato arbustivo, considerando-se desta forma 

que o habitat se encontra em estado favorável de conservação (Figura 4.19).  

 

Figura 4.19 – Habitat 6240 

 

4.3.5/ Habitat 92A0 - Florestas-galeria de Salix alba e Populus alba 

Este habitat corresponde às galerias ripícolas mediterrânicas dominadas por choupo ou salgueiro.  

Na área de estudo é dominado pela espécie Salix neotricha e ocorre nos cursos de água de maior caudal (Ribeira de Odivelas e Ribeira do 

Carrasco), por vezes formando densas galerias. Ocorre frequentemente em mosaico com silvados, freixiais e tamargais (Figura 4.20).  

Este habitat encontra-se em estado de conservação favorável. 

 

Figura 4.20 – Habitat 92A0 
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4.3.6/ Habitat 92D0 - Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

O habitat 92D0 corresponde às galerias de tamargueira (Tamarix sp.), loendro (Nerium oleander) ou tamujo (Fluggea tinctoria) associados 

ao leito de estiagem dos cursos de água mediterrânicos com caudal irregular, com escoamento torrencial no Inverno e seca prolongada no 

Verão.  

Na área de estudo ocorre o subtipo 92D0pt1, em que a espécie dominante é Tamarix africana, podendo ser observado nas ribeiras de 

Odivelas e do Carrasco, encontrando-se melhor conservado nesta última. Frequentemente forma mosaicos com salgueirais (habitat 92A0), 

freixiais e, por vezes, silvados (Figura 4.21).  

Este habitat encontra-se em estado de conservação favorável.  

 

Figura 4.21 - Habitat 92D0 

 

4.3.7/ Outros Habitats Classificados 

No decorrer dos trabalhos de cartografia de habitats foi identificado um habitat constante na Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitats) que 

não havia sido cartografado aquando da caracterização da situação de referência5.  

4.3.7.1/ Habitat 3290 – Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalum-Agrostidion 

Este habitat corresponde aos arrelvados higronitrófilos dominados por espécies do género Paspalum próprios de depósitos fluviais, durante 

parte do ano encharcados ou submersos e intensivamente pastados durante o Verão.  

Ocorre de forma pontual na área de estudo, apenas tendo sido observado junto ao local onde termina o circuito hidráulico, em ambas as 

margens da barragem de Odivelas, e está associado ao leito de cheia da barragem, numa zona intensamente pastoreada por gado ovino 

durante o Verão. A espécie dominante é Paspalum paspalodes, surgindo ainda outras espécies com requisitos ecológicos similares, como 

Cynodon dactylon, Juncus bufonius, Trifolium resupinatum ou Rumex sp (Figura 4.22). Nas zonas mais elevadas contacta com juncais 

Scirpoides holoschoenus (habitat 6420).  

                                                                                 
 
5 Mãe d’Água. Relatório da caracterização da situação de referência do circuito hidráulico de adução à barragem de Odivelas e By-pass. Junho de 2009 

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/rn2000/resource/docs/diret-habit
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O habitat encontra-se em estado de conservação favorável.  

 

Figura 4.22 – Habitat 3290 

 

4.4/ VITALIDADE DAS ÁRVORES 

Seguindo a mesma metodologia utilizada na caracterização da situação de referência, foi realizada uma visita durante o mês de Julho às 23 

parcelas assinaladas.  

Foram amostradas 167 árvores, na maioria azinheiras (Quercus rotundifolia), havendo apenas um número residual de sobreiros (Quercus 

suber). 

Registaram-se todos os sinais de praga ou doença no troco e copa, quantificando a percentagem de copa afectada. Nalguns casos os sinais 

observados foram bastante discretos, levantando dúvidas quanto à existência de afectação por praga ou doença. Estas dúvidas foram 

esclarecidas junto de uma equipa de especialistas de Engenharia Florestal.  

Verificou-se uma diminuição significativa no número de árvores afectadas relativamente à monitorização de 2010. Esta diminuição foi 

particularmente evidente no número de árvores afectadas com cobrilha dos ramos, uma doença provocada por Coroebus florentinus, um 

insecto da ordem Coleoptera, e que se manifesta principalmente pela presença de folhas avermelhadas e ramos mortos. Apenas em 6 casos 

se detectaram sinais evidentes de cobrilha dos ramos, cerca de 4% do total de árvores amostradas, uma diminuição significativa face aos 

57% em 2010.  
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Tabela 4.11 – Nº de árvores amostradas por ponto, e sintomas observados. 

Ponto 
Nº de Árvores 

amostradas 

Sinais 

Cobrilha dos 
ramos 

Carvão Exsudações Outros 

1 8 1    

2 8  1   

3 14  1   

4 10    1 

5 9     

6 10 1    

7 6     

8 7     

9 3     

10 3    1 

11 5     

12 5 1    

13 7   1  

14 3   1  

15 6  2   

16 6     

17 9 2 1   

18 9     

19 12     

20 6     

21 10     

22 4 1    

Estaleiro 7  4  1 

Total 167 6 9 2 3 

 

O ponto mais afectado foi o 17, onde foram identificadas duas árvores com cobrilha e duas árvores mortas (Figura 4.23), o que está em 

concordância com os dados relativos à monitorização de 2010.  

  

 

Figura 4.23 – Ponto 17 
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No ponto realizado na área do estaleiro observou-se uma árvore morta e outra decrépita, não havendo contudo evidências que permitissem 

apurar as causas da afectação (Figura 4.24).  

  

Figura 4.24 – Ponto Estaleiro 

 

4.5/ GALERIA RIPÍCOLA DO AÇUDE DO MONTE DA AZINHEIRA  

O açude do Monte da Azinheira é um reservatório de água situado na Ribeira de Odivelas, junto à tomada de água do By-pass, fazendo 

parte do conjunto de infra-estruturas associadas à implementação do Circuito hidráulico de Odivelas e By-pass.  

O local foi visitado no mês de Agosto, pretendendo-se avaliar a regeneração da galeria ripícola nas margens do açude. Uma vez que aquando 

da visita a ribeira se encontrava com caudal muito reduzido, dificultando a correcta avaliação do estado de conservação da vegetação 

ribeirinha, optou-se por realizar nova visita numa altura de maior caudal, tendo-se regressado ao local no mês de Novembro (Figura 4.25; 

Figura 4.26).  

Desta feita foi possível verificar que toda a envolvente do açude se encontra bastante perturbada, encontrando-se as comunidades vegetais 

em estádios precoces de sucessão ecológica. 

Nas zonas alagadas a jusante do açude a vegetação á dominada por Typha sp., que nalguns pontos colonizou também o interior do açude. 

Junto às margens dominam os juncos da espécie Scirpoides holoschoenus, havendo uma grande densidade de silvas (Rubus sp.) e algumas 

espécies higrófilas. Poucos metros para jusante tem início uma galeria ripícola bem desenvolvida dominada por freixo (Fraxinus 

angustifolia), onde a tamargueira (Tamarix africana) e o salgueiro (Salix neotricha) são também espécies comuns.  

A margem esquerda imediatamente a montante do açude encontra-se praticamente desprovida de vegetação arbustiva, observando-se 

apenas alguns exemplares de silva (Rubus sp.) e Scirpoides holoschoenus. A cerca de 50 metros do açude surgem algumas espécies 

tipicamente ribeirinhas como freixos (Fraxinus angustifolia) e salgueiros (Salix sp.) de pequeno porte, pilriteiro (Crataegus monogyna), 

aroeira (Pistacia lentiscus) ou tamargueira (Tamarix africana). Verificou-se, contudo, que toda esta zona se encontra dominada por silva. A 

cerca de 100 metros do açude tem início uma galeria ripícola bem desenvolvida dominada por freixo, e com abundância de salgueiro e 

tamargueira.  

A margem direita a montante do açude apresenta uma densidade elevada de tamagueira com tamanhos muito variados, indiciando uma 

elevada regeneração da espécie. Nesta zona a silva ocorre apenas de modo pontual, tendo-se observado a existência de juncais de Scirpoides 

holoschoenus bem desenvolvidos.  
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Há ainda que referir a ocorrência de pastoreio de gado bovino nas margens do açude, o que poderá actuar como factor limitante no 

desenvolvimento da vegetação ripícola, impedindo o crescimento de plântulas de freixo e favorecendo o desenvolvimento de espécies 

herbáceas.  

 

Figura 4.25 - Açude do Monte da Azinheira, vista de montante, Agosto de 
2014 

 

Figura 4.26 - Açude do Monte da Azinheira, vista de montante, Novembro 
de 2014 

 

Figura 4.27 - Açude do Monte da Azinheira, vista de jusante, Novembro 
de 2014 

 

Figura 4.28 - Açude do Monte da Azinheira, freixo (Fraxinus angustifolia) 
envolvido em silvado na margem esquerda. 

5/ DISCUSSÃO, INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Registaram-se cerca de 100 ha de modificações na ocupação do solo na envolvente do by-pass, e apenas uma área residual na envolvente 

do circuito hidráulico. Estas alterações prendem-se fundamentalmente com o tipo de utilização do solo na área de estudo, com alternância 

de pousio e sequeiro, tendo-se convertido algumas áreas anteriormente assinaladas como pousio em montado com pastagem.  

Realça-se ainda o aumento da área ocupada por olival, resultado de uma nova plantação nas imediações do by-pass. Esta nova ocupação 

afectou cerca de 3,9 ha de uma área que havia sido classificada como de ocorrência potencial do habitat 3170 (Charcos temporários 

mediterrânicos) aquando da caracterização da situação de referência. De acordo com esse estudo, tratava-se de uma área com condições 



 

 

MONITORIZAÇÃO DE FLORA E VEGETAÇÃO NO CIRCUITO HIDRÁULICO DE 
ADUÇÃO À BARRAGEM DE ODIVELAS E BY-PASS 

  

RELATÓRIO FINAL  33 

edafo-climácticas propícias ao desenvolvimento do habitat, estando contudo ausentes as espécies indicadoras. Nos trabalhos de 

monitorização realizados em 2010 não houve confirmação da ocorrência do habitat, não havendo portanto evidências da sua ocorrência 

efectiva no local.  

As áreas intervencionadas foram naturalmente as mais afectadas pela implementação do projecto, encontrando-se neste momento em 

etapas de recuperação do coberto vegetal. Num cenário hipotético de total ausência de fontes de perturbação, estas comunidades 

evoluiriam para um estádio climácico de vegetação, que na generalidade da área de estudo corresponde aos bosques de Quercus 

rotundifolia. Este cenário, contudo, é bastante improvável, uma vez que toda a área de estudo se encontra sujeita a uma gestão mais ou 

menos pronunciada dos espaços naturais. Desta forma as áreas intervencionadas apenas poderão evoluir de forma condicionada pela 

normal utilização do espaço, tendo-se verificado, nalguns pontos, que as áreas intervencionadas se encontram sujeitas à mesma utilização 

das áreas envolventes, como pastagens ou cultivos de sequeiro, sendo já indistinguíveis das áreas circundantes. Nos pontos onde a pressão 

humana é menos pronunciada, como nos pontos AI2 e AI3, a vegetação encontra-se a evoluir para matos, tendo-se já observado algumas 

espécies de porte arbustivo como Cistus ladanifer, Genista polyanthos e Lavandula pedunculata. 

De acordo com os resultados da avaliação da diversidade florística dos habitats verificou-se uma manutenção dos valores médios de riqueza 

específica e um aumento da diversidade no estrato herbáceo, enquanto no estrato arbóreo os valores se mantiveram constantes.  

Verificou-se, contudo, alguma variação nos parâmetros avaliados após a análise individual dos habitats. No que respeita à riqueza específica, 

observou-se uma diminuição significativa no estrato herbáceo nos habitats 4030 (matos), montado com culturas de sequeiro, e montado 

com prados de sequeiro, e um aumento significativo nas áreas intervencionadas.  

Se, quanto à variação nas áreas intervencionadas, a variação pode ser considerada natural, resultado da recolonização de um espaço 

desocupado, o mesmo não se pode afirmar quanto aos restantes habitats. Esta variação poderá ter diversas origens, como ligeiras 

deslocações no local de amostragem, dessincronização das épocas de floração, ou variabilidade natural resultado da substituição de 

espécies terófitas por espécies de outros tipos biológicos. Relativamente ao primeiro ponto, há que realçar que as quadrículas de 

amostragem apenas estavam referenciadas por um ponto, não sendo possível inferir acerca da posição relativa das quadrículas 1m x 1m, o 

que pode ter influenciado os resultados.  

Uma análise comparativa da riqueza específica do estrato herbáceo no habitat matos revelou a existência de 31 espécies que haviam sido 

detectadas em 2010 mas que estavam ausentes em 2014. Observou-se, contudo, que em 2010 foram incluídas espécies arbustivas e 

arbóreas características de bosques de azinheira, como Quercus rotundifolia, Asparagus aphyllus, Cistus ladanifer, e Cistus monspeliensis, 

espécies que no presente trabalho apenas foram consideradas nos inventários do estrato arbóreo. Para além disso verificou-se que muitas 

dessas espécies (e.g. Aegilops geniculata, Anacyclus radiatus, Avena sativa, Bromus hordeaceus, Euphorbia exigua, ou Trifolium tomentosum,) 

eram terófitos, sendo que este tipo biológico, por depender unicamente da dispersão da semente como método reprodutivo, pode 

apresentar uma grande variabilidade na sua área de distribuição, mesmo em anos consecutivos. Estas espécies poderão ainda ter sido 

substituídas por espécies de outros tipos biológicos como resultado de fenómenos de sucessão ecológica, o que poderá ter contribuído para 

a sua ausência dos locais de amostragem.  

No estrato arbustivo/arbóreo verificou-se uma manutenção da riqueza específica em todos os habitats analisados.  

Verificou-se um aumento da diversidade na generalidade dos habitats, sendo que nalguns casos esse aumento foi significativo. Em nenhum 

habitat ocorreu uma diminuição significativa da diversidade.  

No estrato herbáceo houve uma grande concordância entre os resultados obtidos através do índice de Shannon e de Simpson, tendo ambos 

detectado um aumento da diversidade nos habitats 4030 (matos), 6420 (juncais), montado com olival e montado com prados de sequeiro. 

No caso do 4030, os resultados parecem ser contraditórios, uma vez que se observou uma diminuição da riqueza específica neste habitat.. 

Neste caso, o aumento da diversidade terá que estar relacionado com o aumento da equitatividade. Uma rápida análise aos índices de Pielou 

(J’) para este habitat, resultou nos valores médios 0,66±0,03 em 2010, e 0,86±0,004 em 2014, valores que se revelaram estatisticamente 

diferentes pela realização de um teste t unilateral (t=-4,03; 22g.l.; p=0,0003), o que corrobora a hipótese apresentada. Tendo em conta o 

período analisado (4 anos, já que os dados apresentados em 2011 resultam dos trabalhos realizados na Primavera de 2010), estes valores 

poderão reflectir um estado de maior maturação do habitat, com os fenómenos de sucessão ecológica a proporcionaram uma divisão mais 
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equitativa das espécies presentes, apesar da diminuição da riqueza. Os mesmos fenómenos deverão explicar o aumento da diversidade no 

habitat 6420, uma vez que a riqueza específica se manteve constante no período analisado.  

As flutuações de diversidade observadas nos habitats montado com olival e montado com prados de sequeiro, por serem comunidades 

sujeitas a uma regular gestão antrópica e a acções de pastoreio, poderão ter outras origens de mais difícil análise, como a introdução de 

espécies forrageiras ou de cerealicultura.  

As únicas diferenças entre os dois índices de diversidade ocorreram nas áreas intervencionadas (aumento significativo apenas detectado 

pelo índice de Shannon), e montados com cultivos de sequeiro (aumento significativo apenas detectado pelo índice de Simpson). 

Relativamente ao segundo, tratando-se um habitat regularmente sujeito a gestão antrópica e a introdução de espécies de cultivo, torna-se 

bastante difícil analisar as variações de diversidade, uma vez que a componente vegetal não segue os ritmos naturais de sucessão ecológica. 

Para além disso, não existe informação acerca dos períodos de pousio nem das espécies utilizadas, tornando infrutífera qualquer análise. 

Quanto às áreas intervencionas, o facto de o aumento de diversidade apenas ter sido detectado pelo índice de Shannon poderá resultar da 

maior sensibilidade deste índice para espécies mais raras ou com pouca cobertura. Tratando-se de etapas iniciais de processos de sucessão 

ecológica, é expectável a existência de um grande conjunto de espécies primocolonizadoras, que com o tempo deverão dar lugar a espécies 

características de habitas estabilizados.  

Na área de estudo foram detectados 7 habitats classificados (habitats constantes de Directiva 92/43/CEE) que, na sua maioria, se encontram 

em estado de conservação favorável. As únicas excepções foram os habitats 4030 (matos) e 6310 (montados), cujo estado de conservação 

é sucessional/evolutivo.  

A área de estudo caracteriza-se pela forte presença humana, estando a generalidade do espaço adaptada a actividades agro-pastoris, 

restando por isso pouco espaço para a ocorrência de habitats naturais. Os habitats observados ocorrem ou de forma pontual (3170, 6420) 

ou como galerias ripícolas (91A0, 92D0), tendo por isso pouca interferência na normal gestão do espaço.  

As áreas de matos, contudo, apenas se podem desenvolver nos locais onde regulação antrópica é limitada ou ausente, estando por isso 

reduzidos a áreas limítrofes ou a terrenos abandonados, encontrando-se na maioria dos casos em etapas de recuperação, num estado de 

conservação sucessional/evolutivo.  

Os montados são habitats que requerem uma gestão activa, principalmente através do pastoreio de gado ovino. O que se verificou na área 

de estudo, contudo, foi uma grande utilização destes espaços para cultivo de cereais e o pastoreio, por vezes intensivo, de gado bovino, 

impedindo o natural desenvolvimento deste complexo de vegetação. A classificação deste habitat seguiu um critério alargado, uma vez que 

existe potencial para a recuperação do habitat num cenário de modificação das actuais práticas de gestão, considerando-se por isso o seu 

estado de conservação como sucessional/evolutivo. 

Relativamente à monitorização de 2010, foi adicionado um novo habitat classificado, nomeadamente o 3290 (Cursos de água 

mediterrânicos intermitentes da Paspalum-Agrostidion). Trata-se de arrelvados higronitrófilos dominados por Paspalum paspalodes, que 

ocorrem de forma muito pontual junto ao local onde termina o circuito hidráulico.  

A análise da vitalidade das árvores revelou uma redução substancial no número de árvores afectadas por pragas/doenças em relação a 2010. 

Esta diminuição foi particularmente evidente no número de árvores afectadas por cobrilha, já que este ano apenas uma percentagem 

residual de árvores apresentava sinais da doença. Os motivos para esta aparente melhoria não são óbvios, mas poderão ter resultado de 

acções de controlo fitossanitário, como podas selectivas dos ramos doentes. Observaram-se, contudo, alguns pontos de convergência nos 

resultados, nomeadamente o ponto 17 onde se voltou a observar um grande número de árvores afectadas, havendo inclusivamente duas 

árvores mortas. Destaca-se ainda o ponto realizado no local do estaleiro onde se observou uma árvore morta e outra decrépita, cujas 

doenças, contudo, têm origem idiopática.  

A galeria ripícola do Açude do Monte da Azinheira encontra-se ainda numa etapa precoce de recuperação. Apesar de algumas espécies 

características da vegetação ribeirinha mediterrânica estarem presentes, ainda não existe a complexidade estrutural necessária para a 

classificação do habitat. Realça-se, contudo, que este processo pode ser bastante demorado, estando também dependente da existência 

de perturbações. Neste aspecto há que referir a ocorrência de pastoreamento de gado bovino nas margens do açude, o que poderá actuar 
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como factor limitante no desenvolvimento da vegetação. Não obstante, observaram-se algumas espécies indicadoras de habitats ripícolas, 

como freixo (Fraxinus angustifolia), salgueiro (Salix sp.), pilriteiro (Crataegus monogyna), e tamargueira (Tamarix africana), o que indicia uma 

efectiva recuperação do habitat. Destaca-se aqui a regeneração espontânea de tamargueira na margem direita a montante do açude, 

apresentando já uma densidade assinalável, sendo que esta espécie é indicadora do habitat 92D0 (Galerias e matos ribeirinhos meridionais 

(Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)).  

6/ CONCLUSÕES 

Na globalidade da área de estudo, o desenvolvimento da vegetação natural encontra-se condicionado pela regular gestão antrópica do 

espaço, com forte pendor silvo-agro-pastoril.  

As áreas intervencionadas foram já assimiladas pelo decurso destas acções de gestão, estando em muitos casos convertidas pastagens ou 

culturas de sequeiro, de tal forma que são já indistinguíveis dos espaços circundantes.  

Não se detectaram sinais de afectação do habitats naturais que, na sua maioria, se encontram em estado de conservação favorável. 

Destaca-se o aumento da área de ocupação e a melhoria do estado de conservação do habitat 4030, o que poderá resultar do abandono de 

terrenos anteriormente dedicados a usos agro-pastoris.  

No que respeita à vitalidade das árvores, verificou-se uma diminuição significativa do número de árvores afectadas por pragas ou doenças 

na área do circuito hidráulico e by-pass.  

A galeria ripícola do açude do Monte da Azinheira encontra-se ainda num estado precoce de desenvolvimento, não apresentando ainda a 

complexidade estrutural necessária para a sua classificação como habitat ribeirinho. A presença das espécies indicadoras, nalguns casos 

com crescimento espontâneo, é reveladora do potencial de recuperação. Detectaram-se, contudo, outros factores que poderão limitar o 

desenvolvimento do habitat, nomeadamente o pastoreio de gado bovino nas margens do açude.  

Conclui-se desta forma que o grau de afectação dos habitats naturais em resultado da implementação do projecto é reduzido.  
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