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GLOSSÁRIO 
 

  

Termo Definição 

AIA Avaliação de Impacte Ambiental 

Apoio numa linha eléctrica aérea, é a estrutura à qual estão fixados ou 
apoiados os cabos condutores e de guarda. 

Apoio de amarração numa linha eléctrica aérea, é a estrutura à qual estão fixados 
(amarrados) os cabos condutores e de guarda; um apoio de 
amarração onde a linha tem um ângulo é também designado por 
apoio de ângulo ou vértice. 

Apoio de suspensão  numa linha eléctrica aérea, é a estrutura à qual estão apoiados 
(suspensos) os cabos condutores e de guarda. 

Área de estudo  Porção de território com largura adequada (mínimo de 400 m, 
habitualmente entre os 2000 e os 4000 m) para conter uma 
representação significativa dos condicionalismos territoriais e 
ambientais. A largura variável deve permitir o estudo de diversas 
alternativas de corredor no seu interior. 

Cabo condutor  numa linha eléctrica aérea, é o cabo que transporta a energia 
eléctrica. 

Cabo de guarda ou de 
terra  

numa linha eléctrica, é o cabo que não está energizado, mas cuja 
função é de protecção à linha (contra descargas atmosféricas) ou às   
pessoas (contra curto circuitos por falha de isolamento); estes cabos 
situam-se por cima dos cabos condutores. 

Cabo tipo OPGW (Optical 
Ground Wire) 

cabo que possui no seu interior fibras ópticas destinadas às funções 
de telemedida e telecontrole bem como de telecomunicações em 
geral 

Campos 
Electromagnéticos (CEM1) 

modelo físico-matemático que associa um dado ponto do espaço de 
uma determinada energia de radiação; a energia de radiação é tanto 
maior quanto maior é a frequência da radiação; quanto maior a 
frequência, menor será a distância entre uma onda e a seguinte (isto 
é, mais pequeno será o comprimento de onda); as linhas de 
transporte de electricidade originam radiação electromagnética com 
um comprimento de onda de 6 000 km, correspondente à frequência 
de 50 Hz. 

Características de inércia 
(massa) e de elasticidade 

em linhas eléctricas aéreas, com referência a dispositivos mecânicos 
de amortecimento de vibrações eólicas, instalados nos cabos; estes 
dispositivos pretendem dissipar a energia de vibração, impedindo 
fenómenos de ressonância que ampliam aquela energia; a eficácia 
desta acção depende das características de massa e de elasticidade 
dos referidos dispositivos 

Catenária numa linha eléctrica aérea os cabos dispõem-se segundo uma curva 
cujo nome matemático é catenária 

CENELEC (Comité Europeu 
de Normalização 
Electrotécnica2) 

organismo da UE com competências de normalização na área técnica 
electrotécnica; produz normas “EN” que são transcritas para Portugal 
através do IPQ – Instituto Português da Qualidade; o artº 8º do 
RSLEAT (Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta 
Tensão, Decreto-Lei nº 1 /92) reconhece a qualidade de entidade 
normalizadora ao CENELEC 

Centro electroprodutor instalação onde é produzida energia eléctrica, por conversão de 
energia mecânica de origem térmica, hidráulica, eólica ou 
directamente por conversão da radiação solar 

CM Câmara Municipal 

                                                      
1 sigla em inglês EMF – Electromagnetic Fields 
2 European Committee for Electrotechnical Standardization 
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Termo Definição 

Curcuito de terra circuito formado por elementos metálicos, cuja função geral é a de 
condução de correntes de curto circuito (também designadas 
correntes de defeito), em caso de falha de isolamento; nas linhas 
eléctricas aéreas da RNT – Rede Nacional de Transporte, este 
circuito é formado pelos cabos de terra (também designados de 
guarda, pois têm esta dupla função), a estrutura metálica dos apoios 
e pela ligação desta estrutura, através de cabos, a eléctrodos de terra 
que são enterrados no solo na zona vizinha ao apoio; a ligação de 
todos os apoios pelos cabos de terra asseguram a distribuição por 
todos os apoios e subestações terminais da corrente de defeito, 
diminuindo significativamente (em cerca de 60 a 75 %) a corrente em 
cada apoio; os eléctrodos de terra são desenhados para 
assegurarem, relativamente à corrente de defeito em cada apoio, que 
a tensão de toque não é susceptível de causar correntes percorrendo 
o corpo humano capazes de provocar danos; os eléctrodos de terra 
são desenhados também para assegurarem, relativamente à corrente 
de defeito em cada apoio, que a tensão de passo não é susceptível 
de causar correntes percorrendo o corpo humano capazes de 
provocar danos; de particular relevância para este tema é também a 
existência, em todos os circuitos da RNT, de sistemas de protecção 
eficazes, capazes de detectar a ocorrência de um defeito de curto 
circuito e de eliminá-lo (através do accionamento de equipamento de 
protecção – disjuntores) em tempos sempre inferiores a 500 ms (na 
ordem de 300 ms e menos). 

Condições geotécnicas do 
terreno 

características mecânicas do solo (consistência, pressões 
admissíveis, e outras) que permitem determinar a adequação deste, a 
uma fundação de tipo normalizado ou a necessidade de 
dimensionamento particular, eventualmente com recurso a 
sondagens específicas; um caso onde invariavelmente existe 
necessidade de dimensionamento particular das fundações de 
apoios, ocorre nos terrenos alagados ou que, situando-se em leitos 
de cheia, podem ficar alagados. 

Condutores geminados (mais correctamente, feixe de condutores geminados) associação em 
cada fase (as linhas eléctricas possuem em geral, em cada circuito, 3 
sistemas de condução, um para cada fase de um sistema eléctrico 
trifásico) de um conjunto de dois condutores; um feixe pode associar 
três e quatro condutores, ou mais, sendo no entanto a ocorrência de 
mais de quatro condutores relativamente rara; os condutores são 
dispostos de forma próxima (são da mesma fase), separados por 
peças metálicas designadas separadores, que mantêm a estabilidade 
mecânica, impedindo que batam uns nos outros e também 
amortecendo as vibrações eólicas; na RNT, a solução de feixe 
geminado está normalizada para o nível de tensão de 400 kV, 
garantido esta solução valores adequados no referente aos efeitos 
consequentes ao efeito de coroa (perdas, ruído audível e 
interferências radioeléctricas). 

Conjuntos sinaléticos placas fixadas em todos os apoios de linhas eléctricas aéreas da 
RNT, contendo informação de alerta e segurança (nºs de telefone de 
emergência, perigo de morte) e de identificação (designações das 
linhas e circuitos e números dos apoios). 

Consolas o mesmo que braços; partes dos apoios onde se encontram 
directamente fixadas (amarrados ou suspensos) os cabos condutores 
e os cabos de guarda. 

Corredor faixa de terreno, com largura de 400 m ao longo da qual é possível 
definir o traçado da linha. Os corredores são condicionados pela 
presença de obstáculos, sejam eles de natureza técnica (declives, 
obstáculos geomorfológicos, climatológicos e de poluição 
atmosférica), ambientais (zonas de elevada sensibilidade, paisagens 
protegidas), ou de ocupação do solo (florestas, povoações, 
monumentos, presença de outros sistemas lineares de transporte e 
comunicação e proximidade de aeroportos). 
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Termo Definição 

Correntes de defeito (ver também circuito de terra) o mesmo que correntes de curto 
circuito; as correntes que se escoarão através do circuito de terra em 
caso de falha de isolamento; os tipos de defeito que poderão ocorrer 
serão de curto circuito trifásico, ou entre duas fases, ou entre uma 
fase e a terra, sendo este último o mais provável, comparativamente. 

Directriz de Linha (traçado 
de Linha) 

Caminho a seguir pela linha no interior de um corredor. Corresponde 
à localização espacial precisa da linha e é ditado pelas características 
técnicas desta (ângulos, largura da zona de protecção) e por 
condicionantes económicas (comprimento, tipo de fundações e 
postes) e ambientais (minimização dos impactes dentro do corredor). 

DGGE Direcção-Geral de Geologia e Energia 

EDS (Every Day Stress) valor percentual da tensão mecânica mais frequente dos cabos 
condutores ou de terra relativamente à tensão de rotura (UTS – 
Ultimate Tensile Strength) dos mesmos cabos; a tensão mecânica 
dos cabos varia com as condições atmosféricas (temperatura 
ambiente) e de carga energética da linha; estas variações têm 
sobreposições periódicas e não-periódicas diversas, sendo 
convencional definir aquele valor em Portugal por referência à 
temperatura ambiente de 15ºC; este parâmetro intervém na análise 
económica da linha e também na análise mecânica dos fenómenos 
de fadiga em resultado de vibrações eólicas. 

Efeito de coroa fenómeno que ocorre na vizinhança imediata dos cabos condutores e 
na presença de um intenso campo eléctrico; as moléculas de gás do 
ar são ionizadas, originam milhares de descargas eléctricas 
intermitentes que causam um ruído audível semelhante a um crepitar 
ou zumbido. O efeito de coroa varia consoante as condições 
ambientais, intensificando-se com a humidade. 

EIA Estudo de Impacte Ambiental 

EM Estrada Municipal 

EN Estrada Nacional 

Especificação Técnica Documento contratual no qual se encontram estabelecidas as regras, 
especificações e procedimentos de natureza técnica a observar na 
execução do contrato. 

Estruturas metálicas 
treliçadas 

na RNT, são o tipo geral de apoios que são usados; a estrutura 
treliçada (treliça = malha) é aquela que é formada por peças lineares 
(geralmente perfis L, vulgo cantoneiras) ligadas entre si por chapas e 
parafusos. 

Faixa de Protecção à 
Linha (Zona de Protecção 
à Linha) 

Normalmente é um corredor de 45 m de largura máxima, limitado por 
duas rectas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do traçado, onde 
pode proceder ao corte ou decote das árvores que dor suficiente para 
garantir a distância mínima referida no Dec. Regulamentar n.º 1/92, 
de 18 de Fevereiro. No entanto, poderá haver condições topográficas 
que imponham a modificação da localização daquela faixa em 
relação ao eixo da linha. 

Faixa de Serviço É uma faixa com a largura de 5 metros, dividida ao meio pelo eixo da 
linha, na qual se efectua o corte e decote de árvores necessárias 
para tornar possível a sua montagem e conservação. 

Flecha numa linha eléctrica aérea e em cada vão, a medida do comprimento 
entre o ponto mais baixo dos cabos e o ponto de fixação mais baixo 
(flecha de nível) ou - mais comum - a medida do comprimento entre a 
uma linha imaginária que una os pontos de fixação nos extremos do 
vão e os cabos, a meio vão (flecha de regulação). 
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Termo Definição 

Hastes de guarda numa linha eléctrica aérea, e por simplificação de linguagem, as 
hastes ou braços são as estruturas que num apoio suportam o(s) 
cabo(s) de guarda. 

IBA Important Bird Area 

ICNIRP (International 
Commission on Non-ionising 
Radiation Protection3) 

organismo internacional independente cujo objectivo é o estudo dos 
efeitos sobre o ambiente e a saúde humana das radiações não-
ionizantes (isto é na gama de frequências de 0 Hz a 300 GHz4– 
microondas); a radiação com origem em todos os sistemas eléctricos 
de energia na Europa tem frequência de base de 50 Hz (gama de 
baixas frequências) a que corresponde um comprimento de onda de 
6000 km; as recomendações do ICNIRP quanto a valores limites de 
exposição permanente do público em geral foram endossados pelo 
Comité de Orientação Científica 5  da Comissão Europeia, e 
homologados em Junho de 1999 pelos Ministros da Saúde dos 
Países membros da UE. 

Impacte ambiental conjunto de alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas em 
parâmetros ambientais e sociais, num determinado período de tempo 
e numa determinada área, resultantes da realização de um projecto, 
comparadas com a situação que ocorreria, nesse período de tempo e 
nessa área, se esse projecto não viesse a ter lugar. 

Impacte ambiental directo advém das actividades inerentes à implementação, exploração ou 
desactivação do projecto de investimento. 

Impacte ambiental 
indirecto 

desencadeado pelas actividades inerentes à implementação, 
exploração ou desactivação do projecto de investimento, sem 
contudo derivar directamente da acção do projecto. 

Impacte ambiental 
negativo 

sempre que produza danos no ambiente. 

Impacte ambiental 
positivo 

sempre que produza benefícios ou reduza danos no ambiente. 

Impactes cumulativos resultam do projecto em associação com a presença de outros 
projectos, existentes ou previstos, bem como dos projectos 
associados. 

Isolador numa linha eléctrica aérea, dispositivo feito em material não-condutor 
de corrente eléctrica (material isolante, normalmente cerâmica, vidro 
ou materiais plásticos sintéticos), destinado a isolar os cabos 
energizados (condutores) das estruturas de suporte; nas linhas da 
RNT estes os isoladores encontram-se associados em conjuntos 
designados cadeias de isoladores, nos quais o número de isoladores 
é o necessário para garantir o adequado nível de isolamento em 
função das tensões eléctricas que podem ocorrer nos condutores. 

LAT Linha de Alta Tensão. 

LMAT Linha de Muito Alta Tensão. 

Linha de circuito duplo linha eléctrica aérea em que os apoios podem suportar dois circuitos 
trifásicos (2 x 3 cabos condutores + 2 cabos de guarda); os apoios de 
linhas de circuito duplo têm frequentemente uma silhueta de braços 
na qual os condutores estão dispostos em “bandeira” (ou seja, 
aproximadamente na vertical). 

Linha de fuga característica de cada isolador que mede a capacidade de isolamento 
a uma determinada tensão; mede-se em mm/kV; o conhecimento da 
linha de fuga de um determinado isolador permite determinar, para se 
obter um determinado nível de isolamento, quantos isoladores devem 
ser usados na constituição de uma cadeia. 

                                                      
3 Comissão Internacional para a Protecção das Radiações Não-ionizantes 
4 GHz = Giga Hertz = 1 000 000 000 Hz 
5 Scientific Steering Committee 
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Termo Definição 

Neopreno material sintético com características similares à da borracha utilizada 
nas pinças de suspensão das linhas da RNT; uma manga de 
neopreno fica intercalada entre o cabo e as peças metálicas (varetas) 
que efectuam o aperto mecânico; esta técnica apresenta vantagens 
relativamente a um aperto directo de peças metálicas, protegendo 
directamente o cabo e agindo por sua vez como amortecedor 
relativamente às vibrações eólicas, com redução significativa dos 
danos por fadiga. 

OPGW (Optical Ground 
Wire) 

em linhas eléctricas aéreas, cabos instalados na posição de cabo de 
guarda, os quais possuem no seu interior fibras ópticas destinadas às 
funções de telemedida e telecontrole bem como de telecomunicações 
em geral. 

Perturbações 
radioeléctricas 

ruído introduzido no espectro de frequências de rádio e TV em 
resultado das micro disrupções eléctricas que podem ocorrer nas 
vizinhanças dos cabos condutores (efeito coroa); as linhas da RNT 
são desenhadas para limitar este ruído a limites normalizados. 

Pinças de suspensão peças metálicas intercaladas entre o extremo inferior da cadeia de 
suspensão e o cabo (condutor ou de terra), com o papel de fixação 
directa desse cabo. 

REE Rede Eléctrica de Espanha 

Regimes transitórios regimes de funcionamento de uma rede eléctrica fora do estado de 
equilíbrio (designado regime estacionário); os regimes transitórios 
ocorrem durante curtos períodos de tempo, quando ocorrem 
manobras de equipamento, quando ocorrem incidentes de curto 
circuito e de descargas atmosféricas (raio). 

REN, S.A. Rede Eléctrica Nacional, S.A. 

RNT Rede Nacional de Transporte de Energia Eléctrica. 

RSLEAT Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta tensão 
(Decreto Regulamentar n.º 1/92). 

Ruído acústico numa linha eléctrica aérea, ruído na gama de frequências audíveis 
com origem nos cabos energizados, através de dois mecanismos 
diferentes: vibração eólica em regime turbilhonar e agitação 
molecular em resultado do efeito coroa; as linhas da RNT são 
desenhadas para limitar este ruído em conformidade com o disposto 
no Regulamento Geral de Ruído. 

Sinalização para aves do 
tipo BFD (Bird Flight 
Diverter) 

equipamentos, com formas diversas, em geral com uma configuração 
em espiral, que são instalados em torno dos cabos de guarda e/ou 
condutores, a espaçamentos adequados, e cujo objectivo é o de 
aumentar o perfil dos cabos, aumentando a sua visibilidade pelas 
aves; estes dispositivos são essenciais como equipamentos de 
minimização da mortalidade de aves por colisão com cabos de linhas 
eléctricas aéreas e frequentemente instalados nos vãos das linhas 
onde este risco precisa ser acautelado. 

Sistema de shunt  em linhas eléctricas aéreas, ligação adicional entre o cabo de terra, 
de guarda ou o OPGW e a estrutura metálica do apoio; o objectivo é 
o de garantir uma ligação eléctrica franca, em complemento às 
ligações através dos acessórios de fixação (pinças), através da qual 
se escoarão as correntes de raio e de curto circuito. 

Tensão de toque em linhas eléctricas aéreas, é a tensão a que uma pessoa fica 
submetida se se encontrar em contacto com o solo e com o apoio no 
momento de ocorrência de uma corrente de defeito. 

Tensão de passo em linhas eléctricas aéreas, é a tensão a que uma pessoa fica 
submetida entre os seus pés enquanto caminha na vizinhança do 
apoio no momento de ocorrência de uma corrente de defeito. 
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Termo Definição 

Tensão mecânica de 
esticamento (normalmente 
referenciada ao EDS) 

em linhas eléctricas aéreas, a tracção a que os cabos estão 
submetidos num estado termo-mecânico de referência; esta tracção é 
determinada durante a montagem dos cabos, na operação de 
regulação, de uma forma indirecta, através da medição e controle das 
flechas. 

Tensões induzidas tensões eléctricas que podem ocorrer em objectos metálicos situados 
na vizinhança de qualquer fonte de campo electromagnético, 
incluindo linhas eléctricas aéreas; para as linhas eléctricas ocorrem 
dois mecanismos de acoplamento conducentes ao aparecimento de 
tensões: indução eléctrica ou capacitiva e indução magnética; no 
primeiro caso ocorrem cargas eléctricas à superfície dos objectos 
metálicos, as quais podem escoar-se através de uma pessoa que 
toque o objecto; no segundo caso, presumindo-se um objecto linear 
disposto paralelamente à linha eléctrica este poderá ser percorrido 
por correntes eléctricas. 

Traçado caminho a seguir pela linha no interior de um corredor; corresponde à 
localização espacial precisa da linha e é ditado pelas características 
técnicas desta (ângulos, largura da zona de protecção) e por 
condicionantes económicas (comprimento, tipo de fundações e 
postes) e ambientais (minimização dos impactes dentro do corredor). 

Upgrade  reutilização de um corredor de linha existente para instalação de 
outra de tensão superior. 

Uprate  conjunto de operações designadamente alteamento de apoios (por 
substituição ou colocação de módulos), aumento da tracção 
mecânica ou substituição dos cabos pelas quais se aumenta a 
capacidade de transporte de uma linha aérea já existente. 

Vão numa linha eléctrica aérea, é o espaço entre dois apoios. 
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1 Introdução 

1.1 Identificação do projecto, fase do projecto e proponente 
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide sobre o projecto da subestação de 
Tavira e Linhas da Rede Nacional de Transporte (RNT) associadas, incluindo nova 
interligação à Rede Eléctrica de Espanha. As linhas áreas em causa consistem nas 
seguintes novas ligações: 

� Linha Portimão - Tavira, a 400 kV, Troço entre Tunes Norte e a Subestação de 
Tavira - LPO.TVR, doravante designada no EIA por Linha “Tunes Norte” – 
Tavira, a 400 kV ; 

� Linha Tavira - Andaluzia, a 400 kV, Troço entre a Subestação de Tavira e a 
Fronteira Espanhola - (abreviatura ainda não definida), doravante designada no 
EIA por Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV ; 

� Linhas Tunes - Tavira e Estoi -Tavira, a 150 kV, resultantes do desvio para a 
Subestação de Tavira da Linha Tunes-Estoi - LTN.TVR e LET.TVR, resultantes do 
desvio para a Subestação de Tavira da LTNET, projectos doravante designados 
no EIA por Abertura da Linha Tunes-Estoi para a subestação de Tavira, de 
150 kV. 

As referidas linhas permitirão a ligação entre a futura subestação de Tavira e as 
subestações de Portimão, Tunes e Estoi, e com a Rede Espanhola. Prevê-se, assim, a 
construção de 2 linhas duplas a 400 kV, entre as futuras subestações de Portimão e a de 
Tavira, e entre esta e a Rede Espanhola, assim como a abertura de dois troços de linha 
dupla da linha Tunes-Estoi (linha dupla a 150 kV), para a subestação de Tavira, a 150 kV. 

Os projectos em análise encontram-se em fase de Estudo Prévio. 

A realização desta infra-estrutura é da responsabilidade da REN – Rede Eléctrica Nacional, 
S.A. que, para efeitos do presente EIA, assume o papel de “Proponente”. 

O projecto da Subestação é da responsabilidade da REN, S.A., e o projecto das Linhas é 
da responsabilidade do Consórcio EGSP, Energia e Sistemas de Potência, Lda. e 
Estereofoto, Geoengenharia, SA (doravante designado por Consórcio EGSP/ Estereofoto), 
que adjudicou à Atkins (Portugal) o Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

1.2 Identificação da entidade licenciadora 
A entidade licenciadora é a DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia. 

1.3 Equipa técnica responsável pelo EIA e período de 
elaboração 
O EIA foi elaborado pela Atkins (Portugal) Lda. – Projectistas e Consultores Internacionais, 
no período compreendido entre Julho de 2005 e Julho de 2007. A equipa técnica 
responsável pelo EIA consta do Quadro 1 . 
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Quadro 1 – Equipa Técnica responsável pelo EIA 

NOME HABILITAÇÃO ACADÉMICA ÁREA DE RESPONSABILIDADE 

Cristina Reis Eng.ª do Ambiente 

Coordenação Geral do EIA 

Qualidade do Ambiente, Geologia, 
Solos, Ordenamento do Território e 
Áreas Condicionadas 

Guadalupe Rodrigues Eng.ª do Ambiente Qualidade do Ambiente 

Isabel Castel’Branco Socióloga Sócio-economia 

Helena Martins Eng.ª do Ambiente Ruído 

João Carvalho Eng. Florestal 

Ana Rito Eng.ª Florestal 
Bio-Ecologia 

Alexandra Soares Arqueóloga 

Luciana de Jesus Arqueóloga 
Património 

Maria Lopes Arqt.ª. Paisagística 

Cláudia Sequeira Arqt.ª. Paisagística 
Fisiografia e Paisagem 

Marco Pires Desenhador Técnico, 
AutoCAD e ArcView Cartografia 

Isabel Castel’Branco/ 
António Romão Direcção de Projecto 

 

1.4 Antecendentes do EIA 
O presente EIA corresponde à reformulação de uma versão inicial do Estudo, datada de 
Agosto de 2006. Nessa versão era contemplado um único corredor para a Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola, a 400 kV, com dois troços alternativos na zona do atravessamento 
do Rio Guadiana. 

O desenvolvimento da solução para a interligação à Rede Eléctrica Espanhola (REE) 
implicou a troca de informações, no âmbito do MIBEL, entre a REN, S.A. e REE com o 
objectivo de compatibilizar e minimizar os impactes ambientais ao nível da fronteira tendo 
conduzido originalmente a essas alternativas para atravessamento da fronteira. 

Contudo, estudos desenvolvidos entretanto no lado espanhol identificaram a necessidade 
de considerar um novo possível ponto de cruzamento, situado mais a Norte das 
alternativas anteriormente estudadas, que eram aquelas contempladas na versão original 
do EIA, que já se encontrava, então, em fase de apreciação técnica em sede de AIA. 

Em 31 de Outubro de 2006, a REN, S.A. optou por solicitar à Autoridade de AIA a retirada 
do Estudo de Impacte Ambiental e o encerramento do respectivo processo de avaliação. 

Seguidamente, procedeu-se a um alargamento da área de estudo e ao estudo de um novo 
corredor entre a subestação Tavira e o Guadiana. 

Assim, a presente versão do EIA debruça-se sobre os corredores já apresentados na 
versão inicial do EIA e sobre este novo corredor para a Linha Tavira – Fronteira Espanhola, 
a 400 kV, o que permite aumentar o leque de opções em jogo para a interligação à Rede 
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Eléctrica de Espanha, constituindo ainda o ponto de atravessamento da fronteira, 
considerado neste último corredor, aquele que merece a preferência técnica e ambiental 
da Rede Eléctrica Espanhola. 

1.5 Metodologia 
Com o presente EIA, pretende-se dotar a REN, S.A. de um instrumento de apoio que 
permita: 

� Numa primeira fase, avaliar a eventual existência de grandes condicionantes 
passíveis de obstar à implantação da subestação de Tavira e linhas associadas 
em estudo e definir corredores e localizações viáveis do ponto de vista técnico e 
económico, que apresentem maiores vantagens na vertente ambiental; 

� Descrever e avaliar, a nível de Estudo Prévio, as localizações e corredores 
identificados como viáveis para a implantação da subestação e linhas em estudo e 
seleccionar, face aos condicionamentos técnicos e ambientais encontrados, uma 
solução única integrada composta por uma localização preferencial para a 
subestação e um corredor para cada linha; 

� Introduzir, para a fase do Projecto de Execução, as recomendações a nível dos 
traçados e localização da Subestação, no interior dos corredores e localizações 
seleccionados para as linhas em estudo e Subestação, com vista a evitar, 
minimizar ou compensar os potenciais impactes ambientais negativos identificados; 

� Cumprir uma obrigação legalmente estabelecida, que se traduz na elaboração de 
um Estudo de Impacte Ambiental. 

Apresenta-se seguidamente o enquadramento legislativo e normativo que foi considerado 
para a elaboração do EIA, o faseamento dos trabalhos desenvolvidos e metodologias 
específicas associadas e, por fim, a estrutura geral do Relatório Síntese do EIA com a 
indicação dos volumes que o compõem. 

1.5.1 Enquadramento Legislativo 

O presente EIA dá resposta cabal ao requerido nos diplomas legais em vigor sobre esta 
matéria, nomeadamente: 

� O Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, que transpôs para a ordem jurídica 
nacional as alterações introduzidas pela Directiva nº 97/11/CE, do Conselho, de 3 
de Março de 1997 à Directiva nº 85/337/CEE. De acordo com o n.º19 do Anexo I 
deste diploma legal serão submetidos a Estudo de Impacte Ambiental, os 
projectos para “… construção de linhas aéreas de transporte de electricidade com 
uma tensão igual ou superior a 220 kV, e cujo comprimento seja superior a 15 
km...”, enquanto que o n.º 3 b) do Anexo II refere a mesma aplicabilidade a 
“instalações industriais destinadas ao transporte de gás, vapor e água quente e 
transporte de energia eléctrica por cabos aéreos (não incluídos no anexo I)”, com 
uma tensão igual ou superior a 110 kV,  e cujo comprimento seja superior a 10 km 
e onde se incluem subestações com linhas > 110 kV. As linhas de orientação para 
a realização do EIA decorrem do Conteúdo Mínimo do EIA, tal como definido no 
Artigo 12º e Anexo III do Decreto-Lei nº 69/2000. 

� A Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, veio estabelecer as normas técnicas 
respeitantes ao conteúdo da Proposta de Definição de Âmbito (PDA), do Estudo 
de Impacte Ambiental (EIA), neste se entendendo abrangido, naturalmente, pelo 
Resumo Não Técnico (RNT), e pelo Relatório de Conformidade Ambiental do 
projecto de execução (RECAPE), com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 
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correspondente, e, finalmente, os Relatórios de Monitorização (RM) a apresentar à 
Autoridade de Impacte Ambiental. 

� O Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, que altera o Decreto-Lei nº 
69/2000, de 3 de Maio, transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna a 
Directiva nº 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio, 
relativa à participação do público na elaboração de certos planos e programas 
relativos ao ambiente, na parte em que este altera a Directiva  
nº 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho, já alterada pela Directiva  
nº 97/11/CE, do Conselho, de 3 de Março. Este diploma legal vem alterar algumas 
disposições processuais relativas ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental 
e estabelece um novo conteúdo mínimo para o EIA. 

Foram ainda tomadas em consideração todas as disposições legais e regulamentares 
decorrentes do normativo legal vigente, com incidência, nomeadamente, no ordenamento 
do território e na protecção de valores culturais e/ou naturais, de onde se destacam: 

� Decreto-lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, que define normas relativas à Rede 
Nacional de Áreas Protegidas, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 
227/98, de 17 de Julho; 

� Decreto-lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro  que definem e clarificam os sítios da 
Rede Natura 2000, as Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e as Zonas de 
Protecção Especial (ZPE); 

� Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o regime legal sobre poluição 
sonora, e tem como objectivo prevenir o ruído e o controlo da poluição sonora 
(revoga o DL 292/2000, de 14 de Novembro e o DL 259/2002, de 23 de 
Novembro); 

� Diversas servidões administrativas já constituídas nomeadamente relativas às 
Redes Rodoviária e Ferroviária e Infra-estruturas de Abastecimento e Drenagem 
de Águas Residuais; 

� Decreto-lei nº 93/90, de 19 de Março (alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/90, de 13 
de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro, pelo Decreto-Lei n.º 
79/95, de 20 de Abril, pelo Decreto-Lei n.º 203/2002, de 1 de Outubro, pelo 
Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, e pelas Declarações de Rectificação 
n.º 75-A/2006, de 3 de Novembro, e e nº 76/2006, de 6 de Novembro), 
contemplando as disposições legais relativas à Reserva Ecológica Nacional e ao 
condicionamento de alteração de áreas com características ecológicas especificas; 

� Decreto-lei n.º 196/89, de 14 de Junho (alterado pelo Decreto-Lei nº 274/92, de 12 
de Dezembro), contemplando as disposições legais relativas à Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), que visa defender e proteger as áreas de maior aptidão agrícola e 
garantir a sua afectação à agricultura; 

� Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo DL 155/2004 de 30/6 
relativo à protecção de sobreiros e azinheiras; 

� Decreto-Lei nº47/94, de 22 de Fevereiro, alterado pelo DL 113/97 de 10/5, relativo 
ao Domínio público hídrico; 

� Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que define a Lei de Bases do Património 
Cultural Português; 

� Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro, que adopta as restrições básicas e 
fixa os níveis de referência relativos à exposição da população a campos 
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electromagnéticos, já anteriormente definidas na Recomendação do Conselho 
Europeu n.º 1999/519/CE; 

� Decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, que estabelece as medidas e acções a 
desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Protecção da 
Floresta contra Incêndios; 

� Portaria n.º 133/2007, de 26 de Janeiro, que define as normas técnicas e 
funcionais relativas à classificação, cadastro e construção dos pontos de água, 
integrantes das redes regionais de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI). 

No que se refere especificamente à regulamentação aplicável à tipologia do projecto em 
estudo, foram igualmente consideradas as disposições contidas no Decreto Regulamentar 
n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, que aprova o RSLEAT – Regulamento de Segurança de 
Linhas Eléctricas de Alta Tensão, e no Decreto Regulamentar n.º 56/85, de 6 de Setembro, 
que aprova o RSSPTS – Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de 
Transformação e Seccionamento. 

Nesta análise considerou-se, ainda, a legislação em vigor relativamente a outros 
documentos técnicos aplicáveis, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de 
Fevereiro, que revoga o Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de Julho, e que estabelece os 
princípios gerais relativos à organização e funcionamento do Sistema Eléctrico Nacional, 
bem como ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e 
comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade, 
transpondo para a ordem jurídica interna os princípios da Directiva n.º 2003/54/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho, que estabelece regras comuns para 
o mercado interno da electricidade, e revoga a Directiva n.º 96/92/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de Dezembro. 

Por fim importa referir que a elaboração do presente EIA seguiu as Especificações 
Técnicas da REN, S.A. relativas a Estudos de Impacte Ambiental de Linhas de Muito Alta 
Tensão e a Estudos de Impacte Ambiental para Instalações da RNT6 - assim como a 
totalidade da documentação apresentada no Anexo I . 

1.5.2 Faseamento do estudo e Metodologias específic as 

Atendendo à fase em que se encontram os projectos em análise (Estudo Prévio), o 
presente EIA foi desenvolvido em três fases metodológicas distintas: 

� Fase 0 – Definição da área de estudo do EIA; 

� Fase 1 – Identificação e Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais e 
Definição de Corredores e Localizações viáveis para a implantação das infra-
estruturas em análise; 

� Fase 2 – Elaboração do Estudo de Impacte Ambiental propriamente dito, incidindo 
sobre os Estudos Prévios dos projectos em análise, incluindo a selecção dos 
corredores e localização mais favoráveis. 

Cada uma das fases do estudo seguiu uma metodologia própria, sendo esta descrita 
seguidamente. 

1.5.2.1 Fase 0 – Definição da área de estudo 

A definição da área de estudo foi realizada em dois momentos distintos, a primeira das 
quais contemplada na versão inicial do EIA e uma segunda (aquela que é agora 

                                                      
6 Especificações Técnicas EQPJ/ET/DIA07-ed02 e EQPJ/ET/DIA08  
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apresentada) resultante da necessidade de alargamento daquela área de estudo de modo 
a comportar uma nova possibilidade de ligação à Rede Eléctrica de Espanha (ver Capítulo 
1.4 – Antecedentes do EIA). 

O trabalho iniciou-se com a definição de uma grande área de estudo do projecto, definida 
sensivelmente em torno do eixo indicado pela REN, S.A., área essa que se subdivide em 3 
faixas com uma largura mínima de 4km, cada uma correspondendo a uma das infra-
estruturas lineares em estudo, no ponto de encontro das quais se irá localizar a 
subestação de Tavira. A delimitação dessa área de estudo inicial foi ainda influenciada 
pelos seguintes critérios/ restrições: 

� Ponto de encontro com a Linha Portimão-“Tunes”, a 400 kV, no Concelho de 
Silves, próximo de S. Bartolomeu de Messines; 

� Ponto de encontro com a Rede Eléctrica Espanhola numa zona que minimizasse o 
atravessamento, pela correspondente linha eléctrica Espanhola, de áreas 
protegidas ou condicionadas; 

� Ponto de encontro com a Linha Tunes-Estoi, a 150 kV, a Sul do Concelho de 
Tavira; 

� Minimização do atravessamento de Áreas Classificadas, nomeadamente, os Sítios 
da Lista Nacional de Sítios Rede Natura 2000 Guadiana (PTCON0036) e do 
Caldeirão (PTCON0057); 

� Localização da SE de forma que possam ser minimizados os impactes sobre os 
factores ambientais e a sócio-economia da região, decorrentes da implantação 
das linhas de MAT que nela irão confluir.  

Posteriormente, no seguimento da necessidade de contemplar uma nova alternativa de 
ligação do projecto à Rede Eléctrica de Espanha (como descrito no ponto 1.4), procedeu-
se ao alargamento da área de estudo, cuja delimitação visou responder à solução de 
atravessamento proposta pela REE. 

Na Figura 1  apresenta-se a delimitação final da área de estudo definida: 
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Figura 1 – Delimitação da área de estudo 
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1.5.2.2 Fase 1 – Estudo e Identificação de Grandes Condicionantes e definição de Corredores e 
localizações 

Contactos com entidades 

Após a definição da área de estudo e de forma a definir áreas não condicionadas (ou 
preferenciais) para a implantação dos corredores e localizações para as infra-estruturas 
em estudo, foram solicitados elementos a entidades com jurisdição sobre a zona e em 
matérias de interesse para o estudo, às quais foi fornecida em papel e suporte digital a 
cartografia 1:25.000 da área de estudo. Nos Anexos B.1  e B.2 apresentam-se, 
respectivamente, as cartas enviadas no âmbito do presente EIA e as cartas recebidas das 
entidades. 

No decurso da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental foram, assim, solicitadas 
informações em Agosto de 2005 e em Novembro de 20067 às seguintes entidades: 

� ADP – Águas de Portugal, SA; 

� Águas do Algarve; 

� ANA – Aeroportos de Portugal, SA; 

� BRISA – Auto-Estradas de Portugal; 

� CCDR Alentejo – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Alentejo; 

� CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Algarve. Gabinete de Apoio de Faro; 

� CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Algarve. Gabinete de Apoio de Tavira; 

� DGRF – Direcção Geral dos Recursos Florestais; 

� DGOTDU – Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Regional; 

� Direcção de Estradas de Faro; 

� Direcção Regional de Agricultura do Algarve; 

� Direcção Regional de Agricultura do Alentejo; 

� Direcção Regional de Economia do Algarve; 

� Direcção Regional de Economia do Alentejo 

� DREALG – Direcção Regional de Educação do Algarve; 

� EP – Estradas de Portugal, EPE; 

� Estado-Maior da Força Aérea – Departamento de Feixes Hertzianos; 

� EUROSCUT - Soc. Concessionária da Scut do Algarve, S.A.; 

� GNR – Guarda Nacional Republicana: 

o Posto Territorial de Castro Marim; 

o Posto Territorial de Alcoutim; 

o Posto Territorial de Tavira; 

o Posto Territorial de Marco de Martinlongo; 

o Posto Territorial de Loulé; 

                                                      
7 Relativamente às entidades com relevância para a zona de alargamento da área de estudo 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha 
Volume 1 - Relatório Síntese 
Introdução  

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 9 Jul 07 
 

o Posto Territorial de Salir; 

o Posto Territorial de São Bartolomeu de Messines; 

o Posto Territorial de Almodôvar. 

� IA – Instituto do Ambiente; 

� ICN – Instituto de Conservação da Natureza: 

o Serviços Centrais; 

o Parque Natural do Vale do Guadiana; 

o Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de S. António. 

� ICP – Instituto de Comunicações de Portugal – Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM); 

� IDRHa – Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica; 

� IGEO – Instituto Geográfico Português: 

o Serviços Centrais; 

o Delegação Regional Algarve. 

� IGM – Instituto Geológico e Mineiro; 

� INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil; 

� INAG – Instituto da Água - Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território; 

� INETI – Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, I.P.; 

� IPA – Instituto Português de Arqueologia; 

� IPPAR – Instituto Português do Património Arquitectónico: 

o Serviços Centrais; 

o Delegação Regional do Algarve. 

� MAI – Ministério da Administração Interna (Gabinete de Estudos e de 
Planeamento de Instalações); 

� MDN – Ministério da Defesa Nacional – Direcção Geral de Infra-estruturas; 

� MDN – Ministério da Defesa Nacional – Gabinete do Chefe do Estado-Maior da 
Força Aérea; 

� REFER – Rede Ferroviária Nacional; 

� SNBPC – Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil; 

� REN – Gasodutos, S.A ( antiga Transgás – Sociedade Portuguesa Gás Natural, 
SA); 

� AMAL – Associação Municipal do Algarve; 

� Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral; 

� Associação de Municípios da Margem Esquerda do Guadiana; 

� COFT – Comando de Operações das Forças Terrestres da DGRF (antiga APIF – 
Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais); 

� DDFCI – Divisão de Defesa da Floresta contra Incêndios da DGRF; 

� Câmara Municipal de Alcoutim; 

� Junta de Freguesia de Alcoutim; 

� Junta de Freguesia de Vaqueiros; 

� Junta de Freguesia de Martim Longo; 
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� Junta de Freguesia de Pereiro; 

� Junta de Freguesia de Giões8 

� Câmara Municipal de Castro Marim; 

� Junta de Freguesia de Azinhal; 

� Junta de Freguesia de Odeleite; 

� Câmara Municipal de Tavira; 

� Junta de Freguesia de Santa Maria; 

� Junta de Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo; 

� Junta de Freguesia de Cachopo; 

� Câmara Municipal de Loulé; 

� Junta de Freguesia de Ameixial; 

� Junta de Freguesia de Salir; 

� Junta de Freguesia de Alte; 

� Câmara Municipal de Silves; 

� Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines; 

� Câmara Municipal de Almodôvar; 

� Junta de Freguesia de Almodôvar; 

� Junta de Freguesia de Santa Cruz; 

� Junta de Freguesia de São Barnabé; 

� ALMARGEM – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental; 

� CEAI – Centro de Estudos da Avifauna Ibérica; 

� GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente; 

� LPN – Liga de Protecção da Natureza; 

� QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza; 

� SPEA – Sociedade Portuguesa do Estudo das Aves. 

Das entidades que enviaram resposta, apresentam-se no quadro seguinte as principais 
condicionantes e observações apresentadas: 

                                                      
8 Apenas consultada após alargamento da área de estudo 
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Quadro 2 – Resumo das respostas das entidades contactadas no âmbito do EIA 

RESPOSTA / CONDICIONANTE 

ENTIDADE 
Data Informação Condicionantes 

identificadas 

16.09.05 

A área de estudo do projecto “interfere com o Sistema Multimunicipal de Abastecimento de 
Água do Algarve e com o Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve”, pelo recomenda 
que no estudo em desenvolvimento se respeite a não interferência com as infra-estruturas 
existentes e que se leve em consideração as infra-estruturas projectadas. 

Infra-estruturas dos Sistemas 
Multimunicipais de Abastecimento de 
Água e Saneamento do Algarve Águas do Algarve, S.A. 

14.12.06 
A respeito do alargamento da área de estudo, a entidade mantém o parecer e as informações 
originalmente apresentadas, remetendo ainda um CD em que cartografa as infra-estruturas da 
sua responsabilidade. 

Infra-estruturas dos Sistemas 
Multimunicipais de Abastecimento de 
Água e Saneamento do Algarve 

ANA – Aeroportos de Portugal, 
SA 21.12.06 A entidade pronunciou-se a respeito do alargamento da área de estudo, mantendo a apreciação 

já efectuada pelo INAC em seu nome, relativamente à área de estudo original. Nenhuma assinalada. 

08.09.05 

A entidade informou que a área de estudo “interfere com os Sublanços Almodôvar/ S. 
Bartolomeu de Messines e S. Bartolomeu de Messines/ V.L.A., da A2 – Auto-estrada do Sul.” 
Refere ainda que o projecto “deverá ter em conta a zona de servidão “non edificandi” da A2” e 
que deverão “ser tomadas e garantidas todas as disposições regulamentares aplicáveis à 
implantação deste tipo de infra-estruturas relativamente à auto-estrada em causa, de forma a 
não haver interferência com a sua exploração. 

Servidão “non aedificandi” da A2 – Auto-
estrada do Sul. BRISA – Auto-estradas de 

Portugal 

07.12.06 
A empresa informou que “a nova área alargada de estudo não interfere com nenhuma auto-
estrada outorgada à Brisa” mantendo a informação anteriormente apresentada. Nenhuma assinalada. 

06.10.05 

A entidade informou não existir, na área de estudo do projecto, áreas submetidas a Regime 
Florestal (Matas Nacionais ou Perímetros Florestais) sob a sua gestão. 
Referiu ainda que ”aquando a elaboração do EIA, as áreas onde existam exemplares de 
sobreiros e de azinheiras (...) deverão estar bem identificadas e quantificadas, pois terá de ser 
integralmente cumprido o Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho – medidas de protecção aos 
povoamentos de sobreiro e de azinheira.” 
Por fim, a DGRF recomenda ainda, no decorrer das fases de construção e manutenção das 
linhas, o cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 156/2004, de 30 de Junho – medidas e 
acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Protecção da Floresta 
contra Incêndios, nomeadamente em matéria de redução do risco de incêndio. 

Povoamentos de sobreiro e azinheira. 

DGRF – Direcção-Geral dos 
Recursos Florestais 

05.12.06 

A DGRF declarou não existirem áreas submetidas a Regime Florestal ou quaisquer árvores ou 
arvoredo classificado de interesse público na zona de alargamento da área de estudo. 
Apresentam contudo as seguintes recomendações: 
“..de acordo com o artigo 1º do Decreto-Lei nº 28468, de 15.02.1938, quaisquer árvores 
englobadas na zona de protecção de monumentos nacionais ou imóveis de interesse público ou 
edifícios do Estado, estão sujeitas aos mesmos condicionalismos das árvores que sejam 

Povoamentos de sobreiro e azinheira 
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RESPOSTA / CONDICIONANTE 

ENTIDADE 
Data Informação Condicionantes 

identificadas 

classificadas de interesse público por esta Direcção. 
Aquando da elaboração do EIA as áreas onde existam exemplares de sobreiros e de azinheiras 
- espécies protegidas por Iegislaçao específica - deverão estar bem identificadas a 
quantificadas, pois terá de ser integralmente cumprido o Decreto-Lei n° 169/2001, de 25 de 
Maio, corn as alteracões introduzidas pela Decreto-Lei n° 155/2004, de 30 de Junho - medidas 
de protecção aos povoamentos de sobreiro e de azinheira - que determinam que: 

� o corte ou arranque de exemplares de Sobreiros e de Azinheiras está sujeito a 
autorização da Direcção-Geral dos Recursos Florestais; 

� a Direcção-Geral dos Recursos Florestais só pode autorizar os cortes ou arranques em 
povoamentos de Sobreiro e de Azinheira para empreendimentos de imprescindível 
utilidade pública, assim declarados a nível ministerial, sem alternativa válida de 
Iocalização; 

� nos termos do artigo 8° do Decreto-Lei n° 169/2001,  pode ainda ser exigida pelo 
Senhor Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas a constituição 
de novas áreas de povoamentos nunca inferiores às afectadas pelo corte ou arranque 
de sobreiros e de azinheiras, multiplicadas por um factor de 1,25; 

� nos termos do artigo 16°, do Decreto-Lei n° 169/200 1, são proibidas sob coberto dos 
povoamentos de sobreiro e de azinheira mobilizações profundas do solo, que afectem 
o sistema radicular das árvores, ou aquelas que destruam a regeneração natural 
destas espécies, bem como intervenções que desloquem ou removam a camada 
superficial do solo. 

Poderá existir a necessidade de ser cumprido o determinado no Decreto-Lei n° 173/88, de 17 
de Maio, no caso de vir a ser efectuado o corte prematuro de exemplares de Eucalipto numa 
área superior a 1 ha (autorizado a conceder por esta Direcção-Geral, através do serviço 
regional respectivo - Circunscrição Florestal do Norte), e do Decreto-Lei n° 174/88, de 17 de 
Maio, que estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores. 
Deverá ser cumprido o Decreto-Lei n° 124/2004, de 2 8 de Junho - medidas e acções a 
desenvolver no âmbito do Sistema Nacional da Defesa da Floresta contra Incêndios - 
nomeadamente no que respeita a defesa de pessoas e bens e da defesa do floresta contra 
incêndios, ou seja, no que regula a existência de redes secundárias de faixas de gestão de 
combustível (conjunto de parcelas lineares de território, estrategicamente localizadas, onde se 
garante a remoção total ou parcial de biomassa florestal, através da afectação a usos não 
florestais e do recurso a determinadas actividades ou a técnicas silvícolas com o objectivo 
principal de reduzir o perigo de incêndio). 
A alínea c), n°l, do artigo 15°, determina que dura nte as faces de exploração e de manutenção 
das linhas eléctricas é obrigatória a gestão de combustível (através da criação e manutenção da 
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RESPOSTA / CONDICIONANTE 

ENTIDADE 
Data Informação Condicionantes 

identificadas 

descontinuidade horizontal a vertical da carga combustível através da modificação ou da 
remoção parcial ou total da biomassa vegetal, por corte ou remoção) e sua manutenção, numa 
faixa correspondente à projecção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma 
faixa de largura mínima não inferior a 10 metros para cada um dos lados. 
Ao Iongo dos caminhos deverá ser cumprido o determinado na alinea a), n° 1, do artigo 15°, 
pelo que é obrigatória a gestão do combustível numa faixa lateral de terreno confinante, numa 
largura não inferior a 10 metros. 
 
Refere-se a importância de virem a ser cumpridas as medidas de prevenção e minimização dos 
impactes negativos, nomeadamente: 

� a escolha dos locais de implantação dos estaleiros e parques de material e todas as 
outras infra-estruturas de apoio as obras deverão ser feitos por forma a preservar as 
áreas com ocupação florestal; 

� a escolha dos locais de implantação dos estaleiros, dos parques de material e de todas 
as outras infra-estruturas de apoio a obra deverao ser feitos por forma a preservar 
integralmente as áreas ocupadas com Sobreiro e Azinheira; 

� os taludes dos caminhos de acesso que serão beneficiados e rectificados deverão ser 
plantados com espécies florestais adequadas à região e resilientes ao fogo, devido ao 
elevado risco de incêndio florestal da região; 

� as movimentações da maquinaria devem ser limitadas ao estritamente necessário 
preservando na medida do possível, a flora, vegetaçao e fauna do local.” 

Direcção Geral de Ordenamento 
do Território e Desenvolvimento 
Urbano (DGOTDU) 

07.09.05 A entidade deu conhecimento à ATKINS de ter reenviado a carta que recebeu para a CCDR 
Algarve, por considerar ser um assunto da competência daquele organismo. Nenhuma assinalada. 

11.10.05 

A Direcção Regional informou da existência, na área de estudo, de “várias pequenas manchas 
dispersas classificadas como Reserva Agrícola Nacional, situadas em alguns vales encaixados 
da Serra Algarvia, bem como outras de maior dimensão a Norte de Alte (Loulé) e Sul de Santa 
Catarina da Fonte do Bispo (Tavira).” 
Referiu ainda que para “qualquer utilização não agrícola destes solos, nomeadamente 
implantação de apoios ou construção de Subestação, deverá ser solicitado parecer prévio à 
Comissão Regional de Reserva Agrícola do Algarve (...) mediante instrução de processo 
quantificando as áreas a ocupar.” 

Reserva Agrícola Nacional 
Direcção Regional de Agricultura 
do Algarve 

23.11.06 
A entidade declarou que “nada tem a opor ao alargamento da área de estudo, uma vez que os 
solos abrangidos não estão inseridos na Reserva Agrícola Nacional.” Nenhuma assinalada. 
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RESPOSTA / CONDICIONANTE 

ENTIDADE 
Data Informação Condicionantes 

identificadas 

Direcção Regional de Agricultura 
do Alentejo 10.11.05 

A entidade informou que “não foram encontrados quaisquer condicionantes ao projecto” em 
apreciação. Nenhuma assinalada. 

04.10.05 

A Direcção Regional informou o seguinte relativamente às áreas da Indústria e Recursos 
Geológicos, da Energia e do Comércio e Turismo: 
a)   Indústria e Recursos Geológicos 

Após análise da planta anexa, informamos que a escala da mesma não nos permite uma 
constatação exacta da implantação da área de estudo, razão pela qual se anexa uma 
listagem de indústrias, licenciadas nesta Direcção Regional, localizadas na freguesia de 
Santa Catarina da Fonte do Bispo, concelho de Tavira, que se alguma forma poderão 
interferir com o projecto em causa; 

b)  Energia 
Esta Direcção de Serviços nada tem a opor aos traçados em questão; 

c)   Comércio e Turismo 
No que diz respeito às competências desta Direcção de Serviços, apenas há a referir a 
existência de alguns empreendimentos de Turismo no Espaço Rural na área de estudo: 
Casa do Lavrador – Furnazinhas – Odeleite, Herdade da Corte Velha – Odeleite (em 
projecto), Quinta Fonte do Bispo – E.N. 270 – Santa Catarina da Fonte do Bispo, Monte 
Beleza – Herdade da Corte Turismo Cinegético, Ldª. Sítio da Corte – Tavira, Monte do 
Lavrador – Herdade da Corte Turismo Cinegético, Ldª. Sítio da Corte – Tavira.” 

Localização de algumas indústrias e 
empreendimentos turísticos 

DRE – Direcção Regional de 
Economia do Algarve 

14.12.06 

Segundo a DRE, “no referente às Instalações Industriais e Energéticas, o alargamento da área 
de estudo não vem alterar o parecer anteriormente emitido. No que se refere ao Turismo, existe 
na área de estudo um estabelecimento de Turismo Rural licenciado nesta Direcção Regional, 
em nome de João Pedro Gomes Alves, em Alcaria Cova de Baixo.” 

Localização de um estabelecimento de 
Turismo Rural 

Direcção Regional de Economia 
do Alentejo 07.11.05 

A Direcção Regional informou que “não existe qualquer condicionante ao projecto, no que se 
refere à área desta Direcção Regional (S. Barnabé, Almodôvar e Santa Cruz”. Nenhuma assinalada. 

Direcção Regional de Educação 
do Algarve 11.12.06 Relativamente ao alargamento da área de estudo, a entidade informou que “nada tem a opor”. Nenhuma assinalada. 

02.11.05 
A entidade referiu que, a propósito do projecto em análise, “não se vê inconveniente, devendo 
ser salvaguardadas as distâncias e alturas das diversas estradas do PRN que são 
atravessadas, nomeadamente IC1, A2, IC27 e N270.” 

Servidões non-aedificandi 

EP – Estradas de Portugal, E.P.E 

05.12.06 

No que respeita ao alargamento da área de estudo, o EP mantém os comentários apresentados 
no seu parecer inicial, salientando que deverá ser salvaguardada a travessia das linhas (em 
distância e altura) sobre o futuro IC27, ainda em projecto, no prolongamento para Norte do já 
existente. 

Futuras servidões non-aedificandi 
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RESPOSTA / CONDICIONANTE 

ENTIDADE 
Data Informação Condicionantes 

identificadas 

14.09.05 
A entidade informou que a área de estudo do projecto se desenvolve “consideravelmente a 
Norte da área objecto da concessão da Euroscut com o Estado Português”. Desta forma, não 
tem qualquer condicionante a apresentar. 

Nenhuma assinalada. EUROSCUT – Soc. 
Concessionária da Scut do 
Algarve, S.A. 

27.11.06 A respeito do alargamento da área de estudo, a Euroscut mantém a apreciação anteriormente 
efectuada sobre a área de estudo original. Nenhuma assinalada. 

Guarda Nacional Republicana – 
Posto Territorial de Castro Marim 07.10.05 O Comando do Posto Territorial revelou não serem “conhecidos condicionantes nem 

preocupações ao projecto”. Nenhuma assinalada. 

Guarda Nacional Republicana – 
Posto Territorial de Marco de 
Martinlongo 

17.09.05 
O Comando do Posto Territorial revela não ter conhecimento de quaisquer “condicionantes, 
nem de descontentamento por parte da população, relacionadas com os corredores por onde as 
linhas vão passar”. 

Nenhuma assinalada. 

Guarda Nacional Republicana – 
Posto Territorial de Almodôvar 01.09.05 O Comando do Posto Territorial revela não vislumbrar à priori quaisquer condicionalismos à 

realização do projecto. Nenhuma assinalada. 

09.09.05 A entidade recomenda a consulta da base de dados de AIA e do Centro de Documentação do 
IA 

Nenhuma assinalada. 

Instituto do Ambiente (IA) 
24.11.06 

Em resposta ao pedido de informações relativamente ao alargamento da área de estudo, o 
Instituto do Ambiente reiterou os comentários anteriormente efectuados para a área de estudo 
inicial. 

Nenhuma assinalada. 

Instituto de Conservação da 
Natureza (ICN) 15.11.05 

A entidade informou que “a área em estudo recai em "áreas sensíveis" definidas no Art.° 2° b) 
1) e ii) do Decreto-Lei n.° 69/2000 de 3 de Maio, q ue compreendem, para além de outras, as 
áreas protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas no âmbito Dec. Lei n.° 19/93, de 23 de 
Janeiro, e as Áreas Classificadas no âmbito do Dec. Lei n.° 140/99, de 24 de Abril (rectificação 
DL n.°49/2005 de 24 de Fevereiro), nomeadamente: 

� Sítio da Lista Nacional de Sítios Rede Natura 2000 Guadiana (PTCON0036); 

� Sítio da Lista Nacional de Sítios Rede Natura 2000 Caldeirão (PTCON0057).” 

O ICN procedeu ainda à identificação no interior da área de estudo dos Habitats definidos pelo 
Decreto-Lei nº.140/99 de 24 de Abril, de elementos florísticos de espécies ameaçadas e de 
elementos faunísticos, nomeadamente de quirópteros, da espécie Lutra lutra, da espécie Lynx 
pardinus, de algumas espécies de anfíbios e repteis, de uma espécie de invertebrados, 
Euphydtyas aurinia, e de diversas espécies de ictiofauna. Identificou-se ainda a ocorrência e 
nidificação de diversas espécies de avifauna, resultantes da “consulta aos dados provisórios do 
Novo Atlas das Aves Nidificantes (ICN, dados não publicados) e a outra informação disponível 
na DHE” que o ICN lista. 
A respeito do parecer emitido, são ainda feitas diversas recomendações para o 
desenvolvimento do estudo, nomeadamente: 

Sítios Classificados Rede Natura 2000: 
Guadiana e Caldeirão; presença de 
espécies florísticas ameaçadas e de 
espécies faunísticas protegidas. 
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RESPOSTA / CONDICIONANTE 

ENTIDADE 
Data Informação Condicionantes 

identificadas 

 

� “A ausência de informação não significa necessariamente a inexistência de espécies 
de flora importantes na área em causa, dado que a base de dados foi construída, não 
com base em pesquisa sistemática no terreno, mas sim em compilação de dados 
existentes. Mantém a necessidade de ser assegurado um levantamento adequado da 
situação de referência do descritor flora, de forma a possibilitar uma avaliação rigorosa 
dos impactos”; 

� A respeito dos quirópteros – “Considera-se que é necessário: 

o Caracterizar a situação de referência relativamente à localização [e 
importância] de abrigos (e.g. minas, grutas, construções, árvores); 

o Pesquisar abrigos num raio de 200m em redor dos locais de implantação dos 
apoios. Os apoios deverão situar-se a uma distância mínima de 100m de 
cada abrigo identificado. Nos dias em que decorrer trabalho de campo para 
pesquisa de abrigos, deverão ser também realizadas amostragens nocturnas 
com detector de ultra-sons, a fim de se caracterizar a fauna de morcegos da 
região. As amostragens consistirão em percursos ou pontos com uma 
duração fixa (10 a 15 minutos cada) e não devem ser realizados em 
condições meteorológicas adversas (chuva, vento, nevoeiro, trovoadas). 
Todos os contactos auditivos devem ser gravados, para posterior análise. O 
ICN deverá receber uma cópia das gravações (devidamente identificadas com 
o local, data e espécie) juntamente com os relatórios;  

o Incluir os morcegos no Programa de Monitorização; 

o Caso a linha se situe a menos de 5km de abrigos de importância nacional ou 
caso venham a ser encontrados abrigos desta importância no decorrer do 
trabalho de campo, a situação deverá ser discutida com o ICN.” 

� A respeito da ictiofauna:  
o “...deverá ter-se especial cuidado no atravessamento de todos os cursos de 

água afectados pelo projecto. Durante o período de construção, os leitos dos 
cursos de água não deverão ser desviados, não devem ser colocados 
quaisquer pilares de sustentação de obras de arte no interior do leito de 
cheia, a vegetação ribeirinha deverá ser preservada e deverão tomar-se todos 
os cuidados para que não sejam rejeitados efluentes de qualquer tipo sem 
tratamento adequado, nem o lançamento de quaisquer resíduos para o 
interior do leito de cheia.” 
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� A respeito da avifauna: 
“Quanto às espécies de avifauna, a EDP tem informação sobre os ninhos de Águia de Bonelli 
nas serras de Caldeirão e Barrocal – disponibilizados por Pedro Portela / PNSACV e Ana 
Zuquete / PNVG em 2004 e que tem por base o trabalho desenvolvido por investigadores da 
Universidade do Algarve que colaboram no passado com o ICN. Esta informação não está 
actualizada e não tem em consideração as consequências dos incêndios de 2004 (os ninhos de 
pelo menos 2 casais parecem ter sido destruídos);” O ICN envia ainda uma listagem de 
referências bibliográficas para as shapefiles sobre a Águia de Bonelli, pressupondo “Buffers de l 
km e 5km de raio dos locais de nidificação das águias de bonelli”. 

 

7.12.06 Perante o alargamento da área de estudo, o Parque natural do Vale do Guadiana (na 
dependência do ICN) solicitou o envio das shapes da referida área, a fim de emitir um parecer. Nenhuma assinalada. 

12.12.06 

Para a análise do alargamento da área de estudo, o ICN refere que “a informação existente está 
disponível no site do ICN, na entrada do Plano Sectorial”. Tal como refere na sua comunicação 
inicial (de Novembro de 2005), a entidade ressalta que essa informação “poderá ser usada 
apenas como uma primeira abordagem aos valores conservacionistas da área em causa, não 
dispensando a aferição e a complementação com o trabalho de campo e uma cartografia 
adequada à escala do projecto”. 

Nenhuma assinalada. 

06.10.05 

A entidade informou que “a área do projecto é intersectada, no plano horizontal, pelo trajecto da 
ligação hertziana Alcaria Ruiva <> Alcaria do Cume, licenciada pela PTC e com servidão 
radioeléctrica constituída por Despacho Conjunto publicado no Diário da República nº 203 (II 
série) de 02.09.95. Assim, deverá o projecto da Linha Aérea ter em consideração o determinado 
nesse Despacho Conjunto. 
Adicionalmente, verifica-se que a área de projecto é ainda atravessada por outras ligações 
hertzianas licenciadas e sem servidão radioeléctrica associada. 
Em anexo a ANACOM envia a área de estudo do projecto com a implantação das projecções 
horizontais dos traçados das ligações hertzianas em causa. 

Servidão radioeléctrica associada ao 
Feixe Hertziano Alcaria Ruiva <> Alcaria 
do Cume ICP – Instituto de Comunicações 

de Portugal – Autoridade 
Nacional de Comunicações 
(ANACOM) 

29.12.06 

Relativamente ao pedido de informações solicitado face ao alargamento da área de estudo, a 
entidade mantém o parecer anteriormente apresentado, quanto à área de estudo original, uma 
vez que a nova área atravessa igualmente a servidão radioeléctrica do feixe hertziano Alcaria 
Ruiva <> Alcaria do Cume, 

Servidão radioeléctrica associada ao 
Feixe Hertziano Alcaria Ruiva <> Alcaria 
do Cume 

IDRHa – Instituto de 
Desenvolvimento Rural e 
Hidráulico 

11.10.05 

A entidade informa que a área de estudo “inclui as freguesias de São Bartolomeu de Messines 
– concelho de Silves e Santa Maria, de Tavira, onde se localizam perímetros de 
Emparcelamento Rural, o primeiro já instalado e em funcionamento e, no segundo caso, em 
fase de Projecto de Execução.” 
Recomenda-se ainda a consulta à Direcção Regional de Agricultura do Alentejo, relativamente 
às interferências com áreas e/ou projectos da sua competência. 

Nenhuma assinalada. 
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05.09.05 

A entidade apresentou uma listagem de vértices geodésicos existentes na área de estudo do 
projecto, informando ainda de que segundo o Decreto-Lei nº143/82, de 26 de Abril, “todas as 
infra-estruturas a implantar terão de estar a mais de 15 metros dos vértices em causa e não 
poderão obstruir as visibilidades das direcções constantes das respectivas minutas de 
triangulação”. IGEO – Instituto Geográfico 

Português 

28.11.06 

Relativamente ao alargamento da área de estudo, o IGEO enviou a listagem dos vértices 
geodésicos aí ocorrentes, mantendo as recomendações anteriormente apresentadas. Após a 
implantação do projecto, a entidade requere o “envio das coordenadas de todas as infra-
estruturas a implantar, com indicação do respectivo sistema de referência (Hayford-Gauss 
Datum 73, se possível), assim como a altura máxima das mesmas.” 

Área de protecção de vértices 
geodésicos. 

Instituto Nacional de Aviação 
(INAC) 27.09.05 

O INAC reenviou a carta que recebeu da ATKINS para a ANA – Aeroportos de Portugal, para 
efeitos de emissão do parecer solicitado. Esta entidade informou sobre as seguintes 
condicionantes: (...) 

1. Limitações aeronáuticas associadas ao Heliporto São Brás de Alportel; 
2. Limitações aeronáuticas relativas a outras infra-estruturas aeronáuticas para além da 
acima referenciada. A titulo meramente orientativo e genérico, indica-se que, para este 
efeito, são considerados como: 

a. Proximidades de heliportos, os terrenos situados no interior de um círculo com 2100 
metros de raio ao centro no ponto central do heliporto; 

b. Proximidades dos aeródromos, a área delimitada por um circulo de raio de 8 km a 
partir do seu ponto central, prolongada por uma faixa até 17 km de comprimento e 
4,8 km de largura, na direcção das entradas ou saídas das pistas; 

3. Relativamente a Subestação de Sotavento Algarvio, o Estudo de Impacte Ambiental deverá 
contemplar as situações de sinalização/ balizagem das estruturas que a constituem que se 
enquadrem na caracterização de “obstáculos à navegação aérea” da Circular de Informação 
Aeronáutica n.º 10/03, de 06 de Maio; 

4. Em todo o traçado das linhas, devera ser dado cumprimento ao disposto na Circular de 
Informação Aeronáutica 10/03, de 06 de Maio, do Instituto Nacional de Aviação Civil, onde se 
releva particularmente as situações dos elementos das linhas que previsivelmente cruzem e/ou 
venham a situar-se em área “non edificandi” das auto-estradas, IP’s a IC’s. 

Condicionantes aeronáuticas gerais e 
associadas ao Heliporto de São Brás de 
Alportel. 
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Relativamente as balizagens referidas no documento acima mencionado, salienta-se que é 
previsível que as mesmas resultem em impactes paisagísticos relevantes. Para essas 
balizagens, devera ser estabelecido um programa de monitorização a manutenção tendo em 
vista assegurar o seu permanente bom estado a funcionamento ininterrupto, pelo que deverá 
ser-nos comunicada qualquer alteração verificada. (...) 
Por fim, a entidade refere que “os projectos definitivos das linhas e da subestação deverão ser 
submetidos a apreciação por parte da ANA, SA, no âmbito das Servidões Aeronáuticas Gerais”, 
que nos processos relativos às linhas aéreas de energia deverão “constar os respectivos perfis 
e plantas parcelares” e que deverão ser igualmente consultadas, no âmbito dos EIAs em 
elaboração, as entidades gestoras dos meios afectos ao combate a incêndios florestais e a 
Força Aérea Portuguesa. 

 

Instituto da Água (INAG) 19.06.05 

O Instituto da Água apresenta uma listagem de condicionantes/ aspectos a ter em conta no EIA, 
no âmbito do descritor Recursos Hídricos, nomeadamente: (...) 

Quantidade das Águas Superficiais 
� Atravessamento de linhas de água; 
� Alteração de leitos e margens de linhas de água; 
� Identificação dos diversos leitos das linhas de água, incluindo os leitos de cheia; 
� Identificação dos pontos críticos relativos a cheias que possam ser agravados e ou prejudicar 

as estruturas projectadas; 
� Identificação e caracterização de corpos de água artificiais; 
� Identificação de captações (de vários tipos, com e sem protecção) e respectivos elementos 

construtivos de apoio (condutas, estações de tratamento, de bombagem/ elevatórias, 
reservatórios, redes de distribuição, etc.); 

� Identificação de sistemas de tratamento e respectivos elementos construtivos de apoio 
(condutas, estações de tratamento, de bombagem/ elevatórias, reservatórios, redes de 
rejeição e ou de drenagem, etc.) 

Quantidade das Águas subterrâneas 
� Identificação dos aquíferos, mapeamento e caracterização; 
� Identificação das características hidrológicas dos solos a ocupar; 
� Identificação de captações (de vários tipos e com e sem protecção) e respectivos elementos 

construtivos de apoio (condutas, estações de tratamento, de bombagem/ elevatórias, 
reservatórios, redes de distribuição, etc.) 

Qualidade das águas superficiais e subterrâneas 
� Identificação das origens de poluição relativas às diversas acções do projecto na fase de 

construção. (...) 

Nenhuma assinalada 
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O INAG refere que “estes aspectos deverão ser analisados nas diversas fases do projecto, 
incluindo acções acessórias (acessos, estaleiros, empréstimos, depósitos, etc.): construção, 
exploração e desactivação e na perspectiva de caracterização, identificação e avaliação de 
impactes e propostas de medidas de minimização e de planos de monitorização (caso seja 
necessário).” 
A entidade apresenta ainda as fontes de informação a consultar no âmbito dos diversos temas 
na área de recursos hídricos, nomeadamente a página do INAG (www.inag.pt), a página do 
SNIRH – Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos (http://snirh.inag.pt), no site 
http://insaar.inag.pt, a respeito de estruturas hidráulicas existentes relacionadas com a 
distribuição de água e tratamento de águas residuais, bem como na Divisão de Documentação 
e Informação do INAG. É igualmente recomendado que se complemente a informação obtida 
“com a recolha de informação de campo e com a realização de estudos específicos, que 
demonstrem ser necessárias, atendendo à especificidade da área de intervenção e ao tipo e 
escala do projecto.” 
Por fim, o INAG refere que informação não disponibilizada no site da entidade poderá ser 
adquirida mediante um custo definido por legislação específica, recomendando ainda a consulta 
de informações junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 
(CCDR Algarve). 

 

11.12.06 A respeito do alargamento da área de estudo, o INAG informou que a informação já 
disponibilizada em parecer anterior se “mantém válida e adequada.” Nenhuma assinalada. 

INETI – Instituto de Inovação de 
Engenharia, Tecnologia e 
Inovação, I.P. 

05.10.05 

A entidade informou sobre a existência de condicionantes relativamente aos Descritores de 
Geologia e Recursos Minerais. Desta forma, no âmbito do descritor Geologia, o INETI informou 
que a área de estudo assenta “em xistos e grauvaques do Paleozóico, designadamente na 
Formação de Mira e na Formação de Mértola, com excepção da zona de Monte Curral – 
Azinhal – Monte Ruivo (concelho de Alte) e Carrasqueiro – Espartosa (concelho de Santa 
Catarina da Fonte do Bispo), onde ocorrem formações do Mesozóico. Na zona de Monte Curral 
– Azinhal – Monte Ruivo [a área de estudo) está implantada em Arenitos de Silves e Pelitos, 
calcários e evaporitos de Silves. Na zona de Carrasqueiro – Espartosa ocorrem Arenitos de 
Silves. Pelitos, calcários e evaporitos de Silves, Complexo vulcano-sedimentar básico e 
dolomitos intercalados, argilas vermelhas e Calcários do Escarpão (Carta Geológica da Região 
do Algarve – folhas ocidental e oriental, na escala 1:100000). 

Na área em estudo também ocorrem acidentes tectónicos regionais importantes. 

Deste modo, o estudo de impacte ambiental (EIA), da área de estudo, deverá contemplar: 
 

Acidentes tectónicos regionais; 
Área potencial para a exploração de 
argilas; 
Ocorrências cupríferas. 
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� Referências bibliográficas; 

� Estudo geomorfológico; 

� Cartografia geológica; 

� Caracterização tectónica e estrutural; 

� Caracterização do carso superficial e subterrâneo, onde ocorrem rochas carbonatadas; 

� Caracterização sismotectónica regional devido à presença de estruturas tectónicas 
activas regionais, designadamente a falha de S. Marcos – Quarteira. 

A entidade informou da existência de cartografia geológica relevante nas suas instalações, 
tendo ainda listado algumas sugestões de referências bibliográficas a considerar no estudo. 
Em matéria de Recursos Minerais, a entidade informou da existência, na proximidade da 
Espartosa, de uma área potencial para a exploração de argilas. No que se refere a recursos 
minerais metálicos, “a área de estudo integra a parte portuguesa da Faixa Piritosa Ibérica”, 
onde se “conhecem as seguintes ocorrências cupríferas: Barranco do Vale Covo (ficha1647Cu); 
Herdade da Malhada (ficha 1819Cu); Espingardinha (ficha 2183Cu); Cerro da Mina e Conceição 
(ficha 1704Cu) e Eira Correia (ficha 1821Cu)”. Estas fichas e respectivo mapa de localização 
poderão ser adquiridos nas instalações do INETI. 

 

19.12.06 

Relativamente ao novo pedido de informações (em resultado do alargamento da área de 
estudo), o INETI informou que se mantinha válido o parecer anteriormente emitido a respeito do 
Descritor Geologia e apresentou novos elementos para o Descritor Recursos Minerais Metálicos 
na zona de alargamento. 

Assim, na referida zona de alargamento, “conhece-se a Norte da freguesia de Vaqueiros a 
ocorrência cuprífera de Alcaria Queimada (769Cu) e na freguesia de Alcoutim já perto da 
fronteira existe a ocorrência antimonífera de Cortes Pereira (1238Sb) e três ocorrências 
manganesíferas de Cêrros de Santa Bárbara, Seixo Branco e Eira do Brejo (668Mn), de 
Barranco do Brejo (2212Mn) e de Cêrro do Padre António (2213Mn).” 
Estas fichas e respectivo mapa de localização poderão ser adquiridos no INETI. 

Ocorrências cuprífera, antimonífera e 
manganesíferas. 

Instituto Português de 
Arqueologia (IPA) 13.09.05 

A área de estudo é classificada como de “elevada sensibilidade arqueológica, pelo que deverá 
ser tida em consideração a prospecção arqueológica prévia do terreno e o devido 
acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos que impliquem movimentações de terras 
e/ou a decapagem do terreno, a realizar por um arqueólogo e/ou equipa de arqueologia, 
devidamente autorizado” pelo IPA, com respeito pela legislação aplicável em vigor. 
A entidade recomenda ainda a consulta da base de dados do IPA, através do endereço 
www.ipa.min-cultura.pt.  

Nenhuma assinalada. 
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20.11.06 

No que diz respeito ao alargamento da área de estudo, o parecer do IPA é idêntico ao 
anteriormente apresentado, mantendo-se as recomendações aí contidas. Acrescenta ainda a 
sugestão de consulta da Circular “Termos de Referência para o Descritor Património 
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental, disponível no site da Instituição. 

Nenhuma assinalada. 

09.09.05 
A entidade identifica um imóvel classificado existente na área de estudo – a acrópole fortificada 
do 3º milénio ANE do Cerro do Castelo de Santa Justa, concelho de Alcoutim, classificado com 
de interesse público e apresenta a sua localização. 

Imóvel de Interesse Público – Cerro do 
Castelo de Santa Justa. 

28.11.06 

Relativamente ao alargamento da área de estudo,ao IPPAR emitiu um parecer “a título 
infomativo” informando que na referido zona “somente o sítio classificado do Castelo Velho de 
Alcoutim é abrangido”. O IPPAR adverte, contudo, “para a existência de património 
arqueológico”, a respeito do qual sugere a consulta do IPA e da CM de Alcoutim. 

Sítio Classificado do Castelo Velho de 
Alcoutim 

Instituto Português do 
Património Arquitectónico 
(IPPAR) 

05.02.07 O IPPAR informou que “deu entrada um novo processo de Salvaguarda” relativamente ao EIA.  Nenhuma assinalada. 

06.12.06 
A entidade reencaminhou o parecer emitido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) 
relativamente ao alargamento da área de estudo. Segundo este “na área abrangida (...) não 
existem quaisquer infra-estruturas de Transmissões da GNR que interfiram com o projecto.” 

Nenhuma assinalada. 
MAI – Ministério da 
Administração Interna – 
Gabinete de Estudos e de 
Planeamento de Instalações 
(GEPI) 17.01.07 

A entidade reencaminhou o parecer emitido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) 
relativamente ao alargamento da área de estudo. Segundo este “para a PSP não existem 
condicionantes relativamente à zona de alargamento da área de estudo.” 

Nenhuma assinalada. 

10.10.05 
A entidade informou que na área de estudo “não existem infra-estruturas ou servidões militares, 
ou outras instalações afectas à Defesa Nacional”. Nenhuma assinalada. 

MDN – Ministério da Defesa 
Nacional – Direcção-Geral de 
Infra-estruturas 28.12.06 Relativamente ao alargamento da área de estudo, a entidade mantém o parecer anterior. Nenhuma assinalada. 

18.10.05 

O Gabinete do Chefe de Estado Maior informou que a área de estudo “não se encontra 
abrangida por qualquer Servidão de Unidades afectas à Força Aérea, não se prevendo que 
interfira no funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da Força Aérea”. Salienta 
ainda que, “se após a montagem da linha surgir alguma conflitualidade, a empresa terá que se 
comprometer a efectuar as correcções necessárias”. 
Por fim, refere que a sinalização diurna e nocturna da linha deverá ser conforme com a Circular 
de Informação Aeronáutica (CIA) do INAC nº10/2003, de 6 de Maio. 

Nenhuma assinalada. 

MDN – Gabinete do Chefe do 
Estado-Maior da Força Aérea 

14.12.06 

O Gabinete do Chefe de Esatdo Maior informou que a “zona de alargamento da área de estudo 
não se encontra abrangida por qualquer servidão de Unidades afectas à Força Aérea, não se 
prevendo que interfira no funcionamento de feixes hertzianos da Força Aérea.” Mantém ainda 
as recomendações do parecer anterior.  

Nenhuma assinalada. 

REFER – Rede Ferroviária 
Nacional, EP 30.09.05 

A entidade informa, após apreciação dos elementos enviados pela ATKINS que, “do ponto de 
vista da interacção com o meio ferroviário, é fundamental ter em atenção o cumprimento das 
distâncias de protecção ao caminho de ferro, Decreto-Lei nº276/2003, de 04/11 e o 
Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão”. 

Nenhuma assinalada. 
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Serviço Nacional de Bombeiros e 
Protecção Civil (SNBPC) 15.11.05 

A entidade informou que “para correcção de uma informação prestada por telefone, [e para estar em 
conformidade com o parecer emitido noutros projectos] deve considerar-se que cabos de alta tensão 
não devem passar a menos de 1000 metros dos canais de aproximação e saída de heliportos e a 
menos de 1500 metros dos topos das pistas de um aeródromo”. 
Adicionalmente, referem que “foi possível fazer um levantamento das infra-estruturas aeronáuticas 
existentes e dos pontos de água mais significativos, embora se reconheça que o levantamento dos 
pontos de água não é exaustivo, alguns haverá que não estão referenciados e outros que, embora 
referenciados, já não existem. Desde já se solicita que, na definição final do traçado das linhas se 
tenha em consideração a não afectação de pontos de água susceptíveis de serem utilizados por 
helicópteros em operações de combate a incêndios.” 
“Sendo a área em estudo bastante ampla, é possível encontrar várias hipóteses para o traçado das 
linhas. No entanto, tendo em atenção os pontos de água encontrados, a área florestal existente e a 
orografia do terreno, sugerem-se dois traçados, sujeitos, como é evidente, à necessária avaliação 
[sendo que a entidade prefere a primeira]: 

� Definir um corredor inicial único para as duas linhas a 400 kV que, partindo de um ponto na zona 
da localidade denominada Água dos Fusos (carta militar 590 1/25.000) segue para Norte ao 
longo da quadrícula meridiana 615 até ao paralelo da localidade denominada Montinha da 
Revela (da carta militar 582 1/25.000). Daqui, uma seguirá para nascente até à fronteira 
Espanhola paralelamente ao limite Norte da área em estudo e a outra seguirá para poente, 
[igualmente de modo paralelo] ao limite Norte da área em estudo, no percurso das cartas 582, 
581 e 580 até encontrar o cruzamento da estrada, que passando ao lado da povoação de 
Moimentos segue para a povoação de Corte Figueira, com o caminho que serve a povoação de 
Corte Pinheiro; deste cruzamento segue em linha recta até tocar a ponta da curva do rio Arade 
junto das localizações designadas [por] Fonte da Horta/ Calhardo (carta 587); daqui para a ponta 
da curva do rio em Cerro do Ribeiro, prosseguindo para a curva do rio em Monte Sultão e daqui 
para o local de ligação; 

� Do ponto inicial na zona da localidade denominada Água dos Fusos (Carta 590), definir dois 
corredores, um para cada linha de 400kV: um corredor seguindo para nascente até à fronteira de 
Espanha, para o qual não temos traçado preferido; outro corredor que da zona de Água dos 
Fusos segue para a área da povoação de Azinhosa (carta 590) e daqui em linha recta, passando 
ligeiramente a Sul do Cerro dos Mouros (Norte de Cachopo), até encontrar o traçado definido na 
hipótese anterior, cerca de 500 metros a Norte da povoação de Mealha (carta 581).” 

A respeito da eventualidade de ser necessário anular algum ponto de água, em resultado da 
respectiva proximidade às linhas em estudo, o SNBPC refere que “o dono de obra deve construir 
pontos de água substitutos em coordenação com as autoridades locais de Protecção Civil.” 

A respeito da linha a 150 kV, a entidade refere não ter, até ao momento, qualquer sugestão para o 
seu traçado, ficando “a aguardar a definição dos locais terminais da linha.” 

Servidões aeronáuticas e protecção de 
pontos de água. 
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13.09.05 
A REN – Gasodutos (antiga Transgás) informou que “não possui qualquer infra-estruturas 
construídas ou em projecto na área de estudo mencionada”, pelo que não tem nada a opor ao 
projecto. 

Nenhuma assinalada. REN – Gasodutos, SA ( antiga 
TRANSGAS – Sociedade 
Portuguesa de Gás Natural, SA) 

23.11.06 
A  entidade esclareceu que o alargamento da área de estudo “não tem qualquer interferência 
com a Rede Nacional de Transporte de Gás Natural.” Nenhuma assinalada. 

AMAL – Associação Municipal 
do Algarve 04.12.06 

A entidade respondeu ao pedido de informações estabelecido relativamente ao alargamento da 
área de estudo, informando que solicitou a devida análise e parecer às Câmaras Municipaos de 
Silves, Loulé, Tavira, Castro Marim e Alcoutim. Recomenda ainda a consulta da Câmara 
Municipal de Almodôvar a este respeito. 

Nenhuma assinalada. 

APIF – Agência para a Prevenção 
de Incêndios Florestais 25.11.05 

A entidade informou que existem em funcionamento gabinetes técnicos florestais a abranger: os 
concelhos de Silves e Lagoa (com sede na Câmara Municipal de Silves); os concelhos de Loulé 
e Faro (com sede na CM de Loulé), os concelhos de Tavira, Olhão e S. Brás de Alportel (com 
sede na CM Almodôvar). Alcoutim e Castro Marim não se encontram ainda representados. A 
APIF sugere, assim, o contacto directo aos referidos gabinetes para a obtenção de informações 
relevantes ao estudo, tendo para tal fornecido os contactos necessários. 

Nenhuma assinalada. 

Câmara Municipal de Alcoutim 

09.09.05 

A Câmara Municipal identificou do técnico interlocutor do Município de Alcoutim – Dr. André 
Linhas Roxas, da Divisão de Planeamento e Projectos. 
Informou ainda o seguinte: 
     “a) Não existem, em vigor, Planos de Urbanização ou Planos de Pormenor para a área de 

estudo assinalada. Da mesma forma, não está prevista a elaboração de instrumentos de 
gestão territorial para aquela área; 

      b) O Município de Alcoutim não considera qualquer projecto de loteamento urbano, ou de 
espaços industriais para aquela área, sendo que não dispõe de cartografia para esse 
efeito; 

      c) A cartografia de uso do solo disponível prende-se sobretudo com a Carta de 
Ordenamento do PDM de Alcoutim. Assim, solicitamos a Vossa Exa., que se digne a 
detalhar qual a cartografia que necessita; 

      d) O município de Alcoutim não dispõe de informação cartográfica das áreas percorridas por 
incêndios florestais, já que o levantamento dessas áreas foi efectuado pelo Núcleo 
Florestal do Algarve. 

Nenhuma assinalada. 
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RESPOSTA / CONDICIONANTE 

ENTIDADE 
Data Informação Condicionantes 

identificadas 

12.02.07 

Relativamente ao alargamento da área de estudo, a CM de Alcoutim  informou que: 
� “A área de estudo abrange as áreas afectas à Reserva Ecológica Nacional e à Rede 

Natura 2000; 
� A área de estudo engloba o espaço relativo ao Plano de Pormenor de Moinhos de 

Cadavais – (Fase de início de Processo); 
� Não existe informação relativa às áreas percorridas pelos incêndios florestais dos 

últimos anos; 
� O município de Alcoutim não dispõe de cartografia, em formato digital, relativa à 

ocupação do solo; 
� A área de estudo intersecta alguns pólos urbanos do Concelho”. 

Deverá o estudo ter em conta o facto de existir no concelho de Alcoutim um tipo de povoamento 
disperso que deverá ser respeitado procurando sempre garantir o necessário afastamento da 
infraestrutrura [em avaliação] destes pólos urbanos. 
O Plano de Pormenor de Moinhos de Cadavais encontra-se em início de processo, sendo que 
toda a cartografia relativa a este PP será remetida quando estiver em posse da autarquia.” 

Reserva Ecológica Nacional, Rede 
Natura 2000, Plano de Pormenor de 
Moinhos de Cadavais. 

19.09.05 

A Junta de freguesia informou não possuir “conhecimentos técnicos, nem quaisquer outras 
razões para condicionar o projecto”, manifestando confiança e vontade em “que as empresas 
intervenientes executem os trabalhos tendo em consideração o melhor sem prejudicar as 
populações”. 

Nenhuma assinalada. 
Junta de Freguesia de Vaqueiros 

11.12.06 
A Junta de Freguesia “não vê quaisquer condicionantes relativos à zona de alargamento da 
área em estudo, mantendo adequadas as informações disponibilizadas anteriormente.” Nenhuma assinalada. 

Junta de Freguesia de Alcoutim 07.02.07 
Relativamente ao alargamento da área de estudo, a entidade informou “não ser do 
conhecimento desta Junta a existência de quaisquer condicionantes”. Nenhuma assinalada. 

Câmara Municipal de Castro 
Marim 06.10.05 

A Câmara Municipal informou que “para a área de estudo não existe nem se prevê a elaboração 
de Planos de Urbanização e de Pormenor” e que “não existem nem estão previstos (...) 
projectos de loteamentos urbanos nem industriais”. 
Relativamente às áreas florestais ardidas, a Câmara referiu que dos 300 km2 de área total do 
Concelho, cerca de 89 km2 arderam em Julho de 2004. Foi enviado um desenho com o 
mapeamento da referida área ardida. Foi igualmente enviada uma análise sócio-económica 
actualizada do Concelho. 
Por fim, foi identificada como interlocutora da Câmara para efeitos do presente projecto, a 
Técnica Superior de Geografia e Planeamento Regional, Dra. Teresa Prazeres. 

Nenhuma assinalada. 
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RESPOSTA / CONDICIONANTE 

ENTIDADE 
Data Informação Condicionantes 

identificadas 

07.09.05 

A Câmara Municipal enviou um quadro síntese com a seguinte informação relativa à área de 
estudo: 

� “Não existem, nem estão previstos (entenda-se deliberados), quaisquer Planos de 
Pormenor ou Planos de Urbanização que abrangem aquele território; 

� Não existem loteamentos urbanos na área de intervenção; 
� Relativamente a Espaços Industriais (parques), o que existe é uma área de “Edificação 

Não Habitacional” cartografada na carta de Ordenamento do PDM de Loulé, o qual 
poderá ser ocupado mediante a elaboração de um Plano de Pormenor ou de um 
loteamento urbano (artº 29º do RPDM) – situação que à data não se verifica.” 

Adicionalmente, a Câmara envia um extracto da Carta de Ordenamento do PDM de Loulé, um 
desenho com as áreas ardidas no Concelho em 2004, assim como os seguintes documentos: 

� Revisão do PDM (Ag. 2005) – B. Indicadores de Caracterização do Concelho; 
� Carta Educativa de Loulé (2005), documento de trabalho – 4. Caracterização Sócio-

Económica do Concelho; 
� Análise Sócio-Económica do Concelho de Loulé (2003). 

Por fim, no que se refere à informação sobre as áreas ardidas de 2005, a Câmara sugere que 
se contacte o “Núcleo Florestal do Algarve”, a funcionar nas instalações da Direcção Regional 
da Agricultura – Algarve, o qual dispõe de informação mais actualizada/ compilada para a 
região. 

Nenhuma assinalada. 

06.12.05 
A Câmara Municipal informou ainda, após reunião conjunta com os serviços internos da 
autarquia, que “não existem ETAR’s na área de estudo”, remetendo ainda, em formato digital, a 
cartografia das Áreas ardidas em 2005. 

Nenhuma assinalada. 

Câmara Municipal de Loulé 

31.12.06 A CM de Loulé, cujo concelho não se encontra abrangido pelo alargamento da área de estudo, 
enviou ainda nova correspondência, incluindo uma caracterização socio-económica de Loulé. Nenhuma assinalada. 

Junta de Freguesia de Alte 09.09.05 
A Junta de freguesia solicitou a realização de uma reunião ou sessão de esclarecimentos com a 
equipa, por forma a melhor conhecer o projecto em estudo e, desse modo, poder dar o seu 
contributo. 

Nenhuma assinalada. 
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RESPOSTA / CONDICIONANTE 

ENTIDADE 
Data Informação Condicionantes 

identificadas 

Câmara Municipal de Almodôvar 22.12.05 

A Câmara enviou um estudo de caracterização sócio-económica do concelho e a cartografia 
das áreas florestais ardidas entre 2001 e 2004, com a marcação dos aglomerados urbanos 
existentes, tendo ainda informado o seguinte, relativamente à área de estudo: 
� “Toda a área do concelho de Almodôvar, abrangida pelo projecto em questão, que se 

assinalou na carta de servidões e condicionantes do PDM, em anexo, está inserida na REN 
– Reserva Ecológica Nacional e abrange algumas áreas de montado de sobro; 

� Não existem nem estão previstos Planos de Pormenor e Planos de Urbanização; 
� Não existem nem estão previstos projectos de loteamentos nem espaços industriais.” 

Reserva Ecológica Nacional e áreas de 
montado. 

23.09.05 

A Câmara Municipal informou que estão previstos 2 planos, o Plano de Pormenor de Cachopo e 
o Plano de Urbanização de Santa Catarina da Fonte do Bispo, relativamente aos quais 
enviaram a respectiva Planta de implantação e Regulamento, assim como a Planta do 
Loteamento Municipal de Santa Catarina e 3 Plantas das áreas florestais. Os referidos Planos 
ainda não estão aprovados, colocando-se a hipótese de ainda sofrerem alterações pontuais. A 
documentação enviada pela Câmara ainda não se encontra aprovada, pelo que não poderá ser 
utilizada para outros fins que não o solicitado pela ATKINS, “no sentido de salvaguardar os 
direitos de autor dos referidos trabalhos”. 
A Câmara enviou ainda um estudo recente com a caracterização socio-económica do Concelho. 

Plano de Pormenor de Cachopo e Plano 
de Urbanização de Santa Catarina da 
Fonte do Bispo (ainda não aprovados). Câmara Municipal de Tavira 

20.12.06 
A respeito do alargamento da área de estudo, a CM de Tavira não apresenta novas 
condicionantes, remetendo, contudo, nesta data, elementos cartográficos relativos às áreas 
ardidas no Concelho, entre 1999 e 2006 

Nenhuma assinalada. 

LPN – Liga para a Protecção da 
Natureza 30.08.05 

A entidade refere não ser permitido, de acordo com os seus estatutos, emitir pareceres ou 
fornecer informações como as requeridas pela carta recebida. 
Recomenda, no entanto, “a consulta das entidades tutelares competentes, nomeadamente, o 
Instituto de Conservação da Natureza – ICN e Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves – 
SPEA”, assim como dar “especial atenção às Áreas Classificadas (Rede Natura 2000 e Sítios 
Ramsar) e IBAs – Important Bird Areas”. 

Áreas Classificadas. 
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Para além da pesquisa de informação e cartografia, procedeu-se igualmente à realização 
de reuniões de trabalho com a Câmara Municipal de Loulé (que contou com a presença de 
elementos do Projectista e de responsáveis da REN, S.A. e onde foram descritos os 
principais objectivos do projecto e incidência territorial), Serviço Nacional de Bombeiros e 
Protecção Civil (SNBPC), e Ministério de Defesa Nacional – Divisão de Infra-estruturas, de 
forma a prestar os esclarecimentos necessários para que aquelas entidades se 
pronunciassem sobre o projecto. 

Recolha de informação 

Paralelamente, procedeu-se à recolha de informação através de pesquisas documentais, 
análise de cartografia, legislação e outros elementos disponíveis, complementadas com 
reconhecimentos de campo, que incidiram sobre a totalidade das áreas atravessadas e 
permitiram um conhecimento adequado das respectivas características. 

Foram, assim, cartografados os elementos disponibilizados nos Planos Directores 
Municipais (PDM) dos concelhos atravessados (Almodôvar, Alcoutim, Castro Marim, Loulé, 
Silves e Tavira), nomeadamente em termos das respectivas cartas de Condicionantes e 
de Ordenamento. É de referir que todos os PDM’s dos concelhos atravessados se 
encontram ratificados pelos seguintes diplomas: 

� Alcoutim - Resolução do Concelho de Ministros nº 167/95. Diário da República nº 
285/95, Série I-B de 12 de Dezembro de 1995; 

� Almodôvar - Resolução do Concelho de Ministros nº 13/98. Diário da República nº 
22/98, Série I-B de 27 de Janeiro de 1998; 

� Castro Marim - Resolução do Concelho de Ministros nº 56/94. Diário da República 
nº 166/94, Série I-B de 20 de Julho de 1994; 

� Loulé - Resolução do Concelho de Ministros nº 81/95. Diário da República nº 
195/95, Série I-B de 24 de Agosto de 1995 e posteriormente revisto em Maio de 
2004, pela Resolução do Concelho de Ministros nº 66/2004 e publicado no Diário 
da República nº 123/04, Série I-B de 26/05/2004; 

� Silves - Resolução do Concelho de Ministros nº 161/95. Diário da República nº 
279/95, Série I-B de 4 de Dezembro de 1995 e posteriormente revisto em Agosto 
de 2005, pela DECL nº 166/2005 e publicado no Diário da República nº 147/05, 
Série II-B de 02/08/2005; 

� Tavira - Resolução do Concelho de Ministros nº 97/97. Diário da República nº 
139/97, Série I-B de 15 de Maio de 1997. 

Considerando a elevada sensibilidade ecológica da região em que se implementa o 
projecto em análise e, particularmente, pela necessidade da área de estudo atravessar 
Áreas Classificadas no âmbito da Lista Nacional de Sítios Rede Natura Sítio PTCON0057– 
Caldeirão e PTCON0036–Guadiana (dados os pontos de encontro com a Linha Portimão – 
Tunes Norte e com a Rede Eléctrica Espanhola, respectivamente), procedeu-se à recolha 
de informação específica junto do Instituto de Conservação da Natureza (ICN). 

Face à área de estudo delimitada, o ICN forneceu cartografia e fichas descritivas relativas 
às referidas Áreas Classificadas, assim, como um conjunto de elementos de 
caracterização ecológica (espécies florísticas, faunísticas e habitats), cuja implantação 
cartográfica se revelou determinante para a delimitação das grandes condicionantes 
ambientais do projecto e consequentemente para a definição dos corredores a estudar. 
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De destacar ainda a consulta ao CEAI (Centro de Estudos da Avifauna Ibérica9), em matéria 
da distribuição da Águia de Bonelli, e a análise de cartografia disponibilizada pelo Instituto 
Geográfico Português (IGP), no que respeita às Cartas de Ocupação do Solo (COS´90 e 
CORINE Land Cover 2000), publicadas à escala 1:25 000. A informação assim obtida foi 
posteriormente alvo de confirmação em trabalhos de campo e através de foto-
interpretação (incluindo recurso aos ortofotomapas produzidos no âmbito do projecto). 

No que se refere à componente patrimonial do estudo, procedeu-se a um intensivo 
trabalho de pesquisa bibliográfica, realizada em obras e artigos da especialidade, bases 
de dados disponíveis de diversas instituições, nomeadamente a Base de Dados 
Endovélico do IPA, IPA da Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais e 
Thesaurus do IPPAR. Procedeu-se a relocalização cartográfica, de acordo com as 
coordenadas apresentadas das ocorrências patrimoniais detectadas e a localização 
aproximada ao topónimo, das ocorrências para as quais não eram fornecidas coordenadas.  

Refira-se ainda a disponibilização por parte das Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve e Alentejo da delimitação da Reserva Ecológica 
Nacional nos concelhos atravessados, de acordo com a respectiva desagregação pelos 
diferentes sistemas que a integram. 

Definição de áreas condicionadas e identificação de localizações potenciais para a 
subestação e de corredores para as linhas 

Após a recolha e sistematização da informação acima referida, procedeu-se à 
identificação e implantação cartográfica dos elementos que se apresentavam como 
potencialmente mais condicionantes à implantação das infra-estruturas em estudo, do 
ponto de vista ambiental e de ordenamento do território. Esta informação foi 
complementada com a análise de ortofotomapas e cartografia (escala 1:25 000) da área 
de estudo, dando lugar à elaboração da Carta de Síntese de Condicionantes. Tal como 
anteriormente referido, esse trabalho foi realizado em dois momentos distintos e 
complementares, o primeiro relativamente à área de estudo original e o segundo relativo 
ao alargamento da mesma. Uma vez que foram, efectivamente, elaborados 
separadamente (e que, no caso do alargamento, haveria sempre lugar à delimitação de 
um corredor nessa nova área, pelo que tal definição seria independente do trabalho 
realizado para a área de estudo inicial, com excepção do ponto de ligação entre as duas),  
apresentam-se os dois desenhos de grandes condicionantes produzidos em separado, 
designadamente o Desenho A (Anexo A.4 ) relativo à área de estudo inicial e o Desenho 
B (Anexo A.5 ) 

Com base na Carta de Síntese de Condicionantes e atendendo a um conjunto de critérios 
de eliminação ou minimização de impactes ambientais e também de viabilidade técnica e 
económica, delimitaram-se soluções alternativas de localizações e corredores para as 
diferentes infra-estruturas em estudo. O processo iniciou-se pela selecção das 
localizações potenciais para a subestação de Tavira, sob a forma de círculos com 400 m 
de raio (correspondendo a uma área de 50,26 ha) e, a partir destes, traçaram-se os 
corredores alternativos para cada uma das linhas associadas, os quais apresentam 
genericamente uma largura mínima de 400 m, mas que por vezes se apresentam mais 
alargados (nomeadamente na zona de chegada às localizações da subestação e no 
atravessamento de rios e ribeiras). 

De referir o envio de um Memorando e do Desenho de Grandes Condicionantes da área 
de estudo original, na zona de chegada a Espanha à Rede Eléctrica de Espanha – ver 
Anexo B.3 . 

 

                                                      
9 Parecer disponibilizado pela entidade mediante protocolo estabelecido com a REN, S.A. para consultoria e avaliação do 
projecto (incluído no Anexo D.2). 
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1.5.2.3 Fase 2 – Estudo de Impacte Ambiental, incluindo selecção dos corredores e localização 
mais favoráveis 

A última fase dos estudos consistiu na elaboração do EIA propriamente dito, e 
desenvolveu-se a nível de Estudo Prévio, focando a descrição e análise dos corredores e 
localizações alternativos identificados na Fase 1. 

De uma forma geral, cada um dos temas tratados no presente EIA foi abordado numa 
tripla perspectiva: 

� Caracterização da situação de referência ou descrição do ambiente afectado, na 
qual se procede ao levantamento e caracterização das condições existentes à 
data da realização deste estudo, e perspectivas da sua evolução; 

� Identificação e avaliação de impactes, susceptíveis de serem provocados pela 
implantação das várias infra-estruturas em estudo, analisando as influências do 
projecto naquelas condições; 

� Definição de um conjunto de medidas de minimização, programas de 
monitorização e recomendações para a definição dos traçados nos diferentes 
Projectos de Execução, visando potenciar os impactes positivos e minimizar os 
impactes negativos, monitorizar os descritores considerados mais relevantes e 
indicar as directrizes a seguir no acompanhamento ambiental da obra. 

Nesta abordagem seguiram-se as recomendações da REN, S.A., anteriormente referidas, 
tendo o grau de caracterização e de análise de impactes dos vários descritores tido em 
consideração a sua classificação em Descritores Muito Importantes, Descritores 
Importantes e Descritores Pouco Importantes. Assim consideraram-se como Descritores 
Muito Importantes: os Solos, Ocupação do Solo, Ordenamento do Território e 
Condicionantes Biofísicas e Urbanísticas, Paisagem, Ambiente Sonoro, Bio-Ecologia, 
Património, Sócio-Economia, como Descritores Importantes: a Fisiografia, Geologia, 
Geomorfologia e Sismicidade e, como Descritores Pouco Importantes: o Clima, a 
Qualidade do Ar, os Recursos Hídricos e a Qualidade da Água. 

Ainda a referir que na fase do Projecto de Execução serão elaborados o Plano de 
Acompanhamento Ambiental das Obras e os respectivos Planos de Integração 
Paisagística. 

1.5.3 Estrutura do Relatório do EIA 

O presente Relatório Síntese do EIA apresenta a seguinte estrutura: 

No Capítulo 1 é apresentada a identificação do projecto, fase e proponente, entidade 
licenciadora e equipa responsável pelo EIA, bem como o faseamento do estudo e 
metodologias específicas seguidas. 

No Capítulo 2 procede-se à descrição dos objectivos e justificação do projecto global em 
estudo, enquanto que no Capítulo 3 é feita uma descrição genérica do Estudo Prévio 
associado a cada infraestrutura em análise (subestação e linhas); 

No Capítulo 4 é desenvolvido o estudo que conduziu à identificação de Grandes 
Condicionantes ao projecto, procedendo-se, ainda à identificação de critérios de 
delimitação e à apresentação dos corredores e localizações alternativas que foram 
estudadas no EIA. 

No Capítulo 5 é apresentada a descrição do ambiente afectado, enquadrando o projecto 
preconizado na situação de referência actual, procurando, sempre que possível descrever 
as especificidades associadas a cada linha ou à subestação. No Capítulo 6 apresenta-se 
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uma análise dos impactes ambientais decorrentes da concretização de cada uma das 
infra-estruturas em particular, para além de uma análise integrada dos mesmos, descrição 
de impactes cumulativos e uma síntese de impactes.  

No Capítulo 7 procede-se a uma análise de riscos, pretendendo-se analisar os riscos 
associados à construção, presença e exploração da linha e no Capítulo 8 apresentam-se 
as medidas de mitigação consideradas necessárias para minimizar os impactes 
identificados. 

No Capítulo 9 procede-se a uma análise comparativa entre os vários corredores 
alternativos definidos para cada linha e entre as duas localizações potenciais para a 
subestação, procedendo a um breve resumo do ambiente afectado e impactes previstos, e 
da qual resulta a selecção da solução conjugada preferencial (uma localização para a SE 
e um corredor para cada linha associada). 

No Capítulo 10 apresentam-se os programas de monitorização relativos aos descritores 
sobre os quais se considerou poderem vir a ser esperados impactes mais relevantes, 
susceptíveis de acompanhamento. No Capítulo 11 apresentam-se as lacunas técnicas ou 
de conhecimentos, no Capítulo 12 as conclusões do estudo e, por fim, no Capítulo 13 
apresentam-se as Referências Bibliográficas. 

O Estudo de Impacte Ambiental é constituído, na sua totalidade por quatro volumes, a 
saber: 

 

� Volume 1  – Relatório Síntese, que corresponde ao presente documento; 

� Volume 2  – Peças Desenhadas; 

� Volume 3  – Anexos Técnicos, que incluem: 

Anexo A – Aspectos Ambientais associados às Linhas Eléctricas 

Anexo B – Correspondência com Entidades 

Anexo C – Bio-Ecologia 

Anexo D – Anexo fotográfico 

Anexo E – Património 

Anexo F – Caracterização Climática 

Anexo G – Qualidade da Água 

Anexo H – Matriz de Quantificação de Impactes 

Anexo I – Especificações Técnicas da REN, S.A. 

Anexo J – Cartografia da Reserva Ecológica Nacional (desagregada por 
sistemas) 

� Volume 4  – Resumo Não Técnico. 
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2 Justificação e Antecedentes do 
Projecto  

2.1 Objectivos e Justificação do Projecto 
O projecto da Subestação de Tavira e Linhas da RNT associadas, incluindo nova 
interligação à Rede Eléctrica de Espanha, estabelece a ligação entre as subestações da 
RNT de Portimão, Tunes, Tavira e Estoi e a Rede Eléctrica de Espanha, na Andaluzia, 
inserindo-se numa estratégia de reforço da alimentação do Algarve. 

A região do Algarve continua a caracterizar-se por um elevado crescimento dos consumos, 
a taxas acima das médias nacionais, tendo-se atingido máximos absolutos de ponta de 
consumos de 448 MW no Inverno de 2005 e de 441 MW no Verão de 2003. De facto, as 
pontas de Inverno vêm subindo a taxas médias que rondam os 7,7% e as de Verão, 
embora inferiores, têm mantido taxas médias de crescimento superiores a 6,0%. 

Esta estratégia de reforço da alimentação do Algarve, que vem sendo apresentada nos 
PIR, Planos de Investimento de Rede, de 2002-2007, 2004-2009 e de 2006-2011, deverá 
executar-se nos prazos previstos a fim de garantir o abastecimento dos consumos da 
região, em crescimento a taxas elevadas e que mostram tendência sustentada nesse 
sentido. 

Desta forma, o Projecto em estudo no presente EIA, é justificado pelas necessidades que 
a seguir se indicam, por ordem da sua importância: 

� Reforços e melhorias intrínsecas à própria RNT, incluindo o aumento da 
capacidade de interligação com a Rede Eléctrica de Espanha. 

� Reforço de alimentação à Distribuição Vinculada e a outros consumidores ligados 
à RNT. 

� Ligação à rede de novos PRE. 

Estas necessidades são evidentes, e podem ser analisadas, no conjunto de mapas de 
trânsito de potência da RNT, produzidos para os anos de 2006, 2008 e 2011, e que 
constituem o Anexo 12 do PIR 2006-2011. 

No conjunto dessas necessidades, a linha “Tunes Norte”-Tavira proporciona a ligação 
entre Portimão, único ponto que na zona do Algarve possui o escalão de 400 kV já a partir 
de 2009, e a subestação de Tavira. Salienta-se que por razões de segurança e de 
economia do serviço de transporte de energia eléctrica e de racionalização dos meios de 
produção, a alimentação do escalão de 400 kV de Tavira, como qualquer outra de igual 
importância, não pode ficar dependente apenas desta única ligação, pelo que é 
indispensável proporcionar outra ligação, a outro ponto de apoio, que neste caso será a 
Rede Eléctrica de Espanha por razões de proximidade e pelas melhorias associadas a 
qualquer interligação de Redes. 

O projecto em estudo insere-se no objectivo da REN, S.A. de estender o escalão de 400 
kV ao Algarve. A primeira fase da sua concretização iniciou-se com a construção da linha 
a 400 kV entre Sines e Portimão e da Subestação de Portimão e conclui-se com a sua 
entrada em serviço, provisoriamente a 150 kV, ainda no ano de 2006. A segunda fase 
deverá concluir-se em 2007 e compreende a construção de um troço de linha dupla 
400/150 kV, entre Portimão e a actual linha Ourique-Tunes a 150 kV, que passará a dupla 
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entre este ponto e a subestação de Tunes. A terceira fase corresponde à entrada em 
funcionamento a 400 kV da linha Sines-Portimão e da subestação de Portimão e que se 
prevê para 2009. A abertura da subestação de Tavira em 2010 e o estabelecimento das 
novas linhas de 400 kV e da abertura da actual linha Tunes-Estoi para a subestação de 
Tavira, constituem a 4ª fase deste processo, estendendo assim o escalão de 400 kV para 
apoio directo ao aumento de consumos numa extensa zona do Algarve e proporcionando 
o estabelecimento de uma nova interligação com a REE. 

A ligação da subestação de Tavira ao escalão de 400 kV da RNT implica o 
estabelecimento de duas novas linhas, designadas provisoriamente por linhas “Tunes 
Norte”-Tavira e linha Tavira-Fronteira Espanhola, a 400 kV. A ligação da nova subestação 
ao escalão de 150 kV far-se-á por abertura da linha Tunes-Estoi, sendo necessário para 
isso construir dois pequenos troços de linha dupla. 

Com os cenários actualmente disponíveis sobre a evolução da rede ibérica de Muito Alta 
Tensão e do MIBEL, as simulações de rede desenvolvidas mostram que, mesmo depois 
de concluída a interligação a 400 kV entre o Algarve e a Andaluzia, não é possível 
proceder à desactivação da linha Ferreira - Ourique, a 150 kV. Deste modo, no futuro, irá 
ser necessário uma nova linha de 400 kV para reforço de alimentação ao Algarve, em que 
uma das alternativas mais prováveis é a sua proveniência de Ferreira, associada ou não a 
uma futura necessidade de alimentação de linha férrea de alta velocidade para o Algarve. 

Assim sendo, considera-se que a solução mais adequada para a reconstrução do troço de 
linha que atravessa a ZPE de Castro Verde, passa pela construção de um troço novo de 
linha a 400kV, que contorne a ZPE por Oeste, até ligar novamente ao traçado existente 
seguindo até à subestação de Ourique. 

Este troço será mais tarde integrado (no todo ou em parte) na estrutura da RNT de 400 kV 
de alimentação ao Algarve. Numa fase inicial o troço funcionará a 150 kV, reconstituindo a 
linha Ferreira-Ourique. 

Em todo o caso a construção do novo troço de linha fora da ZPE de Castro Verde e a 
consequente desmontagem do troço existente no seu interior da ZPE, só poderá ter lugar 
após a entrada em serviço da interligação a 400 kV de Tavira a Andaluzia. 

2.2 Antecedentes do Projecto e respectiva Conformidade com 
os Instrumentos de gestão territorial em Vigor 
No que respeita à conformidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor, refira-
se que o presente projecto não se encontra previsto nas Cartas de Ordenamento dos 
PDMs dos concelhos atravessados, não se encontrando classificado com um projecto de 
âmbito municipal. 

O projecto encontra-se previsto, no entanto, no quadro geral das intervenções da REN, 
S.A., no sentido da melhoria da capacidade de transporte da RNT, tendo sido objecto de 
aprovação por parte da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos - ERSE. 
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3 Descrição do Projecto 

3.1 Enquadramento Regional e Administrativo da Área de 
Estudo 
A área de estudo implanta-se geograficamente na NUTS II do Algarve (Distrito de Faro) e 
na NUTS II do Alentejo (NUTS III do Baixo Alentejo, Distrito de Beja), atravessando seis 
Concelhos, cinco dos quais no Algarve (Alcoutim, Castro Marim, Tavira, Loulé e Silves) e 
um no Alentejo (Almodôvar). 

Tal como é possível verificar por análise da Figura 2 , os corredores em estudo para a 
Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, inserem-se nos concelhos de Silves (freguesia de 
São Bartolomeu de Messines), de Almodôvar (freguesias de S. Barnabé, Almodôvar e 
Santa Cruz), Loulé (freguesias de Alte e Ameixial) e Tavira (freguesia de Cachopo). 

Quanto aos corredores da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, estes encontram-
se localizados nos concelhos de Tavira (freguesia de Cachopo), Alcoutim (freguesias de 
Alcoutim, Vaqueiros, Martim Longo, Pereiro e Giões) e Castro Marim (freguesia de 
Odeleite). 

Finalmente, os corredores da Abertura da LTNET para a SE de Tavira, a 150 kV, 
localizam-se totalmente no concelho de Tavira (nas freguesias de Cachopo, Santa Maria e 
Santa Catarina da Fonte do Bispo). 

A Subestação de Tavira, por sua vez, situa-se no Concelho de Tavira, freguesia de 
Cachopo. 

Em termos geográficos a área de estudo desenvolve-se nas bacias hidrográficas dos rios 
Guadiana, Gilão e Arade, numa faixa interior de transição entre a paisagem alentejana e a 
paisagem algarvia e onde as colinas e os vales se sucedem em solução de continuidade, 
embora com zonas diversificadas, principalmente no que se refere à sua fisiografia – 
destacando-se o vale do rio Guadiana e seus afluentes e a Albufeira de Odeleite, a Leste, 
a Serra do Caldeirão, em posição mais ou menos central, e a Albufeira do Funcho, a 
Oeste. A ocupação do solo é genericamente caracterizada pela presença de povoamentos 
dispersos e por uma elevada área florestal, fortemente empobrecida pelos incêndios 
ocorridos em 2004. De registar ainda a presença de áreas de montado.
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Figura 2 – Divisões administrativas da área de estudo 
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De acordo com o Decreto-Lei nº69/200010, de 3 de Maio, verifica-se que a área de estudo 
atravessa “áreas sensíveis”, que, tal como definidas no seu Artº 2º b) i) e ii), compreendem 
as áreas protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas e as Áreas Classificadas. 

O diploma que constitui a Rede Nacional de Áreas Protegidas, Decreto-Lei nº 19/93, de 23 
de Janeiro, consagra seis figuras de protecção: Parque Nacional, Reserva Natural, Parque 
Natural, Monumento Natural, Paisagem Protegida e “Sítio de Interesse Biológico”. Tal 
como se pode verificar por análise da Figura 3 , na região do Sotavento Algarvio situam-se 
quatro destas áreas, sendo que, no entanto, nenhuma delas é atravessada pela área de 
estudo em análise. Assim, a Sul da área de estudo situam-se o Parque Natural da Ria 
Formosa, a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António, 
assim como os Sítios Classificados da Fonte Benémola e da Rocha da Pena. 

Nos termos do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de Abril, diploma que revê a transposição para 
a ordem jurídica interna da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril (relativa à 
conservação das aves selvagens), e da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de 
Maio (relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens, 
verifica-se que a área de estudo atravessa duas áreas classificadas, nomeadamente 
(Figura 3 ):  

� Sítio da Lista Nacional de Sítios Rede Natura 2000 Guadiana (PTCON0036); 

� Sítio da Lista Nacional de Sítios Rede Natura 2000 Caldeirão (PTCON0057). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Não alterado, nestes artigos, pelo Decreto-Lei 197/2005, de 8 de Novembro. 
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Figura 3 – Identificação das Áreas Classificadas existentes na área de estudo e respectiva envolvente 
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De acordo com as Fichas descritivas disponibilizadas pelo ICN as Áreas Classificadas 
atravessadas pela área de estudo apresentam as seguintes características: 

� PTCON0036 – Guadiana : “Este Sítio inclui importantes formações de Juniperus 
spp. (habitat prioritário 9560) e troços com vegetação ribeirinha de Cursos de água 
mediterrânicos intermitentes (3290). Além destes, ocorrem ainda mais dezassete 
Habitats Naturais, incluindo outros dois prioritários. Existência de Salix salvifolia 
ssp. australis (endemismo lusitânico considerado “vulnerável”) e de Marsilea 
batardae (endemismo ibérico, considerado “vulnerável”). O Guadiana é o único rio 
em Portugal no qual o esturjão (espécie prioritária, migradora, classificada “em 
perigo”) tem uma presença regular. Para além desta espécie ocorrem mais três 
espécies migradoras o sável, a savelha, a lampreia, e pelo menos um endemismo 
ibérico, o bordalo (classificada como ameaçada). As formações ripícolas suportam 
uma avifauna característica, de grande importância conservacionista, incluindo 
algumas espécies do Anexo I da Directiva 79/409/CEE”; 

� PTCON0057 – Caldeirão:  “Grande parte do Sítio é coberta por extensos 
montados de sobro (Quercus suber) (6310), relativamente abertos, os quais, em 
muitos locais, devido ao abandono agro-pastoril, evoluíram para formações mais 
densas, com um subcoberto desenvolvido. Nas zonas de montado ainda sujeitas 
ao cultivo extensivo de cereais, os pousios possibilitam a ocorrência de arrelvados 
xerófilos (6220*). (...) Nas zonas mais frescas e declivosas das áreas serranas 
verifica-se a presença de matos e de matagais arborescentes, podendo por vezes 
observar-se sobreirais (9330) e medronhais. (...) Os ecossistemas ribeirinhos 
apresentam condições favoráveis para várias espécies da ictiofauna, sendo de 
salientar o saramugo (Anaecypris hispanica), a boga-do-Sudoeste (Chondrostoma 
almacai - nova espécie que anteriormente era incluída na entidade C. lusitanicum, 
e que ocorre apenas nas bacias dos rios Mira e Arade, limitando a sua distribuição 
a alguns Sítios do Algarve), e a bogade-boca-arqueada (Rutilus lemmingii). Estes 
cursos de água são igualmente importantes para a conservação da lontra (Lutra 
lutra). Sítio de ocorrência histórica de lince-ibérico (Lynx pardinus) e que mantém 
características adequadas para a sua presença ou susceptíveis de serem 
optimizadas, de forma a promover a recuperação da espécie ou permitir a sua 
reintrodução a médio/longo-prazo.” 

3.1.1 Planos de ordenamento do território em vigor 

No ponto 5.6 do presente EIA abordam-se em maior detalhe os instrumentos de 
ordenamento e gestão territorial em vigor na área do projecto, podendo salientar-se os 
seguintes: 

� Planos Directores Municipais dos concelhos de Alcoutim, Almodôvar, Castro 
Marim, Loulé, Tavira e Silves; 

� Rede Natura 2000: Sítios Classificados do Caldeirão e do Guadiana; 

� Plano da Bacia Hidrográfica do rio Guadiana; 

� Plano da Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve; 

� Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve – 
PROTAL); 

� Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve); 

� Programa Operacional Regional do Algarve (PORAlgarve); 

� Programa Operacional Regional do Alentejo (PORA). 
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3.1.2 Condicionantes, servidões e restrições de uti lidade pública 

Nos pontos 5.7. e 5.8 do presente EIA descrevem-se as condicionantes, servidões e 
restrições de utilidade pública intersectadas pelos corredores em estudo. Salientam-se, a 
este respeito, o atravessamento de terrenos pertencentes à Reserva Ecológica Nacional, 
Reserva Agrícola Nacional, Espaços Naturais, área de protecção da albufeira do Funcho, 
áreas de montado, servidão radioeléctrica associada ao feixe hertziano de Alcaria do 
Cume < > Alcaria Ruiva e área de protecção a pontos de água de combate a incêndios. 

3.1.3 Equipamentos e infra-estruturas relevantes po tencialmente afectados 

Como detalhado no ponto 5.8 do presente EIA, verifica-se que o projecto em estudo 
atravessa o traçado previsto para a futura conduta adutora do subsistema de Beliche, da 
responsabilidade das Águas do Algarve, considerando-se, no entanto, que a tipologia 
específica de cada projecto se revela compatível com a referida sobrepassagem. 

3.2 Projectos associados ou complementares 
Como anteriormente referido, o projecto em estudo constitui-se como a fase final do 
objectivo estratégico de estender o escalão de 400 kV das linhas da RNT ao Algarve.  

A primeira fase iniciou-se com a construção da linha a 400 kV Sines-Portimão e da 
Subestação de Portimão e conclui-se com a sua entrada em serviço, provisoriamente a 
150 kV, ainda no ano de 2006. A segunda fase deverá concluir-se em 2007 e compreende 
a construção de um troço de linha dupla 400/150 kV, entre Portimão e a actual linha 
Ourique-Tunes a 150 kV, que passará a dupla entre este ponto e a subestação de Tunes. 
A terceira fase corresponde à entrada em funcionamento a 400 kV da linha Sines-
Portimão e da subestação de Portimão e que se prevê para 2009. A abertura da 
subestação de Tavira em 2010 e o estabelecimento das novas linhas de 400 kV e da 
abertura da actual linha Tunes-Estoi para a subestação de Tavira, constituem a 4ª fase 
deste processo, estendendo assim o escalão de 400 kV para apoio directo ao aumento de 
consumos numa extensa zona do Algarve e proporcionando o estabelecimento de uma 
nova interligação com a REE. 

 

3.3 Subestação de Tavira 

3.3.1 Identificação de alternativas de localização 

Definição inicial 

Tendo presente as indicações apresentadas nas Condições Especiais da REN, S.A. e as 
características da Área de Estudo, o Projectista considerou inicialmente cinco localizações 
para a implantação da subestação no concelho de Tavira, a saber: 

� SE01, situada a 0,8 km da povoação da Amoreira, freguesia de Cachopo. Esta 
localização dista cerca de 6,1 km da área de referência para a subestação 
indicada nas Condições Especiais; 

� SE02, situada a 1,2 km da povoação de Cachopo, freguesia de Cachopo. Esta 
localização dista cerca de 6,7 km da área de referência para a subestação 
indicada nas Condições Especiais; 

� SE03, situada junto ao Ribeiro do Leiteijo e da Ribeira de Odeleite, freguesia de 
Cachopo Esta localização dista cerca de 1,5 km da área de referência para a 
subestação indicada nas Condições Especiais; 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha  

Volume 1 - Relatório Síntese 
Descrição do Projecto  

 
 

Imp – 5007_R2 Página 40 Jul 07 
 

� SE04, situada a 0,8 km da povoação de Água dos Fusos, tendo como ponto 
central o marco geodésico “Figueira Brava”, na freguesia de Sta Maria. Esta 
localização situa-se no interior da área de referência para a subestação indicada 
nas Condições Especiais; 

� SE04A, situada a 1,6 km da povoação de Alcaria do Cume, na freguesia de Sta 
Maria. Esta localização situa-se igualmente no interior da área de referência para 
a subestação indicada nas Condições Especiais; 

� As localizações SE04 e SE04A foram incluídas na fase inicial por razões 
metodológicas, dado corresponderem à pré-selecção indicada no Caderno de 
Encargos e não serem consequência de avaliação local. 

No Anexo A.7  encontram-se representadas em cartografia militar (escala 1: 50 000), as 
localizações possíveis da Subestação de Tavira. 

Considerações técnicas e ambientais sobre os locais seleccionados 

A implantação da subestação nos locais designados por SE04 e SE04A, ou na zona de 
referência indicada no Caderno de Encargos, implicaria um maior comprimento das duas 
linhas de 400 kV a construir, tornando o projecto mais impactante em termos ambientais, a 
nível de ocupação do solo e de paisagem e também mais dispendioso. A construção da 
plataforma nesta zona implicaria ainda o aterro dos vales e das linhas de água referidas 
no número 4. 

O tipo de solo existente nos locais designados por SE04 e SE04A é arenoso 
superficialmente, sendo muito permeável à água e à circulação de ar, e numa segunda 
camada é argiloso e calcário, sendo pouco permeável e com tendência a secar mais 
facilmente, apresentando por isso, uma resistência elevada. Por outro lado, o tipo de solo 
existente junto das povoações de Amoreira e Cachopo, onde se situam respectivamente, 
os locais designados por SE01 e a SE02, possui resistividade inferior, pois trata-se de um 
solo humífero com maior nível de matéria orgânica. 

As localizações mais a norte, designadas por SE01 e SE02, têm acesso directo à Estrada 
Municipal 501, que apresenta condições estáveis para o transporte de equipamentos e 
maquinaria afectos à obra. As localizações situadas mais a sul, SE03, SE04 e SE04A, 
embora próximas da Estrada Nacional 307, colocariam a necessidade de melhoria 
significativa dos actuais acessos locais (caminhos em terra), melhoria essa que consistiria 
na construção de troços de estrada de asfalto e provavelmente também de viaduto. 

A localização da subestação no local designado por SE02 situa-se a 1,5 km do futuro 
heliporto de Cachopo a implementar pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil. 

Embora qualquer das localizações em avaliação se encontre distante de locais conhecidos 
de nidificação de Águia de Bonelli, o local designado por SE02 não recolhe preferência por 
parte do Centro de Estudos da Avifauna Ibérica - CEAI, pelo facto de poder vir a situar-se 
próxima de uma provável área de nidificação, caso ocorra um incremento da sua 
população.  

As alternativas em análise para a possível localização da SE não colidem com qualquer 
ponto de captação de água, usado pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil 
para combate aéreo de incêndios florestais. 

Nenhuma opção em estudo se situa em áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, ou 
seja, não interfere com Sítios da Lista da Rede Natura 2000: sítio do Caldeirão 
(PTCON0057) e sítio do Guadiana (PTCON0036), nem interfere com aglomerados 
urbanos e elementos patrimoniais. 
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A localização SE03 apresenta-se fortemente condicionada técnica e ambientalmente por 
se encontrar junto às Ribeiras do Leiteijo e de Odeleite. 

Avaliação dos locais seleccionados 

Na visita realizada em 2005-12-06 pela REN, S.A. e pelo Consórcio Projectista aos cinco 
locais seleccionados foi apontada a preferência pela localização da subestação no local 
designado por SE01, dado reunir as melhores condições técnicas e ambientais para a 
construção da plataforma e para o estabelecimento local das linhas de MAT e de AT. Por 
outro lado, as localizações SE03, SE04 e SE04A foram na mesma altura excluídas do 
processo de avaliação dados os inconvenientes constatados e que foram já referidos atrás.  

A visita concluiu assim que apenas se deveriam manter para avaliação as localizações 
SE01 e SE02. 

3.3.2 Características Técnicas do Estudo Prévio des envolvido sobre as 
localizações SE01 e SE02 

De acordo com os elementos disponíveis do Estudo Prévio da subestação de Tavira, foi 
possível definir os elementos gerais que caracterizam a instalação a construir, 
apresentando-se ainda, e apesar das limitações inerentes à fase de desenvolvimento do 
projecto, um estudo específico de cada localização alternativa em análise, nomeadamente 
as localizações SE01 e SE02 anteriormente pré-seleccionadas. 

Para qualquer uma das localizações, a implantação da Subestação de Tavira resultará da 
respectiva integração com os corredores previstos para as linhas eléctricas de 400 kV, 
considerando-se a amarração das linhas de 150 kV em sentido oposto ao da amarração 
das Linhas de 400 kV e a amarração das Linhas de 60 kV com orientação pelo quadrante 
Poente. 

Na Localização SE01, as Linhas de 400 kV serão amarradas na Subestação pelo 
quadrante Noroeste. Por sua vez, as Linhas de 150 kV serão amarradas pelo quadrante 
Sudeste. Quanto às Linhas de 60 kV, estas serão amarradas por Sudoeste. 

O terreno da Localização SE01, localizado a Este da EM505, inclui uma área praticamente 
plana, de aproximadamente 200x130 m2, que constitui a base de relevos que formam um 
semi-anfiteatro em torno dessa planura. Essa disposição plana mantém-se do lado Oeste 
da EM505. Considerando que a disposição da Subestação a construir implica a 
disponibilização de uma área de cerca de 57.245m2, num rectângulo envolvente de 
280x230 m, verifica-se que a referida área plana não é suficiente, pelo que será 
necessário (caso se opte por esta localização) proceder à modelação do solo de modo a 
torná-lo plano na área de construção. 

A estrada a construir, no caso da Localização SE01, apresentará uma extensão de cerca 
de 280 m. 

No caso da Localização SE02, as Linhas de 400 kV serão amarradas na Subestação pelo 
quadrante Norte, as Linhas de 150 kV serão amarradas pelo quadrante Sul e as futuras 
Linhas a 60 kV serão amarradas por Oeste. 

O terreno desta Localização é muito acidentado, ainda que sem grandes depressões, 
sendo atravessado por uma linha de água com classificação decimal e por algumas linhas 
de escoamento preferencial. 

A estrada a construir, no caso da Localização SE02, apresentará uma extensão de cerca 
de 175 m. 
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No quadro seguinte apresentam-se algumas características associadas à disposição da 
Subestação em cada uma das Localizações em estudo, particularmente, no que se refere 
às respectivas movimentações de terras, registando ainda elementos comuns às duas 
localizações. 

Quadro 3 – Elementos gerais da subestação de Tavira 

Características da Subestação Valores definidos no Estudo Prévio 

Cotas máxima dos dois locais propostos  412 m (SE 01) e de 421 m (SE02) 

Cota final da plataforma da subestação 371 m (SE 01) e 403 m (SE 02) 

Área reservada para a plataforma da subestação 57 245 m2 (SE 01) e 57 620 m2 (SE 02) 

Área adjacente destinada aos apoios terminais 25 600 m2 

Volume da escavação para regularizar o terreno: 

     Plataforma 

     Estrada de Acesso 

Global 

 

416 000 m3 (SE01) e de 277 000 m3 (SE02) 

22 500 m3 (SE01) e de 2 000 m3 (SE02) 

438 500 m3 (SE01) e de 279 000 m3 (SE02) 

Volume de aterro para regularizar o terreno: 

Plataforma: 

     Estrada de Acesso: 

Global: 

 

399 000 m3 (SE01) e de 232 000 m3 (SE02) 

500 m3 (SE01) e de 1 500 m3 (SE02) 

399 500 m3 (SE01) e de 233 500 m3 (SE02) 

Volume de terras a transportar para vazadouro: 

Plataforma: 

     Estrada de Acesso: 

Global: 

 

17 000 m3 (SE01) e de 45 000 m3 (SE02) 

22 000 m3 (SE01) e de 500 m3 (SE02) 

39 000 m3 (SE01) e de 45 500 m3 (SE02) 

Volume de terras de empréstimo 0 m3 (SE01) e 0 m3 (SE02) 

Número dos edifícios, e respectivas áreas, a 
construir  8 edifícios de 650 m 2 

Extensão do sistema de drenagem da plataforma 4 000 m (estimativa) 

Descarga do sistema de drenagem da plataforma Linhas de água naturais 

Extensão do sistema de esgotos da instalação A definir no Projecto Executivo 

Descarga do sistema de esgotos da instalação A definir no Projecto Executivo 

Escalões de tensão e potência total de 
transformação 

400, 150, 60 kV a 1 860 MVA de potência total 
instalada 

Frequência da onda fundamental de tensão 50 Hz 

Quantidade de painéis de linha a 400 kV a 
construir 

6 

Quantidade de painéis de linha a 150 kV a 
construir 

8 

Quantidade de painéis de linha a 60 kV a construir 10 

Painéis de autotransformador 400/150 kV a 
construir  

3/3 painéis para 450 MVA 

Painéis de transformador 150/60 kV a construir 3/3 painéis para 170 MVA 

Os cálculos de movimentações de terras acima apresentados assentam no pressuposto 
que os taludes de escavação apresentam inclinações de 1/1 (v/h) e que os taludes de 
aterro têm inclinações de 1/2 (v/h), valores tidos como ideais. 
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No entanto, consoante as condições dos terrenos locais, a apurar num Estudo 
Geológico/Geotécnico a realizar em fase de Projecto de Execução, poderá chegar-se a 
inclinações da ordem dos 1/3 (v/h), o que implicará volumes de movimentação de terras 
consideravelmente acima dos anteriomente apresentados. Desta forma, os referidos 
dados deverão ser assumidos como indicativos e provisórios, sujeitos a confirmação e 
recálculo em Fase de Projecto de Execução, com recurso a levantamento topográfico 
específico. 

Especificamente no que se refere à estrada de acesso à Subestação, o seu 
dimensionamento prevê uma faixa de rodagem com 5 m de largura e bermas laterais de 1 
m, com uma inclinação inferior a 8%. O seu pavimento será constituído pelas mesmas 
camadas da via dos transformadores no interior da Subestação. No limite do perfil 
transversal da estrada de acesso serão localizados os orgãos de drenagem que permitirão 
assegurar o perfeito escoamento da água. 

Nos quadros seguintes referem-se algumas características típicas dos vários 
equipamentos a utilizar. 

Quadro 4 – Características dos transformadores de Potência e de Medida 

Características dos Transformadores de Potência 

Peso de um autotransformador 400/150 kV, 450 MVA (inclui óleo) 445 000 kg 

Peso de um transformador 150/60 kV, 170 MVA (inclui óleo) 190 000 kg 

Peso da componente mais pesada do autotransformador 400/150kV (sem óleo) 117 000 kg 

Dimensões da componente mais pesada do autotransformador 400/150kV 3,0 x 3,8 x 4,5 m 

Peso da componente mais pesada do transformador 150/60kV (sem óleo) 130 000 kg 

Dimensões da componente mais pesada do transformador 400/60kV 2,85 x 4,3 x 8,75 m 

Meio de transporte previsto – zorra com plataforma de comprimento entre 40 e 60 metros 

Volume do óleo dos enrolamentos e do regulador do autotransformador 400/150kV  83,33 m 3 

Peso do óleo dos enrolamentos e do regulador do autotransformador 400/150kV  72 000 kg 

Volume do óleo dos enrolamentos e do regulador do transformador 150/60kV  47,5 m 3 

Peso do óleo dos enrolamentos e do regulador do transformador 150/60kV  41 000 kg 

Composição do óleo  Tipo “Nynas Nitro 11EN” 

Capacidade da fossa de retenção do óleo em cada painel 90 m 3  

Características dos Transformadores de Medida 

Peso total de um transformador de tensão 400 kV 1 300 kg 

Peso do óleo de um transformador de tensão 400 kV 300 kg 

Peso total de um transformador de corrente para 400 kV 1 410 kg 

Peso do óleo de um transformador de corrente para  400 kV 310 kg 

Peso total de um transformador de tensão 150 kV 350 kg 

Peso do óleo de um transformador de tensão 150 kV 75 kg 

Peso total de um transformador de corrente para 150 kV 351 kg 

Peso do óleo de um transformador de corrente para  150 kV 65 kg 

Peso total de um transformador de tensão 60 kV 255 kg 

Peso do óleo de um transformador de tensão 60 kV 55 kg 

Peso total de um transformador de corrente para 60 kV 300 kg 

Peso do óleo de um transformador de corrente para 60 kV 55 kg 

Composição do óleo – óleos minerais altamente refinados e aditivos, isentos de PCB, tipo “Shell Diala G” 
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Quadro 5 – Características dos Disjuntores 

Características dos Disjuntores 

Disjuntores extraíveis para 60 kV e fixos para 400 e 150 kV 

Fluido (óleo) de isolamento Não aplicável 

Composição do fluido das câmaras de corte (CEI 61634) SF6 

Sistema de accionamento Por mola 

 

Quadro 6 – Características dos Condensadores 

Características dos Condensadores 

Escalão de tensão em que são instalados 60 kV 

Potência total das bateriais dos condensadores a instalar para compensação de 
reactiva 

2 x 70 = 140 Mvar 

Tipo de dieléctrico dos condensadores – película de polipropileno com 
Faradol 810 como impregnante (Difenilmetano 0-5%, Fenilmetil 60-80%, 
Benziltolueno 15-40%, Epóxido < 1%, isento de PCB). 

 

Quadro 7 – Valas e Malhas de Terra 

Valas e Malha de Terra 

Estimativa de valas e caleiras a realizar 3 150 metros 

Estimativa da extensão da malha de terra (inclui 1,5 metros exterior à vedação) 10 000 metros 

3.3.3 Configurações Inicial e Final da Subestação d e Tavira 

3.3.3.1 Configuração Inicial 

A Configuração Inicial, correspondente às Obras 90.00 e 90.01 da REN, S.A., comportará: 

Escalão de tensão de 400 kV: 

� 2 “Módulos” Disjuntor e ½ “Linha-Autotransformador”, um deles apenas 
parcialmente equipado, incluindo: 

Modulo (equipado) 

o 1 Painel “Linha 400kV”; 

o 1 Painel “Autotransformador 400/150 kV” (450 MVA) – AT. 

Modulo (parcialmente equipado) 

o 1 Painel “Linha 400kV”; 

Escalão de tensão de 150 kV: 

� 1 Painel “Autotransformador” – AT1; 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha 
Volume 1 - Relatório Síntese 
Descrição do Projecto 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 45 Jul 07 
 

� 2 Painéis “Linha”; 

� 1 Painel “Interbarras”/Bypass/TT/ST”. 

Escalão de tensão de 60 kV: 

� Não incluída na Configuração Inicial da Subestação. 

Nesta Configuração Inicial, serão construídos os seguintes Edifícios Técnicos: um Edifício 
de Comando (EC), uma Casa de Serviços Auxiliares (CSA) e duas Casas de Painel (CP) – 
1 CP de 400 kV (CP41) e 1 CP de 150 kV (CP11). 

Os painéis Linha de 400 kV e 150 kV a construir na Configuração Inicial terão a afectação 
a seguir indicada: 

 SE01 SE02 

P. Linha 400 kV 422 412 

P. Linha 400 kV 412 422 

P. Linha 150 kV 115 113 

P. Linha 150 kV 117 111 

Autotransformador 400 kV 411 421 

Autotransformador 150 kV 118 112 

 

3.3.3.2 Configuração Final 

A Configuração Final da Subestação de Tavira, constante do Anexo A.6 , comportará os 
seguintes elementos e painéis: 

Escalão de tensão de 400 kV: 

� 5 “Módulos” Disjuntor e ½ “Linha-Autotransformador”, incluindo os seguintes 
painéis: 

o 6 Painéis “Linha”; 

o 3 Painéis “Autotransformador 400/150 kV” (450 MVA); 

o 1 Painel “Reactância-Shunt 400 kV”. 

Escalão de tensão de 150 kV: 

� 3 Painéis “Autotransformador” 

� 8 Painéis “Linha”; 

� 3 Painéis “Autotransformador 150/60 kV” (170 MVA); 

� 1 Painel “Interbarras”/Bypass/TT/ST”. 

Escalão de tensão de 60 kV: 

� 3 Painéis “Autotransformador” 

� 10 Painéis “Linha”; 

� 2 Painéis “Bateria de Condensadores”; 

� 1 Painel “Interbarras”/TT/ST”. 
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Está prevista, na Configuração Final, a construção dos Edifícios a seguir indicados: um 
Edifício de Comando (EC), uma Casa de Serviços Auxiliares (CSA) e seis Casas de Painel 
(CP) – 2 CP de 400 kV (CP41 e CP42), 2 CP de 150 kV (CP11 e CP12) e 2 CP de 60 kV 
(CP61 e CP62). 

3.3.3.3 Disposição geral e Tecnologia de Construção 

Qualquer dos postos 400 kV, 150 kV e 60 kV que integram a Subestação será do tipo 
convencional, exterior, com aparelhagem de alta tensão de isolamento no ar. 

As topologias adoptadas são as seguintes: 

 400 kV: Disjuntor e ½ 

 150 kV: Dois barramentos principais (BI e BII) e Barramento de transferência (BBP) 

 60 kV: Dois barramentos principais (BI e BII), com Disjuntores estraíveis. 

No Anexo  A.6 apresenta-se o esquema unifiliar da Subestação, com indicação das 
Configurações Inicial e Final previstas. 

3.3.4 Aspectos técnicos com interesse em termos amb ientais 

3.3.4.1 Campo eléctrico e indução magnética 

As subestações são instalações vedadas, acessíveis apenas a pessoal qualificado. Assim, 
os valores da radiação electromagnética em avaliação respeitam às zonas exteriores da 
subestação, junto à vedação dos parques de linhas de 400 kV e de 150 kV. 

A posição relativa dos cabos das linhas é relevante para o cálculo da radiação 
electromagnética, pelo que apenas na fase do projecto executivo, quando estiver definida 
a localização dos apoios nestas zonas, é possível determinar os valores do campo 
eléctrico e da indução magnética. 

A Portaria n.º1421/2004, 23 de Novembro, transpõe para a Legislação Portuguesa o 
quadro de restrições básicas e de níveis de referência relativos à exposição do público em 
geral aos campos electromagnéticos. As subestações, por constituírem, como se referiu, 
áreas integralmente vedadas cujo acesso está exclusivamente condicionado a pessoal 
devidamente qualificado, não permitem o acesso do público em geral ao seu interior, pelo 
que este tipo de infrestruturas não se enquadra no âmbito da aplicação da referida 
Portaria. 

3.3.4.2 Ruído Acústico 

Ao funcionamento dos transformadores de potência (TP) está associada uma emissão de 
ruído cuja origem provém, essencialmente, de duas fontes: a cuba (núcleo magnético e 
enrolamentos) e os motoventiladores. 

Como meios de atenuação do ruído próprio, para além ou em complemento da 
intervenção nas partes activas da máquina, são aceitáveis sistemas baseados no 
encapsulamento da cuba, na criação de dupla cuba ou na montagem de painéis de 
insonorização adoçados e envolvendo totalmente a própria cuba, conforme o grau de 
condicionamento acústico pretendido, em função das recomendações de estudo 
específico. Acrescente-se que o projecto de execução da subestação irá incluir um estudo 
de condicionamento acústico a elaborar por empresa credenciada para o efeito, sendo 
este estudo apresentado e devidamente analisado em sede de RECAPE. Deste estudo 
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resultarão as medidas necessárias para que a instalação cumpra todas as diposições 
legais a este respeito. 

3.3.5 Principais Actividades por Fase de Obra 

3.3.5.1 Fase de Construção 

No quadro seguinte apresentam-se os dados disponíveis relativamente às actividades a 
desenvolver na Fase de Construção, equipamentos a instalar e localização de estaleiros 
de obra: 

Quadro 8 – Localização de estaleiros, principais actividades e equipamentos a instalar 
durante a fase de construção da subestação 

Local dos Estaleiros 

Local do estaleiro de construção civil Terrenos anexos à plataforma da SE 

Local do estaleiro da obra de electricidade Na plataforma da SE 

Actividades a desenvolver nos Estaleiros de Civil e de Electricidade  

Administrativa e Fiscalização 

Preparação de armaduras para maciços 

Armazenamento de materiais  

Trabalhos de serralharia 

Preparação dos equipamentos a montar 

Electrificação de quadros e armários eléctricos 

Equipamentos a instalar nos Estaleiros de Civil e de Electricidade  

Contentores para escritórios  

Contentores para armazenamento de ferramentas 

Máquinas para corte e dobragem de varão e chapas de aço 

Máquinas para movimentação de materiais e de equipamentos 

Máquinas ferramentas de apoio à montagem electromecânica 

Escavadoras, Pás carregadoras 

3.3.5.2 Fase de Exploração 

Nos quadros seguintes apresentam-se os dados disponíveis relativamente ao modo de 
funcionamento da subestação e actividades a desenvolver: 

Quadro 9 – Operação da subestação 

Funcionamento da Subestação de Tavira 

Telecomandada pelo Centro de Operação de Rede 

Existe deslocação de trabalhadores à instalação para trabalhos de reparação, conservação e 
eventual operação.  

 

Quadro 10 – Manutenção da subestação 

Trabalhos de Manutenção/Conservação da SE de Tavira 

Limpeza dos isoladores 3 em 3 anos 

Verificações de circuitos 3 em 3 anos Transformadores de potência 

Conservação do ruptor 3 em 3 anos 
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Trabalhos de Manutenção/Conservação da SE de Tavira 

Limpeza dos isoladores 3 em 3 anos 
Transformadores de medida 

Verificações de circuitos 3 em 3 anos 

Limpeza dos isoladores 5 em 5 anos 

Verificações de circuitos 5 em 5 anos Disjuntores 

Verificação de SF611 5 em 5 anos 

Limpeza dos isoladores 3 em 3 anos 

Verificações de circuitos 3 em 3 anos Seccionadores 

Conservação do comando 3 em 3 anos 

Verificação do electrólito 2 vezes por ano 
Baterias 

Ensaios 2 vezes por ano 

3.3.5.3 Fase de Desactivação 

Importa referir que como regra geral as subestações da RNT não são desactivadas, sendo 
antes objecto de remodelações, que consistem na substituição de equipamentos obsoletos 
ou insuficientes e visando a melhoria do funcionamento da instalação. Os equipamentos 
substituídos são em geral instalados noutras subestações desde que ainda possuam valia 
técnica. 

Os equipamentos obsoletos são eliminados como resíduos e a sua gestão obedece aos 
seguintes princípios: 

� Triagem na origem. 
� Armazenamento adequado. 
� Transporte licenciado. 
� Operação preferencial: valorização. 

3.4 Linhas eléctricas 

3.4.1 Considerações Gerais 

Os elementos a seguir apresentados foram extraídos das Memórias Descritivas dos 
Estudos Prévios das linhas em estudo. Estes Estudos foram desenvolvidos sobre os 
Corredores definidos na Fase 1 do EIA (ver Capítulo 4 – Identificação de Grandes 
Condicionantes Ambientais e Identificação de Corredores Alternativos). Considerando as 
semelhanças em termos de dimensionamento das linhas e ao nível do equipamento a 
instalar, optou-se pela apresentação conjunta dos elementos extraídos dos Estudos 
Prévios das linhas em análise, ressalvando as diferenças existentes entre os vários 
projectos sempre que estas ocorram. 

Nos aspectos técnicos regulamentares e/ou normativos dos projectos, entre outros, 
observaram-se os seguintes, no âmbito nacional: 

� Especificações internas da REN, S.A. para linhas Aéreas de Muito Alta Tensão; 

� EN 50341-1 Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV (incluindo Part 3-17, 
national Normative Aspects (NNA) for Portugal); 

                                                      
11 A verificação da pressão do SF6 é uma operação que é monitorizada contínua e automaticamente por sistemas que 
detectam e alertam para qualquer anomalia, nomeadamente, uma fuga; adicionalmente, esta verificação é realizada também 
por inspecção directa por parte de trabalhadores. Com a periodiciodade de 5 anos realiza-se uma verificação relativa à 
composição química do gás. 
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� RSLEAT – Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta tensão (DR 
1/92); 

� Circulares dos Serviços de Aviação Civil; 

� Circulares dos Serviços de Hidráulica; 

� Regulamento de Protecção às Espécies Florestais e Agrícolas; 

� Servidões Administrativas; 

� Normas nacionais (NP EN 50341) e internacionais sobre os temas: 

o Efeitos dos Campos Electromagnéticos; 

o Tensões Induzidas; 

o Perturbações Radioeléctricas; 

� Ruído Acústico. 

3.4.2 Elementos estruturais e equipamento 

Considerando as semelhanças a nível de Estudo Prévio das Linhas “Tunes Norte” – Tavira, 
a 400 kV, e Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, dado o escalão de tensão a que se 
referem, optou-se pela descrição conjunta dos seus elementos estruturais e equipamentos 
previstos. 

3.4.2.1 Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV e Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

3.4.2.1.1 Elementos estruturais 

Em termos gerais, os dois projectos acima referidos são constituídos por elementos 
estruturais e equipamento normalmente usados em linhas do escalão de tensão de 400 kV, 
nomeadamente: 

� 2 Cabos Condutores por fase, do tipo ACSR 595 (Zambeze); 

� 2 Cabos de Guarda, um convencional, do tipo ACSR 153 (Dorking) e outro do tipo 
OPGW; 

� Apoios reticulados em aço da família “DL”; 

� Isoladores de cadeia de vidro temperado do tipo U160BS (IEC - International 
Electrical Commission); 

� Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito 
máxima de 40,0 kA; 

� Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados 
por uma sapata em degraus e uma chaminé prismática; 

� Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos 
locais de implantação. 

� Afixação de informação nos apoios: 
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o Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE 
MORTE” e o nº de ordem do apoio na linha; 

o Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha e o nº de telefone do 
departamento responsável; 

o Placas sinaléticas com o logotipo da REN, S.A. em todos os apoios 
localizados junto de vias de comunicação e zonas urbanas; 

o Sinal identificador do apoio para visualização aérea, nos apoios cuja 
numeração seja múltipla de dez. 

� Balizagem diurna e nocturna (a ser definida em fase de projecto de execução, em 
cumprimento do estabelecido na Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 
de Maio de 2003, do INAC). 

� A balizagem para a avifauna consiste na colocação de dispositivos salva-pássaros 
(ou Bird Flight Diverters – BFD), nos cabos guarda. 

3.4.2.1.2 Equipamento 

Tanto a Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, como a Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola, a 400 kV, são linhas duplas, com dois condutores por fase (agrupados em 
feixe duplo) e dois circuitos trifásicos (na fase inicial do projecto, contudo, apenas será 
instalado um circuito). Optou-se pelo uso do cabo ACSR 595 (Zambeze), pois é o que se 
adequa à potência a transportar e a este escalão de tensão. 

Prevê-se a disposição dos condutores em dupla bandeira, em toda a extensão do projecto, 
com um terno de cada um dos lados dos apoios. Na ligação aos pórticos das subestações, 
contudo, os condutores serão fixados em esteira horizontal. Inicialmente, o projecto 
apenas prevê a instalação de um terno de condutor disposto em esteira vertical simples. 

Apoios 

Os dois projectos contemplam a instalação apoios da família “DL”, apoios esses que, em 
conjunto com as respectivas fundações, foram já licenciados como elementos tipo das 
linhas da RNT, pelo que se referem seguidamente apenas as respectivas características 
gerais: 

� Os apoios DL são constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, 
constituídas por perfis L de abas iguais ligados entre si directamente ou através de 
chapas de ligação e parafusos; 

� A altura mínima ao solo a partir da consola inferior, é de 24,00 m (correspondendo 
aos apoios do tipo DLS1) e a altura máxima, ao mesmo nível, é de 52,00 m 
(apoios DLR10, DLA10 e DLT10), a altura máxima total é de 74,6 m. A 
envergadura máxima entre consolas é de 17 m; 

As fundações dos apoios são constituídas por quatro maciços independentes de betão, 
com sapata em degraus, chaminé prismática e armadura em aço. Conforme estipula o 
RSLEAT, as fundações associadas aos apoios são dimensionadas para os mais elevados 
esforços que lhe são comunicados pela estrutura metálica, considerando todas as 
combinações regulamentares de acções. O dimensionamento destas fundações é, por sua 
vez, dependente das condições geotécnicas do terreno onde são implantadas. 

Cabos 

Os cabos a instalar apresentam as seguintes características: 
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� Cabos Condutores – ACSR 595 (Zambeze); 

� Cabos de Guarda – ACSR 153 (DORKING) + OPGW. 

As características mecânicas e eléctricas dos cabos estão indicadas nos Estudos Prévios 
em causa, sendo as condições gerais de utilização as habitualmente adoptadas pela REN, 
S.A. neste tipo de cabos. Um dos cabos instalados na posição de cabo de guarda será um 
cabo tipo OPGW (optical ground wire), o qual possui no seu interior fibras ópticas 
destinadas às funções de telemedida e telecontrole bem como de telecomunicações em 
geral.  

No que se refere a Distâncias de Segurança associadas a cabos, observa-se o disposto 
no RSLEAT (DR 1/92). Estas distâncias referem-se a obstáculos a sobrepassar (solo, 
árvores, edifícios, estradas, etc.), sendo o seu cumprimento verificado para a situação de 
flecha máxima, ou seja, uma temperatura dos condutores de 85 ºC e ausência de vento. 

Nos Estudos Prévios das linhas em causa foram adoptados os critérios definidos pela 
REN, S.A., os quais estão acima dos mínimos regulamentares, criando-se assim uma 
servidão menos condicionada e aumentando-se o nível de segurança geral. No quadro 
seguinte mostram-se os valores a adoptar nos Projectos de Execução das duas Linhas. 

 

Quadro 11 – Distâncias de Segurança a cabos 

Tipo de Obstáculos 
Critério REN, S.A. 

[m] 
Mínimos 

RSLEAT [m] 
Solo 14,0 8,0 
Árvores 8,0 5,0 
Edifícios 8,0 6,0 
Estradas 16,0 10,3 
Vias férreas electrificadas 16,0 16,0 
Vias férreas não electrificadas 15,0 10,3 
Outras linhas aéreas 7,0 ( 12 ) 7,0 
Obstáculos diversos 5,0 5,0 

 

Acessórios dos Cabos Condutores e de Guarda 

Os acessórios de fixação (pinças de amarração e de suspensão) e os de reparação 
(uniões e mangas de reparação) serão dimensionados para as acções mecânicas 
transmitidas pelos cabos e para os efeitos térmicos resultantes do escalão de corrente de 
defeito máxima de 40,0 kA. 

Amortecedores de Vibrações 

Consideram-se aqui os problemas de fadiga causada por vibrações eólicas sobre os fios 
dos cabos, uma vez que este problema não se coloca em relação aos apoios (estes têm 
uma frequência própria de vibração muito baixa). Apesar das conhecidas características 
redutoras de danos de fadiga nos cabos condutores associadas ao uso de pinças de 
suspensão AGS, tanto estes como os cabos de guarda estão sujeitos a regimes de 
vibrações eólicas, que exigem a adopção de sistemas especiais de amortecimento das 
mesmas. 

O critério a seguir na colocação de amortecedores segue a sugestão da Divisão de 
Exploração, e tem em conta a sua experiência na manutenção das linhas da RNT. Assim 
devem ser colocados amortecedores de acordo com o estabelecido no quadro seguinte: 

                                                      
12 Considerando o ponto de cruzamento a 300 m do apoio mais próximo. 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha  

Volume 1 - Relatório Síntese 
Descrição do Projecto  

 
 

Imp – 5007_R2 Página 52 Jul 07 
 

Quadro 12 – Critérios de colocação de amortecedores 

Tipo de Fixação Comprimento do Vão (m) N.º de amortecedores 

Amarração L<=800 1 amortecedor junto a cada 
pinça de amarração 

Amarração L>800 2 amortecedores junto a 
cada pinça de amarração 

Suspensão L<=300 
1 amortecedor por vão (em 
vãos consecutivos deverá 
existir 1 junto a cada apoio) 

Suspensão 300<L<=800 2 amortecedores por vão 
(um em cada extremo) 

Suspensão L>800 4 amortecedores por vão (2 
em cada extremo) 

 

Cadeias de Isoladores 

Serão usados isoladores de calote e haste, em vidro, do tipo U160BS (de acordo com a 
Norma CEI-60305) para a linha. Estes isoladores estão bem adaptados às zonas de 
poluição fraca, que caracterizam em geral todo o traçado da linha. Por outro lado, do ponto 
de vista do diâmetro do espigão é suficiente para as correntes de defeito previstas. 

Para as zonas de poluição ligeira/média a linha de fuga a considerar é de 20 mm/kV 
(tensão composta), de acordo com o que se define a composição adequada para os 
diferentes tipos de cadeias na linha, a saber: 

 

Quadro 13 – Composição de isoladores para os diferentes tipos de cadeiras 

Função da Cadeia Isoladores Tipo e Quantidade Isolador 

Cadeias de amarração aos pórticos 2x23 U160BS 

Cadeias de amarração dupla 2x23 U160BS  

Cadeias de suspensão simples 23 U160BS  

Cadeias de suspensão dupla 2x23 U160BS  

 

3.4.2.2 Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV 

3.4.2.2.1 Elementos estruturais 

Em termos gerais, o projecto da Abertura da LTNET é constituído por elementos 
estruturais e equipamento normalmente usados em linhas do escalão de tensão de 150 kV, 
nomeadamente: 

� Um Cabo Condutor por fase, do tipo ACSR 485 (Zebra); 

� 2 Cabos de Guarda, um convencional, do tipo ACSR 130 (Guinea) e outro do tipo 
OPGW; 

� Apoios reticulados em aço da família “CW”; 

� Isoladores de vidro temperado para 160 kV, do tipo U160BS (IEC - International 
Electrical Commission); 
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� Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito 
máxima de 40 kA; 

� Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados 
por uma sapata em degraus e uma chaminé prismática; 

� Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos 
locais de implantação. 

� Afixação de informação nos apoios: 

o Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE 
MORTE” e o nº de ordem do apoio na linha; 

o Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha e o nº de telefone do 
departamento responsável; 

o Placas sinaléticas com o logotipo da REN, S.A. em todos os apoios 
localizados junto de vias de comunicação e zonas urbanas; 

o Sinal identificador do apoio para visualização aérea, nos apoios cuja 
numeração seja múltipla de dez. 

� Balizagem diurna e nocturna (a ser definida em fase de projecto de execução, em 
cumprimento do estabelecido na Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 6 
de Maio de 2003, do INAC). 

� A balizagem para a avifauna consiste na colocação de dispositivos salva-pássaros 
(ou Bird Flight Diverters – BFD), nos cabos guarda. 

3.4.2.2.2 Equipamento 

A Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV, é constituída por duas linhas 
duplas, com um condutor por fase e dois circuitos trifásicos. 

Prevê-se a disposição dos condutores em dupla bandeira, em toda a extensão do projecto, 
com um terno de cada um dos lados dos apoios. Na ligação aos pórticos da subestação 
de Tavira, contudo, os condutores serão fixados em esteira horizontal. Inicialmente, o 
projecto apenas prevê a instalação de um terno de condutor disposto em esteira vertical 
simples. 

Apoios 

O projecto contempla a instalação apoios da família “CW”, apoios esses que, em conjunto 
com as respectivas fundações, foram já licenciados como elementos tipo das linhas da 
RNT, pelo que se referem seguidamente apenas as respectivas características gerais: 

� Os apoios CW são constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, 
constituídas por perfis L de abas iguais ligados entre si directamente ou através de 
chapas de ligação e parafusos; 

� A altura mínima ao solo, a partir da consola inferior, é de 22,60 m, a altura máxima, 
ao mesmo nível, é de 40,60 m e a altura máxima total é de 57,40 m. Para a 
sobrepassagem de obstáculos de altura excepcional, a altura dos apoios CWR4 
pode ser aumentada através da inserção de um troço prismático de 6,00 metros 
entre as pernas e o último troço do fuste. A envergadura máxima entre consolas é 
de 12 m. 
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As fundações dos apoios são constituídas por quatro maciços independentes de betão, 
com sapata em degraus, chaminé prismática e armadura em aço. Conforme estipula o 
RSLEAT, as fundações associadas aos apoios são dimensionadas para os mais elevados 
esforços que lhe são comunicados pela estrutura metálica, considerando todas as 
combinações regulamentares de acções. O dimensionamento destas fundações é, por sua 
vez, dependente das condições geotécnicas do terreno onde são implantadas. 

Cabos 

Os cabos a instalar apresentam as seguintes características: 

� Cabos Condutores – ACSR 485 (Zebra); 

� Cabos de Guarda – ACSR 130 (Guinea) + OPGW. 

As características mecânicas e eléctricas dos cabos estão indicadas no Estudo Prévio da 
linha em causa, sendo as condições gerais de utilização as habitualmente adoptadas pela 
REN, S.A. neste tipo de cabos. Um dos cabos instalados na posição de cabo de guarda 
será um cabo tipo OPGW (optical ground wire), o qual possui no seu interior fibras ópticas 
destinadas às funções de telemedida e telecontrole bem como de telecomunicações em 
geral.  

No que se refere a Distâncias de Segurança associadas a cabos, observa-se o disposto 
no RSLEAT (DR 1/92). Estas distâncias referem-se a obstáculos a sobrepassar (solo, 
árvores, edifícios, estradas, etc.), sendo o seu cumprimento verificado para a situação de 
flecha máxima, ou seja, uma temperatura dos condutores de 85 ºC e ausência de vento. 

No Estudo Prévio da linha em causa foram adoptados os critérios definidos pela REN, S.A., 
os quais estão acima dos mínimos regulamentares, criando-se assim uma servidão menos 
condicionada e aumentando-se o nível de segurança geral. No quadro seguinte mostram-
se os valores a adoptar no Projecto de Execução da Linha. 

Quadro 14 – Distâncias de Segurança a cabos 

Tipo de Obstáculos 
Critério REN, S.A. [m] Mínimos 

RSLEAT [m] 
Solo 10,0 6,8 
Árvores 4,0 3,1 
Edifícios 5,0 4,2 
Estradas 11,0 7,8 
Vias férreas electrificadas 13,5 13,5 
Vias férreas não electrificadas 11,0 7,8 
Outras linhas aéreas 4,0 ( 13 ) 4,0 
Obstáculos diversos 3,2 3,1 

 

Acessórios dos Cabos Condutores e de Guarda 

Os acessórios de fixação (pinças de amarração e de suspensão) e os de reparação 
(uniões e mangas de reparação) estão dimensionados para as acções mecânicas 
transmitidas pelos cabos e para os efeitos térmicos resultantes do escalão de corrente de 
defeito máxima de 31,5 kA. 

                                                      
13 Considerando o ponto de cruzamento a 300 m do apoio mais próximo. 
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Amortecedores de Vibrações 

Consideram-se aqui os problemas de fadiga causada por vibrações eólicas sobre os fios 
dos cabos, uma vez que este problema não se coloca em relação aos apoios (estes têm 
uma frequência própria de vibração muito baixa). Apesar das conhecidas características 
redutoras de danos de fadiga nos cabos condutores associadas ao uso de pinças de 
suspensão AGS, tanto estes como os cabos de guarda estão sujeitos a regimes de 
vibrações eólicas, que exigem a adopção de sistemas especiais de amortecimento das 
mesmas. 

O critério a seguir na colocação de amortecedores segue a sugestão da Divisão de 
Exploração é semelhante ao apresentado a respeito das Linhas do escalão de tensão de 
400 kV anteriormente descritas, e tem em conta a sua experiência na manutenção das 
linhas da RNT. Assim devem ser colocados amortecedores de acordo com o estabelecido 
no quadro seguinte: 

Quadro 15 – Critérios de colocação de amortecedores 

Tipo de Fixação Comprimento do Vão (m) N.º de amortecedores 

Amarração L<=800 1 amortecedor junto a cada pinça de 
amarração 

Amarração L>800 2 amortecedores junto a cada pinça de 
amarração 

Suspensão L<=300 1 amortecedor por vão (em vãos consecutivos 
deverá existir 1 junto a cada apoio) 

Suspensão 300<L<=800 2 amortecedores por vão (um em cada 
extremo) 

Suspensão L>800 4 amortecedores por vão (2 em cada extremo) 

 

Cadeias de Isoladores 

Serão usados isoladores de calote e haste, em vidro, do tipo U160BS (de acordo com a 
Norma CEI-60305) para a linha. Estes isoladores estão bem adaptados às zonas de 
poluição fraca, que caracterizam em geral todo o traçado da linha. Por outro lado, do ponto 
de vista do diâmetro do espigão é suficiente para as correntes de defeito previstas. 

Para as zonas de poluição ligeira/média a linha de fuga a considerar é de 20 mm/kV 
(tensão composta), de acordo com o que se define a composição adequada para os 
diferentes tipos de cadeias na linha, a saber: 

 

Quadro 16 – Composição de isoladores para os diferentes tipos de cadeiras 

Função da Cadeia Isoladores Tipo e Quantidade Isolador 

Cadeias de amarração aos pórticos 2x10 U160BS 

Cadeias de amarração dupla 2x10 U160BS  

Cadeias de suspensão simples 10 U160BS  

Cadeias de suspensão dupla 2x10 U160BS  
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3.4.3 Cálculos relativamente ao funcionamento das l inhas com interesse em 
termos ambientais 

3.4.3.1 Campo eléctrico e indução magnética 

O Conselho Europeu emitiu, em 99/07/05, uma recomendação sobre os limites de 
exposição do público em geral aos campos electromagnéticos, na gama de frequências de 
0 Hz – 300 GHz (Doc. Refª 1999-1100-0001 / 8550/99 “Council Recommendation on the 
limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz”), e 
posteriormente o Governo Português, com a promulgação da Portaria 1421/2004, de 23 
de Novembro e com DL 11/2003, transpôs para a Legislação Portuguesa os limites de 
exposição para o território nacional. No Anexo III da referida portaria apresentam-se os 
níveis de referência, de acordo com a tabela abaixo, para a exposição do público em geral 
e que são os seguintes: 

Quadro 17 – Limites de Exposição a Campos Eléctricos e Magnéticos a 50 Hz 

Características  de 
Exposição 

Campo Eléctrico 
[[[[kV/m ]]]] (RMS) 

Densidade de Fluxo Magnético 
[[[[µµµµT]]]] (RMS) 

Público 
Permanente 

 
5 

 
100 

 

Nas linhas da Rede Eléctrica Nacional, em qualquer escalão de tensão, não ocorrem 
valores superiores aos referidos atrás. Esta conclusão está bem fundamentada por análise 
comparativa com cálculos teóricos e medições efectuadas em linhas similares em todo o 
mundo. Os cálculos concretos dos valores do campo eléctrico e magnético para as linhas 
em projecto são apresentados nos Anexos A.1  e A.2, respectivamente. 

O cálculo do campo eléctrico crítico e perdas por efeito coroa foi feito com base nas 
características geométricas dos apoios da família DL (no caso das linhas de escalão de 
400 kV) e dos apoios da família CW (no caso da Abertura da LTNET, a 150 kV) e 
considerada a distância mínima dos cabos ao solo do critério da REN, S.A. (14 metros, 
para linhas de escalão de 400 kV, 10 metros para linhas a 150 kV), ponderada pelo efeito 
da flecha do cabo como altura média. O campo eléctrico crítico é definido como o limiar do 
valor de campo eléctrico a partir do qual o efeito coroa surge. O valor deste limiar depende 
da geometria dos condutores e de parâmetros atmosféricos que afectam as condições de 
ionização do ar. 

Os resultados obtidos ao nível do solo e ao nível da cabeça de um homem (1,80 m do solo) 
confirmam o cumprimento integral dos valores limites estipulados por lei para todos os 
projectos, tal como se verifica no quadro seguinte: 

 

Quadro 18 – Cálculos efectuados relativamente à geração de Campos Eléctricos e Magnéticos nas 
linhas em estudo 

Características  de Exposição 
Campo 

Eléctrico 
[[[[kV/m ]]]] 

Densidade de Fluxo 
Magnético 

[[[[µµµµT]]]] 
Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV  3,17 6,88 
Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 3,17 6,88 
Abertura da LTNET para a SE de Tavira, a 150 kV 0,93 11,57 
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3.4.3.2 Ruído acústico 

De acordo com a metodologia de cálculo seguida para o cálculo do ruído acústico 
produzido pelas linhas em estudo, obtiveram-se os valores do nível sonoro equivalente de 
longa duração para um período climático de um ano, que se apresentam no Anexo A.3 . 
Estes valores apresentam-se conformes com o critério de nível máximo de exposição em 
todas as zonas atravessadas, para o período nocturno, no entardecer e no período diurno. 

3.4.4 Travessias e cruzamentos das Linhas 

Nas travessias de vias de comunicação (Estradas Municipais, Estradas Nacionais, Rios e 
Cursos de Água e Linhas de Caminho de Ferro) são respeitadas as distâncias mínimas 
apresentadas anteriormente. Com o intuito de melhorar a fiabilidade mecânica da linha, 
são utilizadas cadeias duplas de suspensão nas travessias de estradas, caminhos de ferro, 
rios navegáveis e de outras linhas de alta tensão. Tratando-se de apoios com cadeias de 
amarração e como estas são sempre duplas (nas linhas da RNT) a melhoria da fiabilidade 
está também garantida. 

Travessias de estradas 

No Quadro 19  indicam-se as estradas atravessadas pelos corredores em estudo 
associados a cada projecto de linhas eléctricas em análise, assim como os pontos 
previsíveis de travessia dessas vias pelas linhas em estudo. 

Quadro 19 – Travessias de estradas 

Linha Estrada Pontos de 
Travessia previstos  

AE 2 223,4 km 
EM 506 - 

EN 2 685,3 km 
CM 1029 - 
EM 504 - 

CM 1030 - 
EN 124 97,8 km 

Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV 

EM 505 - 
EM 505 - 
EM 506 - 
EN 122 79, 0 e 97,8 km 

CM 1252 - 
EM 508 - 

CM 1051 - 
EN 124 127,1 km 
EN 122 - 
IC 27 - 

EM 507 - 

Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

CM 1054 - 
EM 505 - 

19,3 km Abertura da LTNET para a SE de Tavira, a 150 kV  
EN 397 

21,1 km 

 

Travessias de caminhos de ferro 

Nenhum dos corredores em estudo para qualquer das linhas em análise atravessa vias-
férreas. Apenas ocorre o atravessamento da Linha do Algarve na proximidade do limite 
Oeste da Área de Estudo. 
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Travessias de cursos de agua não navegáveis 

No quadro seguinte indicam-se os cursos de água atravessados pelos corredores em 
estudo assim como os concelhos e freguesias em que se prevê a travessia. Salienta-se 
que nenhuma das linhas de água identificadas é navegável nas zonas de travessia 
previstas. 

Salienta-se que o rio Guadiana e a ribeira de Odeleite são navegáveis nas zonas de 
cruzamento com os corredores propostos para estabelecimento da linha entre a 
subestação de Tavira e a Fronteira de Espanha. 

Quadro 20 – Travessias de cursos de água 

 
Linha em estudo 

 
Cursos de água Concelho Freguesia 

Ribeira do Gavião Silves S. Bartolomeu de Messines 
Rio Arade Almodôvar S. Barnabé 
Barranco da Soalheira Almodôvar S. Barnabé 
Ribeira de Odelouca Almodôvar S. Barnabé 
Ribeira de Arnela Almodôvar S. Barnabé 

Ribeira do Vascão Almodôvar/ 
Loulé Sta. Cruz/ Ameixial 

Ribeira do Vascãozinho   
Barranco da Seiceira Loulé Ameixial 
Ribeira da Corte Loulé Ameixial 
Ribeirinha Tavira Cachopo 
Ribeira da Foupana Tavira Cachopo 

Linha “Tunes Norte” – 
Tavira, a 400 kV  

Ribeira da Foupanilha Tavira Cachopo 
Barranco do Ribeirão Tavira Cachopo 

Ribeira da Foupana Tavira Entre o limite das freguesias de 
Vaqueiros e Giões 

Barranco de Alcoutenejo Tavira Pereiro 
Barranco dos Pascoais Alcoutim Vaqueiros 
Barranco da Achada Alcoutim Vaqueiros 
Barranco da Cerva Alcoutim Vaqueiros 
Barranco do Pombal Castro Marim Odeleite 
Barranco das Hortas Castro Marim Odeleite 
Barranco do Albarrão Castro Marim Odeleite 
Ribeira da Foupana Castro Marim Odeleite 
Ribeira de Odeleite Castro Marim Odeleite 

Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola, a 
400 kV 

Rio Guadiana Castro Marim Odeleite 
Ribeira de Odeleite Tavira Cachopo 
Ribeira da Fornalha Tavira Sta. Catarina da Fonte do Bispo 
Ribeira do bemparece Tavira Sta. Catarina da Fonte do Bispo 
Ribeira de Alportel Tavira Sta. Catarina da Fonte do Bispo 

Abertura da LTNET 
para a SE de Tavira, a 
150 kV 

Barranco dos Loros ou 
Porto Carvalhosa 

Tavira Sta. Catarina da Fonte do Bispo 

 

Travessias de condutas adutoras 

Oa troços 4A, 4B e 5 da linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400kV, atravessam o 
traçado projectado para a conduta adutora do subsistema de Beliche, do Sistema 
Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve. 

Cruzamentos e paralelismos com Linhas de telecomunicações 

Em nenhum ponto dos corredores seleccionados foram identificadas situações de 
paralelismo com linhas de telecomunicações. Em fase de projecto de execução, todos os 
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potenciais cruzamentos com linhas de telecomunicações são objecto de verificação dos 
seguintes parâmetros: ângulos de cruzamento; distância mínima entre condutores das 
linhas de energia e a linha de telecomunicações atravessada; f.e.m. induzida nas linhas de 
telecomunicações (em fios nus). 

Travessias de Servidões aeronáuticas civis e militares 

O projecto em estudo não sobrepassa quaisquer áreas sujeitas a Servidão Aeronáutica. 
No entanto, de acordo com informação disponibilizada pelo SNBPC, encontra-se 
projectado, nas imediações dos corredores em estudo, o heliporto de Cachopo, 
infraestrutura que será desenvolvida para apoio ao combate a incêndios florestais, mas 
que não possui actualmente certificação atribuída pelo INAC e não tem qualquer servidão 
aeronáutica constituída. Por solicitação do SNBPC, foi considerado no EIA um buffer de 
protecção de 1500 m em torno do ponto central indicado, de modo a não inviabilizar, no 
futuro, o desenvolvimento da referida infraestrutura. 

Travessias de gasodutos 

Na área de estudo definida para o projecto não existem, nem estão projectadas, infra-
estruturas destinadas ao transporte ou armazenamento de gás. 

Cruzamentos com feixes hertzianos 

Foi identificado na Área de Estudo do projecto a ocorrência do feixe hertziano Alcaria do 
Cume <> Alcaria Ruiva, o qual, de acordo com a análise da ANACOM, Autoridade 
Nacional de Comunicações, não é afectado pelas linhas em estudo. 

Contudo, na fase de Projecto Executivo, são verificadas todas as eventuais intersecções 
das directrizes do feixe e das linhas, com o objectivo de confirmar os requisitos impostos 
pela legislação em vigor 

3.4.5 Balizagem Aérea 

3.4.5.1 Sinalização para aeronaves 

De acordo com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03, de 06 de Maio, do INAC, 
considera-se necessário, genericamente, efectuar a balizagem dos seguintes obstáculos: 

� das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica e/ou 
que, ultrapassem as superfícies de desobstrução (que são para este nível de 
tensão de 25m); 

� dos vãos entre apoios que distem mais de 500m; 

� dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc., com uma largura 
média superior a 80 m ou que excedam, em projecção horizontal, mais de 60m 
relativamente às cotas de projecção sobre o terreno, no caso de vales ou referida 
ao nível médio das águas; 

� das linhas aéreas que cruzem Auto-Estradas, Itinerários Principais ou 
Complementares ou dos apoios que se situem nas suas zonas “non-aedificandi”. 

Complementarmente, e respeitando um pedido do SNBPC,  

� dos elementos de uma linha aérea que se situem a menos de 500 m e a mais de 
250 m de pontos de captação de água utilizados, habitualmente, por meio aéreo, 
pelo SNBPC, no combate a incêndios florestais. 
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A balizagem diurna dos cabos consiste na colocação de esferas de cor alternadamente 
vermelha ou laranja internacional e branca, com um diâmetro mínimo de 600 mm, nos dois 
cabos de guarda, em que a projecção, segundo o eixo da linha, da distância entre esferas 
consecutivas é sempre igual ou inferior a 30 metros. A balizagem diurna dos apoios 
consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente vermelha ou laranja internacional e 
branca. 

A balizagem nocturna consiste na colocação de balizores em cada um dos cabos 
condutores superiores, próximo das fixações dos cabos às cadeias, de cada lado dos 
apoios. Os acessórios de balizagem diurna e nocturna a utilizar são idênticos aos já 
utilizados nas linhas da RNT pela REN, S.A. Na fase de projecto executivo serão 
identificados os vãos a sinalizar e são especificados os acessórios e procedimentos a 
adoptar em cada caso 

3.4.5.2 Balizagem para a Avifauna 

As distâncias de isolamento nos escalões de tensão em causa (400 kV e 150 kV) não 
permitem atingir pontos a potenciais diferentes sem a utilização de meios especiais, o que 
diminui os riscos de electrocussão das aves. Pelo contrário, em linhas de média tensão, 
ou até mesmo no escalão de 60 kV, ocorrem situações em que as distâncias de 
isolamento são facilmente ultrapassadas pela envergadura das próprias aves e é provável 
o risco de electrocussão pelo que, nessas circunstâncias, é necessário dotar as linhas dos 
equipamentos que impeçam os contactos a potenciais diferentes. 

Os dispositivos de sinalização de linhas eléctricas para a avifauna são do tipo “BFD” (Bird 
Flight Diverter), que são estruturas em forma de espiral, com 30 cm de diâmetro e 1 m de 
comprimento, construídas em plástico de polipropileno (laranja e branco), tal como 
previsto no âmbito do protocolo REN/ICN, com o objectivo de aumentar o diâmetro dos 
cabos de terra, de modo que estes fiquem mais visíveis para as aves em períodos de 
escassa visibilidade. 

Os dispositivos BFD possuem forma helicoidal e ajustam-se ao cabo de guarda por 
enrolamento. No centro destes dispositivos existe um anel de maior diâmetro que 
sobressai no perfil do cabo. Este anel combinado com a cor do dispositivo aumenta 
significativamente a visibilidade dos cabos pelas aves, sem lhe conferir um aspecto 
volumoso e não introduzindo nenhum aumento significativo em relação à área exposta ao 
vento. 

Se, no decurso do Processo de AIA, vier a constatar-se a necessidade da sinalização para 
avifauna, serão instalados nos cabos de guarda das linhas em estudo os dispositivos 
apresentados no Capítulo 8 . No ponto 8.1.2.1.2 do presente EIA apresenta-se o esquema 
de balizagem com BFD proposto para as três linhas em estudo. 

Na eventualidade do condicionamento da construção de ninhos, são consideradas as 
plataformas e os dispositivos de dissuação já utilizados pela REN, S.A nas linhas da RNT.  

Caso se justifique, os projectos de execução das linhas indicarão as zonas de instalação e 
características dos dispositivos e das plataformas. 

3.4.6 Construção e Exploração das Linhas 

3.4.6.1 Aspectos construtivos 

As actividades necessárias à construção de uma Linha de Muito Alta Tensão encontram-
se bastante tipificadas, existindo pequenas variações relacionadas com os elementos 
técnicos específicos de cada infra-estrutura, nomeadamente o tipo de apoios. 
Habitualmente, a fase de construção envolve as seguintes actividades: 
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Em fábrica: 

� Fabrico dos apoios, cabos, isoladores e acessórios 

Localmente: 

� Instalação do(s) estaleiro(s) e parque de material – a localizar habitual e 
preferencialmente em locais previamente infraestruturados existentes na 
proximidade da linha. 

� Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos – Sempre que possível são 
utilizados ou melhorados acessos existentes. A abertura de novos acessos é 
acordada com os respectivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos 
terrenos, a época mais propícia (após as colheitas, por ex.). A dimensão máxima 
normalmente necessária para um acesso, implica a passagem de grua para 
montagem dos apoios, e corresponde a cerca de 4 m de largura. Esta actividade 
é realizada com o recurso a retroescavadoras. 

� Desmatação – A desmatação e abate de arvoredo ocorre apenas na envolvente 
dos locais de implantação dos apoios, numa área variável entre 100 e 200 m2, 
variando de acordo com as dimensões dos tipos de apoio a utilizar e da 
densidade da vegetação. Numa área de cerca de 400 m2, em caso de 
povoamentos florestais cerrados, ocorre o abate de arvoredo, com o recurso a 
motoserras, de forma a permitir manobrar a maquinaria necessária, e o 
consequente pisoteio da vegetação. 

� Abertura da faixa de protecção – A faixa de protecção corresponde a um corredor 
de 45 m de largura máxima, limitado por duas rectas paralelas distanciadas 22,5 
m do eixo do traçado, onde se pode proceder ao corte ou decote das árvores que 
seja suficiente para garantir as distâncias de segurança exigidas pelo Decreto 
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro (Regulamento de Segurança de 
Linhas de Alta tensão – RSLEAT). Habitualmente procede-se à desflorestação 
apenas no caso de povoamentos de eucalipto ou de pinheiro; as restantes 
espécies florestais são objecto, caso necessário, de decote para cumprimento 
das distâncias mínimas de segurança. Esta actividade é realizada com o recurso 
a motoserras. 

� Transporte e depósito temporário, na zona de construção, dos apoios, cabos, 
isoladores e acessórios. 

� Trabalhos de topografia – Estes trabalhos incluem a piquetagem e marcação de 
caboucos dos apoios. 

� Abertura de caboucos – Esta actividade é realizada com o recurso a 
retroescavadoras e a circulação de maquinaria ocorre na área de cerca de 400 
m2, na envolvente do local de implantação do apoio. A escavação limita-se aos 
caboucos, cujo dimensionamento é feito, caso a caso, de acordo com as 
características geológicas dos locais de implantação do apoio.  

� Construção dos maciços de fundação e montagem das bases – Inclui a 
instalação da ligação à terra. Envolve operações de betonagem no local, com 
recurso, normalmente, a betão pronto. Esta actividade é realizada com o recurso 
a betoneiras e desenvolve-se na área de cerca de 400 m2, na envolvente do local 
de implantação do apoio. As fundações são constituídas por maciços de betão 
independentes e a sua área enterrada não é passível de tabelação atendendo 
que o seu dimensionamento é feito, caso a caso, de acordo com as 
características geológicas dos locais de implantação. 
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� Montagem ou colocação dos apoios e isoladores – Inclui o transporte, 
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, reaperto de parafusos e 
montagem de conjuntos sinaléticos. As peças são transportadas para o local e 
levantadas com o auxílio de gruas. Esta actividade desenvolve-se dentro da área 
de cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio. 

� Colocação dos cabos e montagem de acessórios – Inclui o desenrolamento, 
regulação, fixação e amarração dos cabos condutores e de guarda. Esta 
actividade é realizada com os cabos em tensão mecânica, assegurada por 
maquinaria específica (equipamento de desenrolamento de cabos em tensão 
mecânica) e desenvolve-se na área de cerca de 400 m2, na envolvente do local 
de implantação do apoio ou a meio vão da linha. No cruzamento e 
sobrepassagem de obstáculos tais como vias de comunicação, linhas aéreas, 
linhas telefónicas, etc. são montadas estruturas porticadas, para sua protecção, 
durante os trabalhos de montagem. 

Associados à construção há a considerar, como actividades passíveis de induzir impactes 
ambientais: 

� A instalação dos estaleiros; 

� O estabelecimento, quando necessário, de acessos provisórios aos locais de 
montagem dos apoios; 

� A definição da faixa de protecção e na qual se realiza o abate ou decote do 
arvoredo susceptível de interferir com o funcionamento da linha. 

3.4.6.1.1 Localização de estaleiros e caminhos de acesso 

Face à fase de desenvolvimento do projecto, em que se encontram em estudo apenas 
corredores alternativos para a implantação das linhas em causa, não se considera 
relevante a apresentação da localização exacta de estaleiros e caminhos de acesso à 
obra, apresentando-se, contudo, no Capítulo 8  um conjunto de recomendações e critérios 
a ter em conta para a sua implantação, a ser devidamente considerados em fase de 
projecto de execução. 

Desta forma, os estaleiros e parques de material deverão ser instalados fora das áreas 
definidas como mais sensíveis a este tipo de instalações (nomeadamente áreas de RAN e 
proximidade a linhas de água e a sítios com interesse arqueológico). No que se refere a 
áreas de REN, de natureza igualmente sensível à instalação de estaleiros, verifica-se que 
estas ocupam uma grande parte da área de estudo, não sendo, por isso, possível garantir 
a sua total salvaguarda, devendo, no entanto, ser minimizadas as extensões a ocupar. Por 
outro lado, os estaleiros deverão ser instalados em locais que não necessitem de 
escavação ou de movimentação de terras.  

A localização exacta dos estaleiros será proposto pelo adjudicatário da construção, 
estando de acordo com as disposições do EIA e da DIA.  

Os estaleiros serão equipados com material de escritório e de comunicação, 
armazenamento e movimentação de materiais, equipamentos de carga e descarga de 
materiais e de serralharia. Os materiais da linha que transitam nos estaleiros serão 
nomeadamente, apoios, cabos em bobinas, isoladores em embalagens, acessórios, 
material de ligação à terra e de sinalização. Os meios e equipamentos que transitam dos 
estaleiros serão viaturas de transporte de materiais e de pessoal, gruas, escavadoras, 
roldanas, ferramentas mecânicas e manuais para montagem dos apoios e dos cabos e 
material de topografia. 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha 
Volume 1 - Relatório Síntese 
Descrição do Projecto 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 63 Jul 07 
 

3.4.6.1.2 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos  

Sempre que possível serão utilizados ou melhorados acessos já existentes, mas caso não 
existam acessos na vizinhança dos apoios a instalar e caso existam razões imperativas 
surgidas durante a obra, a abertura de novos acessos será acordada com os proprietários 
dos terrenos a utilizar, sendo tida em conta a respectiva ocupação. 

3.4.6.1.3 Desmatação 

De modo a garantir as distâncias mínimas de segurança recomendadas pela REN, S.A. e 
pelo RSLEAT é necessário garantir uma faixa de protecção da linha com 45 m de largura. 
Deste modo, proceder-se-á ao abate e/ou decote de espécies arbóreas, nomeadamente, 
as de crescimento rápido: eucalipto e pinheiro bravo, evitando-se o abate de espécies 
protegidas e árvores de fruto. A definição da faixa de protecção será efectuada em 
simultâneo com a negociação com os proprietários e o estabelecimento dessa faixa será 
conforme o acordado com os respectivos proprietários. O corte ou decote pode ser 
realizado por um adjudicatário da concessionária ou pelo proprietário, mas será concluído 
antes da montagem dos cabos. 

Apenas após a definição dos traçados das linhas em estudo, em fase de Projecto de 
Execução será possível prever as áreas de arvoredo a abater para a definição da faixa de 
protecção da linha. Apesar da largura da faixa de protecção ser de 45 metros (RSLEAT, 
Artigo 28º, número 3), apenas serão abatidas ou decotadas as árvores que interferem com 
o funcionamento e segurança da linha. 

3.4.6.1.4 Montagem das bases e construção dos maciços de fundação 

Inclui a instalação da ligação à terra e envolve operações de preparação de betão em 
centrais de fabrico licenciadas e acessíveis a partir dos locais de implantação dos apoios.  

O eventual uso de explosivos é decidido pela Fiscalização da Obra de cada linha, após 
proposta do construtor. A decisão considera as características do solo que podem justificar 
o recurso a explosivos e condicionantes locais que podem impedir a sua utilização. O uso 
de explosivos, quando necessário, está regulamentado, carece sempre de autorização da 
polícia e está a cargo de pessoal com habilitações específicas.  

No presente caso não se prevê a necessidade de uso de explosivos. 

Na abertura dos caboucos de fundação serão utilizadas máquinas escavadoras e 
ferramentas manuais. Os materiais resultantes da escavação serão depositados 
provisoriamente junto aos caboucos e permanecerão neste local até à conclusão da 
betonagem dos maciços. O acabamento dos maciços de betão incide apenas na parte fora 
do solo e consiste na aplicação manual de uma argamassa de impermeabilização. Os 
espaços compreendidos entre os maciços de betão e as paredes dos caboucos são 
preenchidos com os materiais resultantes da escavação, não existindo terras sobrantes. 

3.4.6.1.5 Montagem dos apoios e instalação dos cabos 

As peças são transportadas para o local e a montagem dos troços dos apoios no solo é 
efectuada junto aos locais de implantação dos apoios, sendo utilizados máquinas de 
movimentação de cargas e ferramentas manuais. O levantamento dos troços será 
efectuado através de gruas ou levantamento “à peça” utilizando mastro de carga, podendo 
serem utilizadas também roldanas, cordas, cabos de aço e guinchos mecanizados e 
manuais. 

As zonas de travessia da linha, nomeadamente vias de comunicação, edificações e linhas 
aéreas eléctricas e de comunicação, serão protegidas durante o desenrolamento dos 
cabos mecanicamente de forma a evitar o contacto com os cabos em desenrolamento e a 
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não interferir com os serviços estabelecidos, sendo utilizados equipamentos de tracção e 
de frenagem que permitem o “desenrolamento em tracção” dos cabos. 

Na regulação e fixação dos cabos condutores e de guarda serão utilizados aparelhos 
manuais ou mecanizados para traccionar cabos, aparelhos para medição de flechas dos 
cabos e ferramentas manuais, bem como compressores para fixação das uniões e pinças 
de amarração dos cabos. 

Na montagem dos acessórios nos cabos, em pontos não directamente acessíveis a partir 
dos apoios, são utilizados aparelhos que permitem a deslocação dos operadores ao longo 
dos cabos instalados na linha.  

Por fim, serão fixadas chapas com identificação da linha, do apoio e da concessionária e 
com aviso de “perigo de morte”.  

3.4.6.1.6 Colocação dos dispositivos de balizagem aérea 

Estes dispositivos, incluem sinalização para aeronaves e sinalização para aves, sendo 
apenas colocados nos vãos que se considerem necessários, por razões de segurança, 
para as aeronaves, bem como nos vãos de maior risco de colisão de aves. 

3.4.6.1.7 Materiais e energia relacionados com os Projectos 

Durante a fase de construção das linhas em estudo, prevê-se a utilização e consumo dos 
seguintes materiais: 

Quadro 21 – Estimativa dos materiais a utilizar nos projectos de linhas eléctricas em análise 

Linha Tavira – 
“Fronteira 

Espanhola”, a 400 
kV Estimativa dos materiais a utilizar  

Linha “Tunes 
Norte” – Tavira, 

a 400 kV 
Corredor 

Sul 
Corredor 

Norte 

Abertura da 
LTNET para a SE 
de Tavira, a 150 

kV 

Comprimento da linha a construir 47 km 32 km 38 km 2×25=50 km 
Número de apoios a instalar 157 107 112 147 

Área ocupada pelos apoios ao 
nível do solo  

6488 m2 5582 m2 6173 m2 5853 m2 

Peso do aço dos apoios  2483 ton 1701 ton 2066 ton 1944 ton 
Peso do zinco da galvanização dos 
apoios 

37 ton 25 ton 30 ton 29 ton 

Peso do alumínio dos cabos 469 ton 319 ton 377 ton 378 ton 
Peso do aço dos cabos 111 ton 75 ton 89 ton 172 ton 
Peso do alumínio dos acessórios  5 ton 3 ton 3 ton 4 ton 
Peso do aço dos acessórios 48 ton 34 ton 35 ton 41 ton 
Peso do zinco dos acessórios 3 ton 2 ton 2 ton 2 ton 
Peso do vidro dos isoladores 103 ton 73 ton 74 ton 56 ton 
Volume da escavação dos caboucos 10038 m3 7534 m3 8380 m3 5021 m3 
Volume do betão dos maciços 2309 m3 1743 m3 1950 m3 1316 m3 
Peso do aço das armaduras dos 
maciços 

49 ton 44 ton 38 ton 35 ton 

 

Os consumos energéticos durante a fase de construção estão relacionados com a 
eventual utilização de electricidade para iluminação das áreas de trabalho e 
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funcionamento dos equipamentos e associados ao consumo de combustíveis, 
essencialmente gasóleo, para o funcionamento dos veículos e maquinaria de apoio à obra. 

Os valores encontrados como quantidade prevista de materiais para a Linha “Tunes Norte” 
– Tavira, Linha Tavira – “Fronteira Espanhola” e Abertura da Linha Tunes - Estoi, a 150 
kV, e acima apresentados, foram elaborados com base numa estimativa, conservadora, 
tendo em consideração os seguintes elementos: 

� Elementos estruturais habitualmente utilizados em linhas eléctricas idênticas e 
indicados no Caderno de Encargos, designadamente, tipo de apoios, cadeias de 
isoladores, cabos condutores e cabos de guarda; 

� Comprimento aproximado dos corredores para cada uma das linhas em projecto. 

O número de apoios em cada linha foi estimado com base na divisão entre o comprimento 
do corredor por 300 metros, no caso das linhas de 400 kV, e por 340 metros, no caso das 
linhas de 150 kV. Estes vãos médios de 300 e de 340 metros são hipóteses 
conservadoras e que têm em conta a capacidade mecânica dos apoios e as tracções 
usuais dos cabos que estão previstos. 

A partir do número estimado de apoios estabeleceu-se a sua distribuição pelos diversos 
tipos, alinhamento e ângulo, bem como as alturas dos apoios de acordo com um padrão 
obtido de outras linhas construídas. 

Estabelecido o número, tipo e altura dos apoios, estimaram-se as restantes quantidades, 
isto é, pesos, volumes, áreas ocupadas, tipo e quantidades de cadeias de isoladores. 

O comprimento do corredor tomado em conta, permitiu estabelecer as quantidades 
relacionadas com cabos condutores e cabos de guarda, nomeadamente, em termos de 
quantidades de alumínio, de aço e de acessórios. 

Salienta-se que para esta fase de trabalhos, ou seja, em estudo prévio, não é executada a 
cartografia 1: 2000 nem o perfil da linha, pelo que não é possível simular uma distribuição 
de apoios. A estimativa da quantidade e tipo de materiais a utilizar permite apenas obter 
um cenário geral do impacte do projecto em termos de utilização de recursos materiais. 

3.4.6.1.8 Efluentes, resíduos e emissão de ruído previsível 

Na fase de construção das linhas prevê-se a produção dos seguintes tipos de efluentes, 
resíduos e emissões: 

Efluentes líquidos 

� Águas residuais sanitárias produzidas nas instalações sociais dos estaleiros que 
vierem a ser instalados. O projecto prevê que venham a ser adoptadas estruturas 
amovíveis para a recolha de águas residuais geradas, quando não for possível a 
construção de instalações sanitárias ligadas à rede; 

� Águas residuais provenientes da lavagem de equipamentos e máquinas e de 
pavimentos da zona do estaleiro. As actividades de reparação dos veículos e 
equipamentos utilizadas na obra, incluindo os ligeiros são, por imposição da REN, 
S.A., realizadas fora do estaleiro, em oficinas próprias e licenciadas para o 
tratamento dos hidrocarbonetos e óleos usados, aqui apenas se precavendo 
situações inesperadas. Não serão armazenados hidrocarbonetos nem óleos 
usados no estaleiro, reduzindo assim, a ocorrência de eventuais contaminações 
acidentais, decorrentes da utilização destas substâncias. 
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Emissões sonoras 

� Emissão de ruído em resultado das operações de escavações para abertura de 
caboucos, da circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra e do transporte 
de materiais; 

� Emissão de ruído das actividades de construção dos maciços de fundação, da 
implantação dos apoios e da colocação dos cabos condutores. 

Emissões gasosas 

� Poeiras resultantes das operações de escavação para abertura de caboucos, da 
circulação de veículos de apoio à obra sobre os caminhos e vias não 
pavimentadas, e do transporte de materiais; 

� Gases de combustão emitidos pelos veículos e maquinaria na circulação pelos 
locais da obra. 

Resíduos 

� Arrastamento de sedimentos para linhas de água na sequência de operações de 
escavação; 

� Produção de resíduos sólidos urbanos no estaleiro, nomeadamente papel usado, 
resíduos de embalagens de madeira e plástico. Serão produzidos igualmente, 
consumíveis para informática, resíduos de peças rejeitadas tais como porcas, 
parafusos e anilhas, e resíduos das actividades de serralharia de apoio à 
construção, nomeadamente limalhas e aparas metálicas, escórias de eventuais 
soldaduras, pequenos troços de cabo de aço e de alumínio, de varões e de 
chapas de aço. Serão produzidos resíduos de desmatação e desflorestação. 

Junto dos locais de montagem dos apoios serão produzidos resíduos de lavagem 
da betoneira, dos equipamentos de vibração do betão e das ferramentas manuais, 
bem como fios dos atados das peças dos apoios. No que respeita aos isoladores e 
acessórios serão produzidas embalagens de plástico e de madeira, vidro e 
acessórios metálicos de isoladores acidentalmente partidos. Serão produzidos 
resíduos resultantes do desenrolamento de cabos, nomeadamente bobinas de 
madeira e elementos de protecção dos cabos em plástico.  

A manutenção e o abastecimento de viaturas afectas à obra realiza-se fora dos 
estaleiros, em instalações dedicadas e licenciadas para o efeito. 

É de salientar que no decorrer das actividades inerentes à construção das linhas, serão 
tidas em consideração as directrizes do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra de 
acordo com o EIA e com a DIA. 

3.4.6.2 Exploração das linhas 

3.4.6.2.1 Actividades 

Após a construção das linhas eléctricas, haverá lugar a actividades de manutenção e 
conservação das mesmas, as quais se traduzem em: 

� Actividades de inspecção periódicas do estado de conservação da linha – para 
detecção de situações susceptíveis de afectar a segurança de pessoas e bens ou 
de afectar o funcionamento da linha, com a periodicidade máxima de 5 anos. 
Estas actividades são realizadas quer por terra quer pelo ar, de modo a serem 
detectadas precocemente situações susceptíveis de afectar o funcionamento da 
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linha, nomeadamente zonas de expansão urbana e apoios sujeitos ao poiso e 
nidificação da avifauna; 

� Execução do Plano de Manutenção da Faixa de Protecção – que implica 
intervenções sobre a vegetação, podendo significar o corte ou decote regular do 
arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa, para garantir o funcionamento 
da linha; 

� Limpeza / substituição de componentes deteriorados – A lavagem de isoladores 
ocorrerá apenas em situações de elevada poluição industrial ou por poeiras de 
influência salina. Nestes casos, pouco prováveis no projecto em análise, procede-
se à lavagem com jactos de água desmineralizada através de meios aéreos. 
Proceder-se-á a acções de recuperação de galvanização, e acções de 
reparação/substituição de elementos da linha, nomeadamente das cadeias de 
isoladores, quando se considerarem situações susceptíveis de afectar o 
funcionamento da linha; 

� Execução das alterações impostas pela construção, a distância insuficiente dos 
condutores ou dos apoios, de edifícios ou de novas infra-estruturas; 

� Controlo de incidentes de exploração: condução da linha integrada na RNT, 
detecção, registo e eliminação de incidentes - Os parâmetros da RNT são 
controlados e ajustados por Despacho da RNT. A detecção e registo de incidentes 
de exploração é realizada automaticamente pelos sistemas de comando e controle 
instalados nas subestações da RNT. A eliminação de incidentes (defeitos) não 
permanentes é realizada pelas protecções instaladas nos painéis de linha das 
subestações terminais. Os defeitos não permanentes são eliminados localmente 
por instaladores qualificados pela concessionária; 

� Planos de monitorização – Durante o período de exploração das linhas serão 
efectuadas monitorizações de acordo com os Planos de Monitorização dispostos 
no EIA e na DIA onde serão efectuados medições, análises e registos dos valores 
de ruído acústico, bem como a sua influência sobre a avifauna e os quirópteros. 

3.4.6.3 Efluentes, resíduos e emissão de ruído previsível 

Durante a fase de exploração da Linha, será expectável a produção dos seguintes 
resíduos e emissões: 

� Emissão de ruído associado ao funcionamento da linha; 

� Emissões de ozono provenientes do funcionamento da linha, originada pelo efeito 
de coroa. Tratando-se de um gás instável que rapidamente se transforma em 
oxigénio e tendo em consideração que a produção de ozono pelas linhas de alta 
tensão é mínima, não se prevê uma alteração da qualidade do ar, quer local quer 
regional; 

� Produção de resíduos: os principais resíduos produzidos nesta fase serão 
embalagens de madeira e de plástico, restos de vidro e acessórios metálicos dos 
isoladores acidentalmente partidos, cabos ou apoios danificados e resíduos 
produzidos na manutenção da faixa de protecção, tais como ramos e troncos do 
decote de arvoredo. 
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3.4.7 Desactivação das linhas 

3.4.7.1 Actividades 

O final do ciclo de vida de uma Linha de Transporte de Energia é imprevisível, uma vez 
que estas infra-estruturas poderão ser objecto de uprating (repotenciação), antes de se 
proceder à sua completa desactivação e desmontagem. 

O fim da vida das Linhas de Transporte de Energia Eléctrica não é, em geral, determinado 
pela deterioração dos componentes mas pelas exigências do serviço que assegura. De 
facto, quando se verifica um aumento do trânsito que não é comportável pelas linhas 
existentes, estas são, em geral, objecto de intervenções de dois tipos: 

� Up rate, consistindo no aumento da capacidade de transporte por substituição dos 
condutores e reforço ou eventual substituição de alguns apoios; 

� Up grade, consistindo no aumento da capacidade de transporte por adopção de 
um escalão de tensão superior, e ou aumento do número de circuitos, implicando 
a substituição integral dos apoios, cabos, isoladores e acessórios. 

Apenas nos casos, pouco frequentes, das linhas estabelecidas exclusivamente para 
alimentação de consumidores específicos ou para o transporte de centrais produtoras é 
previsível ocorrer a sua desactivação e subsequente desmontagem, mas apenas e 
quando os consumidores ou as centrais, que justificam a sua existência, cessarem a 
actividade. 

Desta forma, verifica-se que este tipo de infra-estruturas tem uma vida útil longa, não 
sendo possível prever com rigor, uma data para a sua eventual desactivação. Não é 
previsível o abandono dos corredores a serem adoptados para as linhas em estudo, sendo 
actualmente procedimento habitual da REN, S.A. efectuar as alterações que as 
necessidades de transporte de energia ou a evolução tecnológica aconselhem, sem 
desactivação da linha. 

3.4.7.2 Efluentes, resíduos e emissão de ruído previsível 

As emissões e os resíduos produzidos de uma eventual desactivação serão similares aos 
da fase de construção, com excepção de desmatações e corte de árvores. Por outro lado, 
serão produzidos resíduos de construção civil provenientes do desmonte dos maciços das 
fundações dos apoios, cabos e acessórios metálicos e plásticos da desmontagem dos 
cabos e acessórios, restos de isoladores de vidro perfilados, chapas e parafusos da 
desmontagem das cadeias e dos apoios. Serão produzidos resíduos de betão da 
destruição dos maciços de fundação. 

3.5 Calendarização do Projecto 
No quadro seguinte apresenta-se a calendarização prevista para o projecto da subestação 
de Tavira: 

Quadro 22 – Calendarização prevista para o projecto da subestação de Tavira 

Actividade Datas de referência  

Início da instalação inicial da subestação 2008-02-12 

Conclusão da instalação inicial da subestação 2010-02-12 

Início da construção do Painel de 400 kV para ligaçã o a Espanha 2008-02-12 

Conclusão da construção do Painel de 400 kV para lig ação a Espanha 2010-02-12 
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No que se refere às linhas eléctricas, verificam-se os seguintes calendários específicos: 

 

Quadro 23 – Calendarização prevista para os projectos das linhas eléctricas em estudo 

Actividade 

Linha Portimão – 
Tavira, a 400 kV, 

Troço entre Tunes 
Norte e a 

Subestação de 
Tavira 

Linha Tavira – 
Andaluzia, a 400 kV, 

Troço entre a 
Subestação de 

Tavira e a Fronteira 
Espanhola, a 400 kV 

Linha Tunes – 
Tavira, a 150 kV,  

resultante do Desvio 
para a Subestação 
de Tavira da linha 

Tunes-Estoi 

Inicio da construção Novembro de 2008 Janeiro de 2009 Novembro de 2008 

Entrada em serviço Maio de 2010 Setembro de 2010 Maio de 2010 

Fim da exploração 
(final da Concessão) 

Fim da Concessão da 
RNT 

Fim da Concessão da 
RNT 

Fim da Concessão da 
RNT 

 

3.6 Investimento Global do Projecto 
O orçamento conjunto estimado para os projectos da subestação e linhas eléctricas é de 
43 318 567,74 €. 
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4 Identificação e Caracterização de 
Grandes Condicionantes 

A definição dos corredores e localizações alternativas em estudo foi definida durante a 
Fase 1 – Identificação de Grandes Condicionantes Ambientais ao Projecto e Selecção do 
Corredores e localizações alternativas. No presente capítulo apresenta-se a metodologia 
do trabalho desenvolvido durante aquela fase, assim como uma caracterização das 
grandes condicionantes ambientais identificadas no interior da área de estudo, cuja 
análise e implantação cartográfica permitiram delimitar alternativas viáveis de corredores e 
localizações para o projecto em estudo. 

Como anteriormente referido, a Fase 1 decorreu em dois momentos distintos, o primeiro 
correspondente à área de estudo original e o segundo contemplando o alargamento da 
referida área para delimitação de um novo corredor. Não obstante esta separação 
temporal, a metodologia desenvolvida em ambos os momentos foi idêntica e é descrita 
nos pontos seguintes. No que se refere especificamente às Grandes Condicionantes 
identificadas, optou-se por descriminar a informação recolhida nas duas etapas 
separadamente. 

4.1 Metodologia desenvolvida 
Tal como anteriormente apresentado, a área de estudo original do projecto foi definida na 
Fase 0 do EIA, tendo a sua delimitação levado em conta o ponto de encontro das novas 
infra-estruturas com a linha Portimão-“Tunes Norte”, a 400 kV, com a Rede Eléctrica 
Espanhola e com a linha Tunes-Estoi, a 150 kV. Definiu-se, assim, uma área de estudo 
que se subdivide em 3 faixas com 4 km de largura (no mínimo), cada uma correspondendo 
a uma das infra-estruturas lineares em estudo, no ponto de encontro das quais se irá 
igualmente localizar a futura subestação de Tavira. A localização aproximada desta SE (a 
nível regional/ concelhio) afigurou-se como essencial para a definição inicial da área de 
estudo, dado que esta infraestrutura constitui o ponto de encontro das 3 linhas em estudo 
no projecto.  

Após a definição da área de estudo original procedeu-se ao levantamento das Grandes 
Condicionantes Ambientais à implantação dos projectos em estudo. Esta recolha de 
informação foi realizada recorrendo a pesquisas documentais, análise de cartografia, 
legislação, entre outras fontes, das quais se destaca a análise dos Planos Directores 
Municipais dos concelhos atravessados, nomeadamente no que se refere às respectivas 
Cartas de Condicionantes e Ordenamento. A recolha de informação foi igualmente 
realizada através de consulta a entidades com jurisdição sobre a zona e em matérias de 
interesse para o estudo, às quais foi fornecida em papel e suporte digital a cartografia 
1:25.000 da área de estudo. 

Os elementos assim recolhidos foram posteriormente cartografados, tendo sido possível 
delimitar áreas que apresentavam Grandes Condicionantes à implantação do projecto 
(áreas de exclusão) e áreas potencialmente não condicionadas. Com base na definição 
destas últimas, foi possível definir localizações potenciais para a SE de Tavira em áreas 
menos condicionadas do ponto de vista ambiental, de acordo com a opção assumida na 
delimitação da área de estudo, tendo ainda sido igualmente ponderados critérios técnicos 
de construção e operação da infraestrutura.  

Essas localizações, situadas no Concelho de Tavira, foram posteriormente validadas no 
terreno pela EGSP e ATKINS, tendo sido finalmente definidas 2 localizações possíveis, 
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todas situadas em zonas não condicionadas ambientalmente, que revelavam garantias de 
exequibilidade técnica e ambiental. 

Estas duas alternativas serviram, finalmente, de ponto de partida para a delimitação dos 
corredores alternativos para a implantação das linhas “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, 
Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV e Abertura do LTNET para a subestação de Tavira 
a 150 kV, os quais foram definidos por forma a evitar as Grandes Condicionantes ao 
projecto identificadas no interior da área de estudo.  

Após o alargamento da área de estudo (cuja delimitação procurou estudar uma alternativa 
de ligação a Espanha compatível com estudos entretanto desenvolvidos pela Rede 
Eléctrica Espanhola), e tendo como base uma metodologia de análise semelhante à 
anteriormente descrita, foi estabelecido um novo corredor para a Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola, que se desenvolveu a partir do corredor inicial já definido para a referida Linha. 

É de salientar que o Parque Natural do Guadiana foi consultado no âmbito do EIA, assim 
como o foi o Instituto de Conservação da Natureza (ICN), tendo a primeira entidade 
respondido através de um parecer conjunto com o ICN. Neste parecer o ICN apresentou 
um conjunto de informação de carácter ecológico para a área de estudo, não tendo, no 
entanto, tecido quaisquer considerações ou preferências quanto ao local de 
atravessamento na fronteira Espanhola.  

Nos pontos seguintes sintetizam-se os temas analisados para definição de Grandes 
Condicionantes dentro da área de estudo (original e alargada), apresentando-se 
igualmente os critérios que levaram à identificação de localizações e corredores viáveis e, 
por fim, uma descrição das localizações e corredores alternativos seleccionados. 

4.1.1 Avaliação das condicionantes identificadas na  área de estudo 

Tendo em conta as considerações acima mencionadas, na Fase 1 do presente EIA 
avaliaram-se as Grandes Condicionantes existentes na área de estudo (original e 
alargada), que permitiram a definição de áreas não condicionadas para a delimitação dos 
corredores e localizações para as infra-estruturas em avaliação. 

Para esta análise foram seleccionados os descritores considerados mais relevantes, dos 
quais se destaca a Ecologia, dada a elevada sensibilidade da região atravessada, mas 
onde se incluem ainda os descritores de Ocupação do Solo, Condicionantes Biofísicas, 
Condicionantes Urbanísticas e Servidões, Património e a Paisagem. 

Da análise dos descritores anteriores foi possível concluir pela ocorrência de zonas 
inseridas na Rede Natura 2000 (Sítios PTCON0057-Caldeirão e PTCON0036-Guadiana), 
Zonas de Protecção Especial (correspondentes aos Sítios Rede Natura 2000 identificados), 
zonas de nidificação da águia de Bonelli, áreas urbanas e urbanizáveis, áreas de 
protecção das albufeiras do Funcho e Odeleite, áreas de montado, servidões e restrições 
de utilidade pública, entre outros. 

Desta forma, e relativamente à totalidade da área de estudo, foram identificadas as 
seguintes Grandes Condicionantes Ambientais ao projecto: 

Condicionantes Ecológicas 

Na Figura 4  sistematizam-se as principais condicionantes ecológicas identificadas na área 
de estudo, associadas à presença de áreas de alimentação e ninhos de águias de Bonelli: 
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Figura 4 – Grandes condicionantes ecológicas identificadas na área de estudo 

De acordo com a figura anterior, é possível identificar as seguintes áreas condicionadas: 

� Sítio PTCON057 – Caldeirão (Rede Natura 2000); 

� Sítio PTCON036 – Guadiana (Rede Natura 2000); 

� Locais de nidificação da águia de Bonelli (e respectivas áreas de protecção) – de 
acordo com dois pareceres do CEAI, inseridos no Anexo C.2  e cuja análise global 
será apresentada no Capítulo 5; 

� Zonas mais frequentadas por indivíduos não reprodutores de águia de Bonelli – 
segundo informação igualmente disponibilizada pelo CEAI. As área cartografadas 
pretendem delimitar zonas onde se regista a ocorrência de indivíduos não 
reprodutores, podendo corresponder a juvenis ou adultos em dispersão. Estas 
aves que, aparentemente, não têm territórios estabilizados, poderão vir a formar 
novos casais e novos territórios, na medida em que existem condições favoráveis 
de habitat e de disponibilidade alimentar em vários locais ao longo da área de 
estudo. 

Outras Condicionantes 

Para além das condicionantes de natureza ecológica foram ainda identificadas, como 
podendo interferir com a concretização do projecto, as seguintes: 

� Espaços Urbanos e Urbanizáveis – definidos nos Planos Directores Municipais 
dos Municípios atravessados. São zonas caracterizadas por possuírem uma 
malha consolidada ou em consolidação e com elevado grau de infra-estruturação 
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ou com tendência para o vir a adquirir, e destinados predominantemente à 
edificação para habitação, comércio ou serviços; 

� Áreas de Habitação Rural – definidas nos Planos Directores Municipais dos 
Municípios atravessados. Tradicionalmente designadas por montes, são 
caracterizadas pela inexistência de malha urbana e por possuírem edificação 
disseminada pelo território, e destinadas predominantemente à edificação para 
habitação e apoio à actividade agrícola. 

� Aglomerados Urbanos e Habitações dispersas – identificados por foto-
interpretação de ortofotomapas produzidos no âmbito do projecto em análise. 

� Áreas de Aptidão Turística (AAT) – definidas nos PDM dos Municípios 
atravessados, enquanto áreas vocacionadas para a realização de 
empreendimentos turísticos (distinguindo-se aquelas que apresentam estatuto de 
espaço urbanizável das que não tiveram ainda aprovação dos respectivos Núcleos 
de Desenvolvimento Turístico). 

De facto verificou-se que, de acordo com o PDM de Tavira, as áreas de aptidão 
turística de Vale de Odre e de Alcaria do Cume, não possuem o estatuto de áreas 
urbanizáveis até à aprovação dos respectivos Núcleos de Desenvolvimento 
Turístico, situação que ainda não se verificou até ao momento. A sua 
representação cartográfica no presente EIA assumiu meramente um carácter 
indicativo. 

� Imóveis Classificados e de Interesse Público e Concelhio – identificado pelo 
IPPAR (Instituto Português de Património Arquitectónico) e nos PDM dos 
Municípios atravessados; 

� Elementos patrimoniais – de acordo com o levantamento bibliográfico efectuado. 
Estes elementos patrimoniais foram parcialmente relocalizados na Fase 2 do EIA; 

� Área de protecção das albufeiras do Funcho e de Odeleite – definidas nos Planos 
Directores Municipais dos concelhos atravessados. 

� Linhas de água – protegidas no âmbito do Domínio Público Hídrico; 

� Áreas de montado – de acordo com a delimitação constante da Carta Corine Land 
Cover 2000. 

No que se refere a esta condicionante importa esclarecer que a delimitação 
apresentada no Desenho de Grandes Condicionantes ao projecto não contemplou 
qualquer confirmação com recurso a trabalho de campo ou interpretação de 
ortofotomapas, revelando-se apenas indicativa das áreas de montado existentes 
em 2000. Como se veio a constatar no desenvolvimento do EIA, estas áreas 
encontram-se actualmente bastante reduzidas, em resultado da elevada incidência 
de fogos florestais que têm vindo a ocorrer nos últimos anos na região. 

No Desenho 7 – Condicionantes Biofísicas , apresenta-se a delimitação actual 
das áreas de montado atravessadas pelos corredores e localizações em estudo. 

� Área de servidão aeronáutica associada à Helipista de Cachopo – embora ainda 
não se encontre definida;  

� Pontos de água para o combate a incêndios e respectiva área de protecção – de 
acordo com informação disponibilizada em http://scrif.igeo.pt; 

� Vértices geodésicos – Legislação aplicável: Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de Abril; 
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� Feixe Hertziano da Alcaria Ruiva <> Alcaria do Cume – Legislação aplicável: 
Despacho Conjunto nº 203, de 2 de Setembro de 1995 (II Série). 

� Infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento (existentes e 
projectadas) das Águas do Algarve. 

� Servidões rodo e ferroviárias non-aedificandi; 

� Equipamentos identificados nos PDM: Parque de Campismo, captação de água e 
ETAR. 

A implantação da totalidade das Grandes Condicionantes identificadas na área de estudo 
original pode ser apreciada por consulta ao Desenho A  – Grandes Condicionantes ao 
Projecto  do Anexo A.4  do EIA. 

No caso específico do alargamento da área de estudo, e considerando que a avaliação aí 
realizada, para além de cartografar as Grandes Condicionantes Ambientais, visou permitir, 
desde o início, uma clara percepção da nova zona e da sua sensibilidade ambiental, de 
modo a validar a sua consideração como área de possível atravessamento pela Linha 
Tavira – Fronteira Espanhola, foram ainda incluídas na grelha de análise outras 
condicionantes, de carácter menos restritivo, constantes do Plano Municipal de Alcoutim e 
Tavira. Dado precisamente o seu carácter pouco restritivo, estas condicionantes não 
haviam sido retidas para avaliação na Fase 1 do EIA para a área de estudo original, tendo 
sido, contudo, analisadas e consideradas na fase subsequente do estudo, a nível dos 
corredores e localizações. São estas: 

� Áreas de Protecção Agro-Florestal – definidas nos Planos Directores Municipais 
de Tavira e Alcoutim. Nas áreas de protecção agro-florestal devem ser 
preservadas e potenciadas as características e possibilidades de revitalização 
biofísica, tendo em vista o equilíbrio e a diversidade paisagística e ambiental. 

� Reserva Biológica Municipal – Espaço Natural definido no Plano Director Municipal 
de Alcoutim. As reservas biológicas municipais constituem amostra representativa 
dos habitats naturais mais ameaçados, sendo objecto de especial protecção, 
mediante regulamentação específica. 

� Áreas de Salvaguarda e Activação Biofísica – Espaços Naturais definidos no 
Plano Director Municipal de Alcoutim. Consistem em zonas em que devem ser 
preservadas as suas características naturais, por forma a garantir os seus valores 
próprios e o equilíbrio ambiental e paisagístico, tendo ainda em consideração que 
estas áreas desempenham também funções de enquadramento e protecção 
complementar das reservas biológicas municipais. 

O Desenho de Grandes Condicionantes desenvolvido para o alargamento da área de 
estudo (Desenho B ), é apresentado no Anexo A.5  do EIA. 

4.1.2 Critérios de definição de corredores e soluçõ es alternativas estudadas 

Verificou-se que algumas das condicionantes identificadas não poderiam ser consideradas 
restritivas à implantação do projecto visto que o seu atravessamento é absolutamente 
necessário. Estão nesta situação o atravessamento dos Sítios Natura 2000 do Caldeirão e 
Guadiana e das respectivas ZPE. Contudo, houve a preocupação de minimizar os 
impactes nessas zonas, pelo que se procurou definir corredores que reduzissem a 
extensão do seu atravessamento. 
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Pela sua importância ecológica, foi ainda dada particular importância à minimização do 
atravessamento das áreas de protecção a ninhos de águia de Bonelli, de acordo com as 
recomendações do CEAI – Centro de Estudos da Avifauna Ibérica. 

Para além dessa condicionante, a selecção/avaliação das localizações para a SE e para 
os Corredores foi baseada na observação dos seguintes critérios: 

� Evitar a proximidade de áreas urbanas e/ou de zonas de expansão 
urbanística prevista, nomeadamente nos PDM; 

� Além do cuidado em afastar os corredores das áreas urbanas identificadas 
nos PDMs, evitar sobrepassagens e mesmo a proximidade a outras 
edificações dispersas, principalmente se com carácter habitacional e/ou 
interesse turístico ou cultural, o mesmo se aplicando para a localização da 
subestação; 

� Minimizar situações de conflito com os usos do solo previstos em Planos de 
Ordenamento do Território e com infra-estruturas (existentes e previstas); 

� Minimizar situações de conflito com actividades turísticas e de lazer 
(existentes ou previstas), nomeadamente nos casos em que configuram 
uma situação de apropriação do espaço pelas populações; 

� Minimizar a extensão do atravessamento de áreas designadas no PDM 
como de “Salvaguarda e Activação Biofísica” – no caso específico do 
corredor desenvolvido no alargamento da área de estudo; 

� Evitar situações de conflito com servidões existentes (aeronáuticas, 
radioeléctricas, etc.); 

� Evitar o comprometimento de pontos de água usados pelo SNBPC para o 
combate aéreo a incêndios florestais. Foi assim, considerada uma área de 
afastamento preferencial a estes pontos, com 500 m de raio (e uma área de 
exclusão total, com 250 m de raio). 

� Evitar o desenvolvimento dos corredores paralelamente às linhas de água 
identificadas e a localização das possíveis localizações para a SE em zonas 
de declive acentuado, que apelassem a grandes movimentações de terras; 

� Minimizar situações fortemente negativas do ponto de vista paisagístico (por 
exemplo, evitando a implantação das linhas ao longo das zonas de 
cumeada e da subestação em zonas de cumeada bem definidas), em 
terrenos abertos e em situações de forte acessibilidade visual, privilegiando, 
sempre que possível, as implantações a meia encosta; 

� Evitar a proximidade a enfiamentos visuais a partir de miradouros 
naturais/criados;  

� Garantir um afastamento de 15 metros a vértices geodésicos e a não 
obstrução das visibilidades das direcções constantes das respectivas 
minutas de triangulação; 

� Minimizar o atravessamento, pelos corredores, das áreas classificadas e de 
áreas sensíveis do ponto de vista bio-ecológico (como, por exemplo, 
minimizando o atravessamento / desbaste de manchas de vegetação com 
interesse ou a perturbação de áreas importantes para a fauna); 

� Promover o afastamento de áreas sensíveis do ponto de vista ornitológico, 
sendo que, no caso vertente, este aspecto reveste-se de particular 
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importância quanto à preservação de áreas de salvaguarda aos ninhos de 
águias de Bonelli, delimitadas com um raio de 5 km a partir das localizações 
conhecidas; 

� Minimizar situações de potencial conflito com a preservação e o usufruto de 
valores patrimoniais significativos (património construído e arqueológico), 
evitar a inclusão desses valores (património construído e arqueológico, 
incluindo áreas com exploração mineira ancestral) no interior dos corredores 
e localizações. 

4.1.3 Corredores e localizações alternativos identi ficados 

No âmbito deste estudo e tendo por base os critérios atrás mencionados, foram assim 
definidos os corredores e localizações alternativos, que se consideraram viáveis à luz das 
Grandes Condicionantes identificados para a área de estudo (incluindo o respectivo 
alargamento) e atendendo à tipologia das infra-estruturas incluídas no projecto (e 
respectivos impactes ambientais potenciais). A análise deste capítulo deverá ser 
acompanhada pela observação dos Desenho A  e B (integrados no Volume 3  – Anexos 
A.4 e A.5 , respectivamente), onde se apresentam as grandes condicionantes identificadas, 
e do Desenho 1 (Volume 2) , onde se apresenta a subdivisão dos corredores em troços. 

Subestação de Tavira 

Para a SE de Tavira foram definidas duas localizações alternativas, ambas na freguesia 
de Cachopo (concelho de Tavira) designadamente, a SE01 – Amoreira , situada a 
Sudoeste da povoação com o mesmo nome, e a SE02 – Cachopo , localizada a Sudeste 
da povoação de Cachopo. 

As duas localizações situam-se em zonas não condicionadas, sendo que a primeira (SE01) 
se implanta numa área agrícola e a segunda (SE02), numa área florestal de pinheiro-bravo 
recentemente consumida pelo fogo. 

A localização SE02 – Cachopo localiza-se no limite exterior do buffer de protecção de  
5 km desenhado em torno do local de nidificação de um casal de Bonelli recentemente 
instalado na zona (ver Folha 4/7 do Desenho A , Anexo A.4 e do Desenho 1 ). 

Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV 

O Troço 1 do corredor da Linha inicia-se no ponto inicial assumido para o projecto. Este 
ponto de ligação implanta-se dentro da área de protecção da albufeira do Funcho, sendo 
rodeada pelas povoações de Gavião de Baixo e Cerro Alto. Desenvolve-se por NE por 
uma faixa existente entre o Rio Arade e a Ribeira do Gavião onde se verifica a ocorrência 
pontual de habitações dispersas. Seguidamente, inflecte para Este por uma área não 
condicionada até à proximidade do vértice geodésico de Coentral onde se iniciam os 
troços 2A e 2B. 

Na delimitação do troço 1 e atendendo ao seu ponto de partida já definido, procurou 
minimizar-se o atravessamento de áreas urbanas, assim como de zonas que revelavam 
maior densidade de habitações dispersas. Complementarmente, procurou evitar-se o 
atravessamento do rio Arade, dado que nesta área, esta apresentava um desenvolvimento 
aproximadamente paralelo à área de estudo e um percurso bastante irregular (ver 
Desenho A , Anexo A.4 ). 

Na zona inicial do troço 2A não se identifica qualquer condicionante até ao 
atravessamento do Barranco dos Piatinhos, onde se inicia o Sitio PTCON0057-Caldeirão, 
pertencente à rede Nacional de Sítios Protegidos Rede Natura 2000. O cruzamento nesta 
área classificada revelou-se inevitável, uma vez que ela se desenvolve numa grande 
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extensão em torno da área de estudo englobando, total ou parcialmente, os concelhos de 
Almodôvar, Loulé, São Brás de Alportel, Silves e Tavira. O troço 2A atravessa ainda o rio 
Arade e alguns dos seus afluentes dos quais se destacam a Ribeira de Odelouca e a 
Ribeira da Arneta. Na zona final o troço intersecta a área de protecção alargada do ponto 
de água de Felizes. O seu desenvolvimento foi definido por  forma a evitar o cruzamento 
do rio Arade numa zona mais meandrizada e através de um único atravessamento 
(próximo do Cerro da Ladeira) revelando-se a zona de cruzamento bastante mais 
favorável do que toda a restante extensão do rio situada a jusante deste local (ver folha 
1/7 do Desenho A – Anexo A.4 – e do Desenho 1 )  

Quanto ao troço 2B, verifica-se que este apresenta as mesmas condicionantes que o troço 
2A (Sítio Rede Natura 2000 e linhas de água), tendo sido desenvolvido por forma a evitar 
os espaços urbanos e pequenas aglomerações populacionais identificados em PDM e 
ortofotomapas, nomeadamente, Zebro de Cima, Quartelha, Água de Fusos e Corte Bucho. 

O troço 3 inicia-se na proximidade da povoação de Mú e desenvolve-se junto ao limite 
Norte da área de estudo. Esta opção prendeu-se com o necessário atravessamento da  
Ribeira do Vascão o qual se revelou mais favorável na zona mais a Norte da área de 
estudo. De facto, a análise à folha 2/7 do Desenho A  e Desenho 1 , permite verificar que a 
Sul do troço 3, a Ribeira do Vascão apresenta um percurso muito irregular, apresentando 
ainda, na mesma área, um afluente, a Ribeira do Vascanito. Nessa zona (a Sul do 
corredor) ocorrem ainda as povoações de Corte Pinheiro, Azinhal dos Mouros e, com 
maior dimensão a povoação de Ameixoal, em torno da qual se implantam infra-estruturas 
de abastecimento e drenagem de águas residuais, assim como outros equipamentos 
sociais (parque de campismo), registando-se ainda a presença de um Imóvel de interesse 
concelhio e, já longe da povoação, de um Imóvel de interesse público. Observa-se ainda a 
presença, a SE, da povoação da Corte Buchos. 

O troço 3 mantém um percurso próximo do limite superior da área de estudo, 
atravessando (após a Ribeira do Vascão) diversos barrancos e ainda outra Ribeira que lhe 
é afluente, a Ribeira do Vascãozinho) desenvolvendo-se para Este aproxima-se sem 
atravessar a área urbana aí existente e cruza a área de protecção exterior de ponte de 
água do Vale da Moita. Nesta zona, identificou-se dentro do corredor um elemento 
patrimonial, designadamente, o elemento nº 12, o qual não apresenta qualquer estatuto de 
protecção e cuja natureza se considera compatível com a proximidade de uma linha de 
MAT. No Anexo E.2  – Relatório Patrimonial, apresenta-se a listagem de elementos 
patrimonais identificados na fase de grandes condicionantes, resultantes, essencialmente, 
de informação bibliográfica especializada, e que, nesta fase, não tinham ainda sido 
confirmados no terreno. 

O corredor cruza ainda a Ribeira da Corte, após o que inflecte para SE, entrando no 
concelho de Tavira numa zona não condicionada com a excepção da ocorrência dos 
elementos patrimoniais nº 23 e nº 35, os quais não apresentando qualquer estatuto de 
protecção, se implantam próximos dos limites do corredor e se revelam, pela sua natureza, 
compatíveis com a proximidade de uma linha de MAT. O corredor atravessa seguidamente 
a Ribeira da Foupana, evitando um desenvolvimento mais a Norte, numa zona com forte 
densidade de elementos patrimoniais e com ocorrência de aglomerados urbanos. A opção 
de não se incluir uma alternativa mais a Sul prendeu-se com a localização da área urbana 
de Cachopo (ver folha 4/7 dos Desenhos 1 e A ), assim como de diversos elementos 
patrimoniais e pontos de água. Verificou-se contudo, ser necessário o atravessamento da 
área de aptidão turística de Vale de Odre, a qual se encontra prevista no PDM de Tavira, 
mas não assume o estatuto de Espaço Urbanizável, uma vez que não tem ainda aprovado 
o seu Núcleo de Desenvolvimento Turístico. Nesta zona o Troço 3 dá lugar aos Troços 4A 
e 4B, cujos desenvolvimentos visam estabelecer a ligação entre a Linha “Tunes Norte” – 
Tavira, a 400 kV e as localizações alternativas para a implantação da subestação de 
Tavira, nomeadamente, a SE 02-Cachopo e a SE 01 – Amoreira. 

Assim, o troço 4A visou evitar um raio de 500 m de salvaguarda relativamente aos pontos 
de água de Cerro da Viúva e Curralão, enquanto o troço 4B foi definido de modo a 
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distanciar-se da povoação de Casas Baixas e Amoreira, apresentando, contudo, 3 
elementos patrimoniais no seu interior, nomeadamente os nº 55, 56 e 58, que não 
apresentam qualquer estatuto de protecção e cuja implantação é totalmente compatível 
com a proximidade ou a sobrepassagem por uma linha de MAT. 

Seguidamente apresentam-se as extensões aproximadas de cada troço: 

Troço 1 – 5,7 km; Troço 3 – 24, 1 km; 

Troço 2A – 15, 9 km; Troço 4A – 3,9 km 

Troço 2B – 16, 9 km; Troço 4B – 3,8 km 

 

Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

O início dos corredores definidos para a implantação desta linha apresenta-se 
condicionado pelas localizações propostas para a localização da SE de Tavira. Assim, o 
troço 1A inicia-se na localização SE02 – Cachopo, desenvolvendo-se numa zona não 
condicionada, salvo o atravessamento dos Barrancos do Porco, da Corte da Lona e do 
Ribeirão. Intercepta ainda marginalmente a área de protecção definida pela equipa do EIA 
para o heliporto que o SNBPC projecta implantar em Cachopo. No que se refere ao troço 
1B, definido igualmente a partir da localização SE02, verifica-se que este se implementa 
igualmente em terrenos não condicionados sendo contudo de registar o atravessamento 
do Barranco do Ribeirão. 

Quanto ao troço 1C, que coincide parcialmente com o troço 4B da linha “Tunes Norte”-
Tavira, regista-se a ocorrência dos Elementos patrimoniais nºs 55, 56, 58, 65 e 66 e o 
cruzamento do Barranco do Ribeirão. O troço desenvolve-se sem qualquer 
atravessamento de aglomerados urbanos.  

A partir dos troços 1A, 1B ou 1C, delimitaram-se dois corredores alternativos, designados 
por Solução Sul e Solução Norte, respectivamente, os quais estabelecem 3 propostas 
alternativas de ligação à Rede Eléctrica Espanhola – a solução Sul apresentando 2 troços 
alternativos na chegada à fronteira e a solução Norte com apenas um. A solução Sul 
inicia-se com os troços 2A (2A1 e 2A2) e 2B, prolongando-se para Este a partir dos troços 
1A/ 1C e 1B. A solução Norte inicia-se no troço 2A1 e desenvolve-se para Nordeste a 
partir deste. 

Solução Sul 

O troço 2A1 desenvolve-se para NE a partir dos troços 1A e 1C, interceptando no seu 
limite final o feixe hertziano de Alcaria do Cume <> Alcaria Ruiva. O troço 2A2 inicia o seu 
desenvolvimento, a partir do troço 2A1, com a intersecção do feixe hertziano de Alcaria do 
Cume <> Alcaria Ruiva, intersectando marginalmente as áreas envolventes (entre 250 e 
500 m de distância) dos pontos de água de Monchique, Montinho da Merelada II e 
Malgrade/D. Feles. Não se regista no seu interior, qualquer aglomerado populacional ou 
elemento patrimonial. 

Quanto ao troço 2B situado a sul do troço 2A, atravessa apenas o feixe hertziano já 
referenciado, situando-se a 200 m do aglomerado urbano de Madeiras. Ambos os troços 
(2A e 2B) cruzam diversos barrancos, no caso do troço 2A, afluentes da ribeira de 
Foupanilha e da ribeira de Odeleite e no caso do troço 2B, afluentes apenas desta última. 

O troço 3 que se desenvolve para Este a partir dos troços 2A e 2B foi delimitado por forma 
a evitar o atravessamento da ribeira de Odeleite, desenvolvendo-se a norte destas, assim 
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como dos elementos patrimoniais nºs 85, 86, 87, 88 (ver folha 5/7 do Desenho A – Anexo 
A.4 – e do Desenho 1 ), que não apresentam qualquer estatuto de protecção e cuja 
natureza se revela compatível com a proximidade ou sobrepassagem de uma linha de 
MAT. Implanta-se igualmente a Sul do Espaço Urbano das Furnazinhas e da delimitação 
das zonas mais frequentadas por águias não reprodutoras identificadas pelo CEAI no 
decorrer da Fase 1 do EIA. Cruza ainda diversos barrancos afluentes da ribeira e da 
albufeira de Odeleite. 

Finalmente, os troços 4A e 4B foram delimitados tendo por base as zonas de chegada a 
Espanha (ao rio Guadiana), assim como a minimização do atravessamento do sítio do 
Guadiana (PTCON0036). O troço 4 desenvolve-se para este a partir do troço 3, 
implementa-se entre as povoações de Corte das Noivas e de Vale do Pereiro, não 
atravessando nenhuma das duas. Cruza ainda o Barranco do Pombal e a Ribeira da 
Foupana, a sul da povoação de Tenência, numa zona em que se regista a presença de 
elementos patrimoniais dentro do corredor, nomeadamente os elementos patrimoniais nº 
116, 131 e 132. Na sua zona final atravessa o Sítio Rede Natura 2000 do Guadiana, numa 
extensão de cerca de 1600 m, assim como o traçado de uma adutora de abastecimento de 
água projectada pelas Águas do Algarve. A delimitação da zona final do corredor visou o 
não atravessamento da AAT identificada no PDM de Alcoutim e da povoação da Foz de 
Odeleite. 

Quanto ao troço 4B, este desenvolve-se entre as povoações de Vale de Pereiro e 
Montinho, inflectindo para SE a partir do troço 3 – cruzando o sítio Rede Natura 2000 
Guadiana duas vezes, a primeira das quais numa extensão de cerca de 800 m, 
coincidente com o atravessamento da ribeira de Odeleite, e a segunda na envolvente ao 
rio Guadiana, que constitui o seu ponto final, numa extensão de 1200 m. No seu interior 
ocorrem ainda os elementos patrimoniais nºs 127 e nº147, que não apresentam qualquer 
estatuto de protecção e cuja natureza se revela compatível com a proximidade ou sobre-
passagem de uma linha de MAT. Tal como o troço 3A, o troço 3B atravessa igualmente as 
condutas adutoras projectadas do Sistema de Abastecimento das Águas do Algarve. Este 
troço foi definido (na sua metade final) de modo a evitar o atravessamento da barragem de 
Odeleite e respectiva faixa de protecção, assim como o espaço urbano com o mesmo 
nome e dos aglomerados urbanos de Alcaria e Fonte do Penedo, bem como as áreas 
(existentes a Norte do corredor) em que se registou uma ocorrência mais frequente de 
elementos patrimoniais. 

Solução Norte 

Tal como anteriormente referido, o troço 2A1 é comum às soluções Sul e Norte, 
desenvolvendo-se para NE a partir dos troços 1A e 1C e ligando-se ao troço 5 (ver 
Desenho B, no Anexo A.5, e  Desenho 1 ) 

O troço 5 desenvolve-se para Nordeste (NE) a partir do troço 2A1, como tal também 
intersecta o feixe hertziano de Alcaria do Cume <> Alcaria Ruiva. A sua delimitação foi 
feita de forma a evitar o atravessamento das várias povoações que o ladeiam, tais como: 
Vaqueiros, Malfrades, Mesquita, Alcaria Queimada, Marim, Alcaria, Alcaria Cova de Baixo, 
Pereiro e Vicentes. O desenho do troço também levou em conta a existência dos 
elementos patrimoniais (inscritos na categoria de património arqueológico) nºs 581/10, 
582/10, 581/18, 582/16, 582/17, 574/6, 574/8, 574/9, 574/12, 575/29, 575/21 e 575/33, 
sendo que, de todos os elementos referidos, apenas o n.º 574/12, Necrópole designada de 
Alcaria Cova I (situada a Este de Alcaria Cova de Baixo), se encontra dentro do troço. Este 
troço intersecta, ao longo do seu desenvolvimento, as áreas envolventes, dos 0 aos 250 
metros de distância, dos pontos de água de Vaqueiros, Barranco do Monte, Barranco das 
Ferranhas e Marim II. 

Os troços 6A e 6B foram delimitados por forma a evitarem o atravessamento das 
povoações de Cortes Pereira e Afonso Vicente, respectivamente. Na delimitação do troço 
6A foram tidas em conta as áreas classificadas, pelo PDM de Alcoutim, como “Áreas de 
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Protecção Agro-Florestais”, sendo que, no troço 6B foi levada em conta a proximidade do 
elemento patrimonial n.º 575/18 (designado de Barranco da Lapa). 

Finalmente, o troço 7 foi delimitado tendo por base a zona de chegada a Espanha (ao rio 
Guadiana), assim como a minimização do atravessamento do sítio do Guadiana 
(PTCON0036), verificou-se contudo, ser necessário o atravessamento da área de aptidão 
turística (AAT) de Norte de Alcoutim bem como a inclusão do Casal Mineiro designado por 
Enxoval (elemento patrimonial n.º 567/1). 

Seguidamente apresentam-se as extensões aproximadas de cada troço: 

Troço 1A – 1,5 km; Troço 4A – 12 km 

Troço 1B – 2,2 km; Troço 4B – 12,2 km 

Troço 1C – 1,6 km; Troço 5 – 23, 9 km 

Troço 2A1 – 2,45 km Troço 6A – 3,7 km 

Troço 2A2 – 9 km Troço 6B – 3,9 km 

Troço 2B – 10, 7 km Troço 7 - 3,1 km 

Troço 3 – 6,6 km  

 

Abertura de LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV 

Tendo como ponto de partida as duas soluções alternativas para a SE de Tavira, a 
Abertura inicia-se mediante os troços alternativos 1A e 1B, que se desenvolvem em zonas 
não condicionadas, registando-se apenas o atravessamento, por ambos os troços do 
Barranco da Junqueira e, apenas no caso do troço 1A do Barranco do Grainho (ver 
Desenho A – Anexo A.4  – e Desenho 1 ). A delimitação destes troços visou evitar o 
atravessamento e a proximidade das povoações existentes na envolvente. Na sua zona de 
confluência inicia-se o troço 2, que se desenvolve evitando, a E a proximidade a diversos 
elementos patrimoniais (nºs 158, 159, 160, 71, 180, 161, 162, 165, 166), que não 
apresentam qualquer estatuto de protecção e cuja natureza se revela compatível com a 
proximidade ou sobrepassagem de uma linha de MAT, as povoações de Grainho e 
Azinhosa e o cruzamento das áreas envolventes (entre 250 e 500 m de distância) dos 
pontos de água de Barrocas e Fusos evitando igualmente, a Oeste, o cruzamento da área 
envolvente (entre 250 e 500 m de distância) dos pontos de água da Barragem do 
Chanfalho (esta considerada como muito importante pelo SNBPC) e do Fuzil, assim como 
os aglomerados urbanos de Benaflor, Ribeira e Portela e os elementos patrimoniais nºs 
163 e 169. Na zona final do troço, regista-se assim o cruzamento do feixe hertziano 
Alcaria do Cume <> Alcaria Ruiva. 

O troço 2 dá lugar aos troços alternativos 3A e 3B, que se desenvolvem, na sua grande 
extensão em zonas não condicionadas. Na delimitação do troço 3A, procurou evitar-se o 
atravessamento dos elementos patrimoniais nºs 171 e 172 e dos aglomerados urbanos de 
Alcaria de Cima, da Portela dos Tremoços, Carneiras, Amarela e Alcourel e de uma 
habitação situada a cerca de 380 m a Sudeste (SE) do vértice geodésico de Mercador. No 
que se refere ao troço 3B ele desenvolve-se distante (400 m) da povoação de Águas dos 
Fusos, Corte das Noivas, Casas Altas, Malhada de Sta Maria e Casas Novas. 

Tanto o troço 3A como o troço 3B atravessam a Área de Aptidão Turística (AAT) da 
Alcaria do Cume identificada no PDM de Tavira. Esta AAT atravessa transversalmente 
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toda a área do estudo na proximidade de Alcaria do Cume, mas não apresenta, à 
semelhança do que foi referido para a AAT de Vale de Odre, o estatuto de Espaço 
Urbanizável, uma vez que não tem ainda o seu Núcleo de Desenvolvimento Turístico 
aprovado. Estes dois troços atravessam ainda diversos barrancos afluentes da ribeira de 
Alportel e Ribeira da Fornalha. 

Finalmente o troço 4 desenvolve-se numa zona não condicionada existente entre os 
aglomerados urbanos de Curral da Pedra e Porto Carvalhoso, não registando no seu 
interior, qualquer aglomerado urbano. Este troço atravessa ainda a Ribeira de Alportel, 
numa zona em que a linha de água apresenta um desenvolvimento regular. 

Seguidamente apresentam-se as extensões aproximadas de cada troço: 

Troço 1A – 4,2 km; Troço 3A – 14, 5 km; 

Troço 1B – 3,2 km; Troço 3B – 16,9 km 

Troço 2 – 2, 9 km; Troço 4 – 4,0 km 
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5 Caracterização do Ambiente Afectado 

5.1 Enquadramento geral 
No presente capítulo apresenta-se a caracterização da situação de referência da Área de 
Estudo relativamente a um conjunto de descritores ambientais que, em face do tipo e da 
fase em que se encontra o projecto em causa, foram tidos como mais importantes. Cada 
descritor foi caracterizado e aprofundado de acordo com uma hierarquização prévia, 
definida de acordo com a sua importância e necessidade de pormenorização face ao tipo 
de projecto e às potenciais interferências do mesmo sobre o ambiente em geral, tal como 
se refere seguidamente: 

� Os descritores Solos, Ocupação do Solo, Condicionantes Biofísicas, Urbanísticas 
e Servidões, Ordenamento do Território, Paisagem, Ambiente Sonoro, Bio-
Ecologia, Património, Sócio-Economia foram considerados como Descritores 
Muito Importantes. 

� Os descritores Fisiografia, Geologia, Geomorfologia e Sismicidade foram 
considerados como Descritores Importantes. 

� O Clima, a Qualidade do Ar, os Recursos Hídricos e Qualidade da Água foram 
classificados como Descritores Pouco Importantes. 

A caracterização da situação de referência recorreu a elementos cartográficos existentes, 
à recolha de informação com base em contactos efectuados às entidades com jurisdição 
sobre a zona e com interesse para o desenvolvimento do estudo, bem como a 
reconhecimentos de campo levados a cabo directamente por elementos da equipa técnica.  

Do Anexo D  consta um conjunto de registos fotográficos que complementam a descrição 
da área de estudo apresentada nos pontos seguintes. 

5.2 Fisiografia 

5.2.1 Metodologia 

A análise fisiográfica prende-se com o estudo dos valores e linhas fundamentais do relevo 
permitindo, assim, a interpretação do modelado do terreno e a compreensão da dinâmica 
dos processos físicos e biológicos associados ao mesmo, de modo a caracterizar a 
estrutura morfológica da paisagem do território em estudo. 

As linhas estruturantes do relevo – linhas de festo e de talvegues –, têm um papel 
importante na funcionalidade da paisagem, principalmente os festos, pois constituem as 
linhas mestras definidoras da circulação hídrica e atmosférica, delimitando bacias 
hidrográficas e visuais e pondo, assim, em evidência a anatomia fisiográfica de uma dada 
região. Por outro lado, a caracterização das linhas fundamentais de relevo revela-se 
essencial para a interpretação paisagística, já que é nestas que os impactes visuais deste 
tipo de projectos são mais evidentes. 

Em termos metodológicos, o entendimento deste descritor baseou-se sobretudo na 
interpretação do Desenho 2  – Análise Fisiográfica, e nos Desenhos 3 e 4  – Carta de 
Hipsometria e Carta de Declives. No Desenho 2  foram ainda representadas as Linhas de 
Festo e a Rede Hidrográfica.  
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A análise hipsométrica (Desenho 3 ) permite entender quais as zonas de maior altitude e 
as zonas mais baixas dentro da Área de Estudo, bem como a variação de altitude. Para tal 
foram definidas classes hipsométricas de 100metros, à excepção das duas primeiras que 
apresentam intervalos menores: 10-50 metros e 50-100 metros. 

Na Carta de Declives (Desenho 4 ), que permite um melhor entendimento do relevo, foram 
definidas quatro categorias morfológicas resultantes do declive do terreno: 

� Relevo plano/suave – declive de 0-5%; 

� Relevo moderado – declive de 5-15%; 

� Relevo acentuado – declive de 15-25%; 

� Relevo muito acentuado – declive superior a 25%. 

Esta metodologia é adoptada tanto para os corredores como para as localizações 
alternativas para a implantação da subestação. 

5.2.2 Enquadramento geral da área de estudo 

Do ponto de vista fisiográfico e geomorfológico, a Região do Algarve encontra-se dividida 
em três Sub-Regiões de características próprias:  

� Serra Algarvia, de acentuados declives, onde se localizam as Serras do Caldeirão 
e de Monchique, constituída por xistos argilosos onde ocorrem cabeços 
arredondados e barrancos profundos;  

� Barrocal, com relevo geralmente moderado, caracterizado por pequenas 
elevações dispostas paralelamente à costa, e onde se desenvolve uma típica 
geomorfologia cársica; e  

� Litoral ou Beira-Mar, em geral plana e estreita, constituída por formações do 
Terciário e Quaternário, onde ocorre uma grande parte da ocupação humana do 
Algarve.  

 

Figura 5 – Enquadramento Fisiográfico da Região Algarvia 
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De acordo com esta divisão, constata-se que a generalidade da área de estudo se 
desenvolve na zona correspondente à Serra Algarvia, e apenas uma pequena parte na 
zona do Barrocal. A zona Alentejana atravessada mantém as características da Serra 
Algarvia. 

Da análise hipsométrica efectuada para a totalidade da área de estudo é possível observar 
a ocorrência de classes hipsométricas compreendidas entre os 10 e os 600 metros. 
Verifica-se que as cotas mais baixas ocorrem na extremidade Este e Nordeste da área de 
estudo, junto ao rio Guadiana, Ribeira da Foupana e Albufeira de Odeleite, enquanto que 
as zonas mais altas se desenvolvem na zona Sul e central, sendo de destacar dentro 
desta uma mancha mais a Oeste, correspondente à Serra do Caldeirão, onde ocorrem as 
maiores altitudes (500 a 600 m) da área de estudo, as quais se desenvolvem ao longo de 
uma linha de festo que liga os vértices geodésicos de Três Momentos e Mu. No troço 
central e Sul surgem ainda com grande importância as classes hipsométricas 200-300 
metros e 300-400 metros. A classe hipsométrica 100-200 metros surge com predomínio 
nos limites Oeste e Sul da Área de Estudo, bem como na zona Este. O corredor que se 
estende para Nordeste desenvolve-se maioritariamente nas classes hipsométricas 100-
200 metros e 200-300 metros. 

Verifica-se igualmente que quase metade da área de estudo (42,5%) apresenta um relevo 
muito acentuado, mas com especial incidência em toda a zona Oeste – correspondendo, 
sensivelmente, à zona da Serra do Caldeirão – e no troço que se desenvolve para Sul – 
desde a linha de festo que delimita a bacia da Ribeira de Odeleite a Norte, e na zona que 
se desenvolve para Nordeste, nos vales da Ribª da Foupana e do Rio Guadiana. 

Ocupando cerca de um terço da área de estudo (32,5%), surgem as áreas de relevo 
plano/suave. Ainda que em menor escala que a anteriormente referida, esta classe surge 
distribuída por toda a área de estudo, sendo de destacar o planalto de Pereiro (povoação) 
bem como as zonas envolventes aos vértices geodésicos de Peleja, Zambujal 1º, Atalaia, 
Cruz e Montinho. Para além destas zonas, esta classe está muitas vezes associada aos 
cursos de água, como por exemplo (de Este para Oeste): Rio Guadiana, Ribeira da 
Foupana, Ribeira de Odeleite e Albufeira de Odeleite, Ribeira da Corte, Ribeira do Vascão, 
Ribeira do Vascanito, Rio Arade e Ribeira do Gavião. 

As zonas de relevo moderado e de relevo acentuado são as que surgem em menor escala 
na área de estudo (cerca de 12% e 13%, respectivamente). Estas classes surgem de 
forma pontilhada, tendo, no entanto, maior representatividade na zona central e Este – 
desde a Ribeira do Vascão até ao Rio Guadiana. 

5.2.3 Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV 

No início do seu desenvolvimento (correspondente ao troço 1), o corredor relativo à Linha 
“Tunes Norte” – Tavira, a 400kV, insere-se num território caracterizado por um relevo 
ondulado, onde as situações de declive muito acentuado variam com áreas planas 
produzindo uma dinâmica fisiográfica bastante evidente. Analisando a Carta de 
Hipsometria, verifica-se que este troço se desenvolve praticamente todo na mesma classe 
– 100-200 metros – na zona mais a Este (já na ligação ao troço 2) onde se encontram 
cotas compreendidas entre os 200-300 metros. Importa ainda referir que o traçado do 
corredor neste troço acompanha uma linha de festo principal, que delimita a bacia do rio 
Arade, cujo curso de água se localiza a Norte do troço, sendo interceptado pelo corredor 
no troço 2. 

No seu desenvolvimento para Este, o corredor desenvolve-se num território dominado por 
um relevo serrano, com declives muito acentuados, exceptuando-se situações pontuais de 
relevo plano/suave, que correspondem geralmente a linhas de água e suas margens. Esta 
situação mantém-se ao longo dos troços 2A e 2B. No que se refere à hipsometria, o troço 
2 apresenta grandes diferenças de altitudes, que variam entre os 100 e os 600 metros. 
Assim sendo, as zonas mais baixas (cotas entre 100-200 metros) localizam-se no início do 
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troço, acompanhando o curso de linhas de água: Barranco dos Pratinhos, Barranco do 
Zebro, Barranco da Soalheira e Rio Arade. As cotas mais altas (classe hipsométrica 500-
600 metros) localizam-se na zona de junção dos troços 2A e 2B, que corresponde também 
ao início do troço 3. O troço 2A desenvolve-se maioritariamente em cotas compreendidas 
entre os 300 e os 400 metros, sendo no entanto de assinalar a zona do marco geodésico 
de Xeixa, o Cerro de Barba Bode e a zona a Norte do marco geodésico de Casa Nova, por 
apresentar cotas entre os 400 e os 500 metros. Estes pontos correspondem ao 
atravessamento de linhas de festo principais. O troço 2B, até à zona do Barranco das 
Coxias, desenvolve-se essencialmente em zonas de cotas entre os 200-300 metros. A 
partir dessa zona o corredor desenvolve-se maioritariamente em altitudes entre os 400 e 
os 500 metros, atravessando pequenas faixas entre os 300-400 metros. 

No troço 3 e troço 4 (A e B), o relevo onde se desenvolve o corredor volta a apresentar-se 
mais ondulado, semelhante à situação do troço 1. Ainda que se registe um domínio de 
áreas com declives muito acentuados, neste troço, as áreas planas (declives 0-5%) 
surgem regularmente ao longo do corredor, definindo as zonas das linhas de água e os 
planaltos. Em termos hipsométricos, estes troços desenvolvem-se sobretudo ao longo das 
classes 200-300 e 300-400 metros. Exceptua-se apenas a zona inicial do troço 3, bem 
como a zona final do troço 4B, onde o corredor se insere numa zona de altitudes 
compreendidas entre os 400 e 500 metros. Importa ainda referir que nos troços 3 e 4, as 
zonas de cotas mais baixas (200-300) correspondem aos vales de cursos de água, 
nomeadamente a Ribeira do Vascão, Ribeira do Vascanito, Ribeira da Corte e Ribeira da 
Foupana, para o troço 3 e a Ribeira da Foupanilha, para o troço 4 (A e B).  

No que se refere à Rede Hidrográfica, importa referir que o corredor relativo à Linha 
“Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, sobrepassa uma densa malha de cursos de água, cuja 
análise mais pormenorizada pode ser consultada no âmbito do descritor “Recursos 
Hídricos e Qualidade da Água”.  

5.2.4 Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

Os corredores relativos à Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, têm início num 
território marcado por relevo ondulado, onde as situações de declive muito acentuado 
(declive> 25%) variam com áreas planas (declive 0-5%) produzindo uma dinâmica 
fisiográfica bastante evidente, sendo no entanto importante referir o predomínio do relevo 
muito acentuado. Esta característica é semelhante para todas as alternativas da zona 
inicial do corredor, ou seja, os troços 1A, 1B e 1C. No que se refere à hipsometria, estes 
troços desenvolvem-se sobretudo ao longo das classes 200-300 e 300-400 metros. 
Exceptua-se apenas a zona inicial dos troços 1A e 1B, onde se verificam altitudes 
compreendidas entre os 400 e 500 metros. 

O troço 2 apresenta características fisiográficas diferentes consoante as alternativas A ou 
B. O troço 2A1 insere-se dominantemente numa zona de relevo muito acentuado (declives 
superiores a 25%). O troço 2A2, até à zona a Norte do vértice geodésico Lagoa, 
desenvolve-se num relevo ondulado semelhante ao do troço 1. Entre o referido vértice 
geodésico e a zona do Vale de Oliveira, o corredor atravessa uma zona com predomínio 
de relevo plano/suave e relevo moderado (declive 5-15%). A partir desta zona, o troço 2A2 
desenvolve-se num território marcado por declives muito acentuados. Em termos 
hipsométricos, o corredor no troço 2A1 desenvolve-se em cotas que variam entre os 200 e 
os 400 metros (classe 200-300 e 300-400 metros). O troço 2 A2 desenvolve-se 
maioritariamente nas mesmas classes hipsométrica, excepto na zona do Barranco do 
Danfelix onde o corredor atravessa uma zona de menores altitudes – classe hipsométrica 
100-200 metros. 

O troço 2B desenvolve-se num território dominado por declives muito acentuados, 
exceptuando-se situações pontuais de relevo plano/suave, que correspondem geralmente 
a linhas de água e suas margens. Este troço desenvolve-se maioritariamente em cotas 
compreendidas entre os 100 e os 300 metros, à excepção da parte inicial que se insere na 
classe hipsométrica 300-400 metros. 
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O troço 3 desenvolve-se num território marcado por uma fisiografia ondulada, com domínio 
de relevo muito acentuado, ou seja, com declives superiores a 25%. Distingue-se, no 
entanto, a zona do Cerro Pelado por apresentar um relevo menos acidentado, com forte 
presença áreas de relevo plano/ suave. Esta zona é delimitada por uma linha de festo 
principal, facto que permite distingui-la dentro do troço. No que se refere à hipsometria, 
este troço desenvolve-se maioritariamente na classe entre os 100 e os 200 metros. 
Importa no entanto referir que na zona de atravessamento do Barranco dos Palheirinhos e 
do Barranco da Vaca o corredor atravessa cotas inferiores – classe 50-100 metros – e que 
tanto no seu início, como ao longo da linha de festo que delimita a zona do Cerro Pelado, 
o troço atravessa cotas mais elevadas – classe 200-300 metros. 

Ao longo dos troços 4A e 4B (correspondentes à zona final do corredor Sul da Linha 
Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV), o corredor desenvolve-se num relevo ondulado 
onde a forte presença de áreas com declives superiores a 25% alterna com uma 
topografia suave, produzindo um território bastante dinâmico (característica constante, tal 
como se tem vindo a descrever, em todo o corredor). As zonas de declive muito acentuado 
mais evidentes situam-se entre o Barranco do Pombal e a Ribeira da Foupana, para o 
troço 4A, e na encosta que delimitam o Barranco da Cavala, para o Troço 4B. As zonas 
com um relevo plano/suave com maior expressão, localizam-se junto das linhas de água 
com maior importância, sendo de destacar o Barranco do Pombal e a Ribeira da Foupana 
para o troço 4A e a Ribeira de Odeleite para o troço 4B, bem como o rio Guadiana para 
ambos os troços. Relativamente à hipsometria, o troço 4 desenvolve-se, no início do seu 
traçado, em altitudes entre os 100 e os 200 metros. A partir da zona de Terras da Ordem 
(zona localizada entre os troços A e B), os troços passam a desenvolver-se em zonas de 
cotas mais baixas sendo de destacar os vales do Barranco do Pombal e da Ribeira da 
Foupana para o troço 4A, o vale da Ribeira de Odeleite para o troço 4B, bem como o vale 
do rio Guadiana, por apresentarem cotas entre os 10 e os 50 metros.  

Pela sua extensão de cerca de 23Km, o troço 5 desenvolve-se num território que 
apresenta situações fisiográficas distintas. Assim, no seu início, junto ao Barranco do 
Ribeirão, o troço insere-se numa zona marcada por um relevo muito acentuado. A partir do 
Barranco das Hortas até ao Barranco de Prevenhas, o troço insere-se numa situação 
planáltica marcada pelas classes de declive 0-5% (relevo plano/suave) e 5-15% (relevo 
moderado). Entre o Barranco de Prevenhas e o vértice geodésico de Marcos, o troço 5 
atravessa um território marcado por uma fisiografia ondulada predominando as classes de 
relevo moderado (5-15%) e de relevo acentuado (15-25%), excepto na proximidade à 
Ribeira da Foupana, onde o relevo apresenta declives superiores a 25% (relevo muito 
acentuado). A zona definida entre o referido vértice geodésico e a Ribeira do Alcoutenejo 
volta a inserir-se numa situação de planalto apresentado declives que variam entre as 
classes 0-5% e 5-15%. A partir desta Ribeira e até à sua extremidade Nordeste, o troço 5 
volta a inserir-se numa zona de fisiografia ondulada. Do ponto de vista altimétrico, o troço 
5 insere-se num território que varia entre as classes hipsométricas 100-200 metros e 200-
300 metros, correspondendo as zonas da classe hipsométrica mais baixa (100-200) aos 
vales das Ribeiras da Foupana e do Alcoutenejo. 

As alternativas A e B que compõem o troço 6 apresentam ambas situações fisiográficas 
semelhantes, inserindo-se num território cujo relevo se apresenta maioritariamente 
plano/suave a moderado (classes de declive 0-5% e 5-15%). No que se refere à 
hipsometria, este troço insere-se na sua totalidade na classe hipsométrica 100-200 metros. 

O troço 7 tem início numa zona de relevo moderado (dando continuidade à situação 
fisiográfica do troço 6), mas insere-se numa zona marcada por uma fisiografia ondulada 
com predomínio de declives superiores a 25% (relevo muito acentuado), definindo o vale 
encaixado do Rio Guadiana. Do ponto de vista da hipsometria (como se pode verificar no 
desenho3), o troço 7 insere-se maioritariamente na classe 100-200 metros excepto no 
terço final, onde atravessa as classes 50-100 metros e 10-50 metros (correspondendo à 
encosta que delimita o rio). 
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Por fim, é de registar a proximidade das circunstâncias fisiográficas dos troços da Linha na 
zona de chegada à Fronteira Espanhola, nomeadamente, os troços 4A, 4B e 7. 

5.2.5 Abertura da Linha Tunes-Estoi para a Subestaç ão de Tavira, a 150 kV 

O corredor relativo à Abertura da Linha Tunes-Estoi para a Subestação de Tavira, a 150 
kV, desenvolve-se, essencialmente, em território dominado por uma fisiografia de serra, 
dominado por um relevo muito acentuado (declive> 25%), exceptuando-se situações 
pontuais de relevo plano/suave, que correspondem geralmente a linhas de água e suas 
margens, nomeadamente a Ribeira de Odeleite (troço 2) e a Ribeira de Alportel (troço 4). 
Relativamente ao relevo importa ainda destacar o troço 1A, cujo início (na zona do marco 
geodésico de Passa Frio), se insere numa situação de relevo ondulado.  

No que se refere à hipsometria, este corredor desenvolve-se ao longo das classes 100-
200, 200-300, 300-400 e 400-500 metros. O troço 1A tem início numa zona cujas altitudes 
variam entre os 400 e os 500 metros (zona do marco geodésico de Passa Frio), passando 
depois a desenvolver-se em zonas de cotas mais baixas, registando-se na sua zona final 
cotas entre os 100 e os 200 metros. Esta zona corresponde à sobrepassagem do 
Barranco do Grainho e do Barranco de Chantelho. O troço 1B desenvolve-se 
maioritariamente nas classes hipsométricas 200-300 e 300-400 metros, exceptuando-se o 
seu final, que se insere na classe 100-200 metros (correspondente ao atravessamento do 
Barranco de Chantelho). O troço 2 desenvolve-se ao longo de cotas compreendidas entre 
os 100 e os 300 metros, sendo que as cotas mais baixas (classe hipsométrica 100-200 
metros) corresponde à sobrepassagem da Ribeira de Odeleite e suas margens. O troço 3 
tem início na classe hipsométrica 200-300 metros. No seu desenvolvimento, o corredor 
percorre zonas com cotas superiores (classes hipsométricas 300-400 e 400-500 metros), 
até à zona de Alcaria do Cume (troço 3A) e Malhada de Alvarovaz (troço 3B). A partir 
deste ponto, o troço 3A desenvolve-se sobretudo ao longo das classes hipsométricas 200-
300 e 300-400 metros, destacando-se apenas, na sua zona final (a norte do Barranco da 
Tocha de João Cordeiro), uma zona de cotas mais altas (classe hipsométrica 400-500 
metros). O troço 3B, a partir da zona da Malhada de Alvarovaz desenvolve-se num 
território onde as altitudes variam entre os 100 e os 500 metros. As zonas mais baixas, 
que correspondem à classe hipsométrica 100-200 metros, correspondem ao 
atravessamento de linhas de água, nomeadamente o Barranco dos Loros, Barranco dos 
Caldeirões, Barranco do Chantalho e o Barranco das Casa Novas. Na zona do marco 
geodésico de Cruzes o troço 3B volta a atravessar uma zona que se insere na classe 
hipsométrica 400-500 metros. O troço 4 desenvolve-se num território cuja altitude varia 
entre os 100 e os 300 metros. As zonas mais baixas, classe hipsométrica 100-200 metros 
corresponde à sobrepassagem de linhas de água tais como a Ribeira do Bemparece 
(também denominada por Barranco da Fonte de Santo António), e a Ribeira de Alportel. 
Na zona do marco geodésico de Carvalhoso o troço 4 atravessa uma zona de cotas 
compreendidas entre os 300-400 metros. 

5.2.6 Subestação de Tavira 

As localizações em estudo para a implantação da Subestação de Tavira, tanto para a 
alternativa 1 (SE 01) como para a alternativa 2 (SE 02), são caracterizadas por um relevo 
ondulado onde as situações de declive muito acentuado (declive> 25%) alternam com 
áreas planas (declive 0-5%) produzindo uma dinâmica fisiográfica bastante evidente. No 
que se refere à hipsometria as alternativas apresentam características distintas. A SE 01 
encontra-se totalmente inserida na classe hipsométrica 300-400 metros, enquanto que a 
SE 02 se insere numa zona onde as altitudes variam entre as classes hipsométricas 300-
400 e 400-500 metros. Relativamente à rede hidrográfica, apenas a zona de implantação 
da SE 02 atravessa, na sua extremidade SW, o Barranco dos Guinchos que tem 
classificação no Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água em 
Portugal. 
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5.3 Geomorfologia, Geologia e Sismicidade 

5.3.1 Aspectos geomorfológicos 

A região de implantação do projecto situa-se sobre as regiões geomorfológicas do Maciço 
Antigo ou Hespérico, na divisão correspondente à Zona Sul Portuguesa (e na sua sub-
divisão da Faixa Piritosa) e da Cobertura Epi-Hercínica da Orla Algarvia ou Meridional, que 
se apresentam separadas por uma linha de relevos de onde se destaca a serra do 
Caldeirão. 

 

Figura 6 – Esquema tectono-estratigráfico de Portugal Continental (adaptado da Carta 
Geológica de Portugal, escala 1:1.000.000, de 1992) 

De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Guadiana (Hidroprojecto et al, 
1999), o Maciço Antigo é formado por terrenos antigos, anteriores à deriva continental 
mesocenozóica, nos quais se encontram representadas as rochas metamórficas (xistos, 
micaxistos, mármores), sedimentares (calcários, grauvaques, quartzitos) e eruptivas 
(diorites, gabros, pórfiros, granitos), com idades compreendidas entre o Precâmbrico e o 
final do Paleozóico. Nesta unidade predominam as formas de relevo arrasadas por 
sucessivas aplanações, deslocadas e desniveladas por um complexo sistema de falhas, 
ocupando, ao Sul, as planícies a sua maior extensão. 

A Zona Sul Portuguesa (ZSP) é caracterizada pela existência de um Complexo Vulcano-
Sedimentar (CVS) do Devónico Superior-Carbónico Inferior composto por xistos, siltitos, 
tufitos, jaspes, rochas vulcânicas ácidas, e rochas vulcânicas básicas e é sobreposto por 
uma sequência do Culm, composto pelas formações do Grupo do Flysch do Baixo Alentejo. 
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Por baixo do CVS encontra-se o Grupo Filito-Quartzítico composto por filitos, quartzitos e 
siltitos. 

No que se refere ao Grupo do Flysch do Baixo Alentejo, trata-se de uma sucessão de 
turbiditos (grauvaques, siltitos, pelitos, conglomerados) resultante de sedimentação 
gravítica em flysch progradante para SW (devido a instabilidade tectónica compressiva 
dirigida para SW) de que resultaram descargas sucessivas de sedimentos terrígenos em 
vastas áreas para bacias que, antes, eram confinadas. Este Grupo é composto de 3 
Unidades, duas das quais atravessadas pela área de estudo (as Formações de Mértola e 
Mira) e ainda pela Formação de Brejeira (a Sudoeste da área de estudo). 

A Faixa Piritosa Ibérica, onde se implanta a quase totalidade da área ocupada pelos 
corredores e localizações em estudo, constitui uma das mais importantes Províncias 
Metalogenéticas de sulfuretos maciços polimetálicos à escala mundial. São aqui 
conhecidos trabalhos pré-romanos e romanos, para exploração de Ouro (Au), Cobre (Cu) 
e Prata (Ag), essencialmente no gossan resultante da oxidação de sulfuretos maciços. É 
nesta zona que se implantam as Minas de Lousal, Aljustrel, Neves-Corvo e S. Domingos. 

Finalmente, a Orla Meridional Mesocenozóica corresponde ao conjunto dos terrenos 
formados, na grande maioria, por rochas sedimentares, como sejam: os grés, os calcários 
(dolomíticos, compactos detríticos, lacustres e margosos), as margas, as argilas, os 
arenitos, entre outras. São o produto de uma margem continental que se instalou a partir 
do Pérmico, como resultado dos primeiros episódios da abertura do Atlântico. 
Estruturalmente, a Sul, o relevo apresenta um estilo ondulado, com dobras anticlinais 
amplas (E-W) levemente inclinadas ou cavalgantes para sul. 

No que se refere a Recursos Minerais Não Metálicos, verifica-se a sua ausência no interior 
dos corredores e localizações em estudo, apesar de, no seu limite Sul, se registar a 
proximidade de uma área potencial para exploração de argilas, ocorrente junto à 
localidade de Espartosa, freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo (Concelho de 
Tavira). 

Quanto aos recursos minerais metálicos, é de referir que a área de estudo integra a parte 
portuguesa da Faixa Piritosa Ibérica. As ocorrências cupríferas (Cu), antimoníferas (Sb) e 
manganesíferas (Mn) registadas na área de estudo estão identificadas no Quadro 24, 
tendo a referida informação sido disponibilizada pelo INETI. 

 
Quadro 24 – Caracterização das ocorrências de recursos minerais metálicos existentes na 

área de estudo 

Ocorrência Mineral Código Tipo Génese Método de  
exploração 

Período de  
concessão 

Cerro do Padre António 2213 Mn Manganês Epigenética, 
hidrotermal Céu Aberto -- 

Cerros de Sta. Bárbara, 
Seixo Branco e Eira do Brejo 668 Mn Manganês Epigenético, 

hidrotermal Subterrâneo 1899 – 1988 

Alcaria Queimada  769 Cu Cobre Epigenética, 
epitermal Subterrâneo 1892-1988 

Cortes Pereira  1238 Sb Antimónio 
Epigenética, 

epitermal. 
Supergénica 

Subterrâneo 1860 - 1988 

Barranco do Vale Covo  1647 Cu Cobre Epigenética, 
hidrotermal 

Subterrâneo 1903 - 1988 

Cerro da Mina e Conceição 1704 Cu Cobre Epigenética 
Supergénica Subterrâneo 1899 - 1992 

Herdade da Malhada 1819 Cu Cobre Epigenética Não houve  
exploração 1921 - 1932 

Eira Correia 1821 Cu Cobre Epigenética Subterrâneo 1901 - 1992 

Espingardinha 2183 Cu Cobre Epigenética 
Supergénica Céu Aberto -- 
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Barranco do Brejo 2212 Mn Manganês Singenética Céu Aberto -- 

       

Para estas ocorrências de recursos minerais, o INETI informou da seguinte listagem de 
concessões mineiras existentes na área de estudo, sua descrição e situação actual, 
salientando-se que nenhuma se encontra actualmente em exploração: 

Quadro 25 – Caracterização das concessões mineiras existentes na área de estudo 

Nº NOME SUBST. FREGUESIA CONCELHO INÍCIO FIM SITUAÇÃO 

14 Cortes Pereira Sb Alcoutim Alcoutim 27/08/1860 09/03/1988 Revogada 

230 Cerro da Mina e Conceição Cu Odeleite Castro Marim 14/09/1889 15/02/1921 Abandonada 

243 Alcaria Queimada Cu Vaqueiros Alcoutim 18/05/1892 09/03/1988 Revogada 

302 Cerro de Santa Bárbara Mn Alcoutim Alcoutim 28/10/1899 23/12/1968 Abandonada 

339 Eira Correia Cu Odeleite Castro Marim 25/11/1901 15/02/1921 Abandonada 

349 Cerro do Seixo Branco Mn Alcoutim Alcoutim 25/08/1902 09/03/1988 Revogada 

364 Barranco do Vale Covo Cu Santa Cruz Almodôvar 27/06/1903 22/08/1988 Revogada 

389 Eira do Brejo Mn Alcoutim Alcoutim 20/02/1905 09/03/1988 Revogada 

1044 Herdade da Malhada Cu Vaqueiros Alcoutim 13/05/1921 31/08/1932 Abandonada 

 

Todas as ocorrências e concessões identificadas estão devidamente cartografadas no 
Desenho 8 , apresentando-se igualmente a sua localização na figura seguinte: 
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Figura 7 – Localização das ocorrências de recursos minerais metálicos e das concessões 
mineiras presentes na área de estudo 

Como é possível observar da leitura da figura anterior (e mais detalhadamente no 
Desenho 8), os corredores em estudo atravessam 3 concessões mineiras, nomeadamente: 

� Barranco do Vale Covo – atravessada pelo troço 3 da Linha “Tunes Norte” – 
Tavira, a 400 kV, em cerca de 29, 0 ha – concessão que se encontra revogada; 

� Cerro da Mina e Conceição – atravessada pelos troços 4A e 4B da Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola, a 400 kV, em cerca de 7,3 ha e 5,5 ha, respectivamente – 
concessão abandonada; 

� Cortes Pereira – atravessada pelo troço 6B da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, 
a 400 kV, em cerca de 3,3 ha – concessão que se encontra revogada. 

5.3.2 Estratigrafia e litologia 

A Figura 8  apresenta um extracto da Carta Geológica de Portugal na escala 1:500 000, 
publicada pelo Instituto Geológico e Mineiro (IGM), relativo à área de implantação do 
projecto. 

Nos corredores em estudo ocorrem, assim, as seguintes formações superficiais e 
unidades litoestratigráficas: 

Carbónico  Inferior 
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Namuriano 

HMI – Formação de Mira: Turbiditos 

Viseano 

HMT – Formação de Mértola: turbiditos e conglomerados (*) 

Jurássico  Inferior 

 Hetangiano-Sinemuriano 

JV1 – Complexo Vulcano-Sedimentar 

Rochas Magmáticas Intrusivas  Pós-hercínicas 

δ - Filão dolerítico do Alentejo e outras rochas básicas 

 
Figura 8 – Carta Geológica 

Como é possível verificar na figura anterior, a quase totalidade da área ocupada pelos 
corredores em estudo encontra-se em terrenos onde aflora a Faixa Piritosa da Zona Sul 
Portuguesa (Grupo do Flysch do Baixo Alentejo), com a excepção da zona terminal da 
Abertura da LTNET, a 150 kV, que se situa sobre a Bacia Sedimentar da Orla Meridional. 
Verifica-se, assim, que a geologia dominante é constituída, essencialmente, por 
Formações Sedimentares e Metamórficas, com origem no Carbónico Marinho e Devónico, 
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e em que ocorrem maioritariamente turbiditos e conglomerados. Na zona terminal da 
Abertura da LTNET a 150 kV, correspondendo às formações da Orla Meridional, verifica-
se ainda o atravessamento marginal do Complexo Vulcano-Sedimentar Algarvio. 

5.3.3 Tectónica e sismicidade 

Do ponto de vista tectónico, a Faixa Piritosa constitui um complexo imbricado e inclinado 
para SW. Em geral, essa estrutura deve-se à ocorrência de falhas inversas abruptas, 
posteriores à clivagem principal, que mergulha fortemente para NE (Ferreira, 2000). Os 
terrenos da Zona Sul Portuguesa (ZSP), em geral, apresentam-se muito dobrados e 
afectados por numerosas falhas, algumas preenchidas por quartzo de exsudação. 

No que se refere à Orla Meridional, a actividade tectónica ocorreu após o Cretácico inferior 
e médio, que se apresenta dobrado e basculado, sobretudo ao longo das linhas de flexura 
principais (Ferreira, 2000). O Miocénico apresenta-se praticamente tabular e assenta no 
substrato por intermédio de uma grande discordância angular. No entanto, ao longo das 
flexuras principais verifica-se que também esta unidade está tectonicamente afectada. 

A estrutura geral do Algarve, que se traduz por um monoclinal bastante simples que 
mergulha para Sul, foi explicado pela separação da cobertura sobre o complexo 
evaporítico e seu deslizamento por gravidade para Sul, deslizamento esse responsável 
pelo encurtamento dessa mesma cobertura. A existência de um sistema de falhas inversas 
mergulhando para N deverá ser explicado pela proximidade do limite das placas europeia 
e africana durante o Neogénico e o Quaternário (Ferreira, 2000). 

De referir ainda que o curso do Guadiana, assim como de alguns dos seus afluentes, 
confirma a existência de áreas de fraqueza (falhas e fracturas), sendo frequentes os troços 
rectilíneos e os “cotovelos” em ângulos rectos pouco vivos. O rio corre, na área de 
enquadramento do projecto, perpendicularmente (N-S) ao traçado das falhas, enquanto 
que os seus afluentes e subafluentes, pelo contrário, geralmente acompanham as linhas 
de fraqueza. 

Em matéria de sismicidade, consultou-se a cartografia do Atlas do Ambiente 
disponibilizado pelo Instituto do Ambiente, no que se refere à intensidade sísmica máxima 
registada no período 1901-1972 e à sismicidade histórica total. Da análise à Figura 9 , 
verifica-se que os corredores e localizações em estudo se situam em zonas que 
registaram uma intensidade sísmica máxima de grau VI e VII na escala de Mercalli 
modificada. Da mesma forma, por apreciação da Figura 10 , observam-se valores de 
sismicidade histórica de grau VIII (nos corredores correspondentes à Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola) e IX (nos restantes corredores e localizações) na escala de Mercalli 
modificada.  
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Figura 9 – Carta de Isossistas de Intensidade Máxima Figura 10 – Carta de Zonas de Intensidade 

Sísmica 

O Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, de 1983, 
definido pelo Decreto-Lei nº 235/83, de 31 de Maio e, pelo Decreto-Lei nº 357/85, de 2 de 
Setembro, procede à quantificação da acção dos sismos em Portugal, apresentando uma 
divisão em 4 zonas que, por ordem decrescente de sismicidade, são designadas por A, B, 
C e D. Os corredores e localizações em estudo inserem-se na zona A, zona com maior 
risco de incidência de fenómenos sísmicos. 

5.4 Solos 
Para a caracterização dos solos atravessados pelos corredores e localizações em estudo 
e atendendo à área abrangida pelos mesmos, optou-se por consultar a informação 
constante no Atlas do Ambiente, disponibilizada pelo Instituto do Ambiente, 
nomeadamente no que se refere às cartas litológica, de solos e de capacidade de uso dos 
solos. Nas Figuras  11, 12 e 13 apresentam-se extractos das referidas cartas para a 
totalidade da área de estudo. 
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Figura 11 – Carta litológica 

 
Figura 12 – Carta de Solos 
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Figura 13 – Carta de Capacidade de Uso dos solos 

 

Analisando as figuras acima referidas constata-se o seguinte: 

� Do ponto de vista das unidades litológicas,  a área de estudo desenvolve-se na 
quase totalidade sobre Formações Sedimentares e Metamórficas (do Carbónico 
Marinho e Devónico), constituídas essencialmente por xistos argilosos, 
grauvaques e arenitos, sendo que na proximidade do rio Guadiana, coincidindo 
com as várzeas das ribeiras da Foupana e Odeleite, atravessa Formações 
Sedimentares (do Holocénico), nomeadamente aluviões. Na zona final da Abertura 
da LTNET, a 150 kV para a subestação de Tavira atravessam-se marginalmente 
Rochas Eruptivas Vulcânicas (correspondentes ao Complexo Vulcano-
Sedimentar), compostas por doleritos. 

� Quanto ao tipo de solos  atravessados constata-se que a totalidade da área de 
estudo e, consequentemente, dos corredores e localizações se implantam sobre 
Litossolos Eutricos. Tratam-se de solos incipientes, derivados de rochas 
consolidadas, com baixa espessura e elevada pedregosidade, sendo limitados por 
rocha dura a menos de 50 cm de profundidade e constituídos em regra por uma 
sequência de horizontes ABCR. O sub-tipo eutrico refere-se a solos que 
apresentam um horizonte A ócrico e um teor de saturação de bases superior a 
50%. 

� Relativamente à capacidade de uso do solo , de uma forma geral, na área de 
estudo predominam os solos com classe de capacidade de uso E, 
designadamente solos com limitações severas ao uso agrícola e de ocupação 
maioritariamente florestal. Na zona inicial da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 
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400 kV, verifica-se o atravessamento de uma pequena mancha de solos com 
capacidade de uso A, sem limitações para uso agrícola, correspondente à várzea 
do rio Arade e seus afluentes. Na mesma linha, na envolvente da ribeira do 
Gavião, observa-se outra mancha isolada de solos com capacidade de uso C, 
ou seja de uso agrícola condicionado por limitações acentuadas. No cruzamento 
com a ribeira do Vascão e respectiva várzea, observa-se novamente uma mancha 
de solos com capacidade de uso A. Na aproximação da Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola, a 400 kV, no seu corredor Sul, novamente associada ao cruzamento 
de linhas de água, neste caso, a ribeira da Foupana e a ribeira de Odeleite, 
observa-se o atravessamento de uma área de capacidade de uso A ou B+C, 
correspondendo a uma utilização dos solos mista (agrícola e florestal). A zona de 
chegada ao rio Guadiana corresponde, finalmente, a uma área de capacidade de 
uso A, associada à importante várzea aí existente. No desenvolvimento Nordeste 
da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, a Sul da povoação de Pereiro, 
verifica-se o atravessamento de uma pequena mancha de solos com capacidade 
de uso D. Estes consistem em solos com uma capacidade de uso baixa, risco de 
erosão elevado a muito elevado, não susceptíveis de utilização agrícola, salvo em 
casos muito especiais, poucas ou moderadas limitações para pastagem, 
exploração de matas e exploração florestal. 

5.5 Ocupação do Solo 

5.5.1 Metodologia 

Para a caracterização da ocupação do solo recorreu-se a uma metodologia que incluiu, 
numa primeira fase, a análise da carta de ocupação do solo (CORINE Land Cover 2000) 
disponibilizadas pelo IGEO14, que se apresenta no Desenho 5 , na qual se procederam às 
correcções de detalhe possíveis (face à dimensão dos corredores e localizações em 
estudo) tendo por base a visualização dos ortofotomapas produzidos no âmbito do 
projecto em análise e, numa segunda fase, recorrendo a foto-interpretação e a visitas de 
campo. A leitura do presente descritor é complementada pela informação apresentada no 
Anexo Fotográfico  (Anexo D ), assim como pelo Desenho 1  – Corredores e 
Localizações em estudo (Volume 2  do EIA), que foi desenvolvido sobre Cartas Militares. 

Uma vez que não se registaram, à escala cartografável do CORINE, áreas artificializadas 
de natureza urbana ou industrial, optou-se por consultar o COS’90 relativamente a estes 
temas, uma vez que, apesar de a respectiva cartografia corresponder a levantamentos 
realizados em 1990, apresenta unidades cartografáveis mais reduzidas. A leitura dos 
COS’90 em matéria de ocupação urbana ou industrial foi idêntica à obtida para o CORINE, 
não delimitando, por isso, qualquer área com estas características no interior dos 
corredores e localizações em estudo. A consulta detalhada dos ortofotomapas produzidos 
no âmbito do projecto em análise, permitiu, em complemento com os levantamentos de 
campo realizado, identificar os aglomerados populacionais e/ou habitações isoladas 
existentes dentro e na proximidade dos corredores em estudo. 

5.5.2 Enquadramento 

De acordo com o Desenho 5 , identificaram-se as seguintes classes de ocupação de solo 
no interior dos corredores e localizações em estudo: 

                                                      
14 IGEO – Instituto Geográfico Português 
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      ÁREAS AGRÍCOLAS 
 

� Culturas anuais de sequeiro 
� Culturas anuais associadas a culturas 

permanentes 
� Sistemas culturais e parcelares complexos 
� Pastagens naturais 
� Agricultura com espaços naturais 
� Sistemas agro-florestais 

 
      ÁREAS FLORESTAIS 
 

� Florestas de folhosas 
� Florestas de resinosas 
� Florestas mistas 
� Pastagens naturais 
� Vegetação esclerofítica 
� Espaços florestais degradados, cortes e novas 

plantações 
� Linhas de água 

5.5.3 Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV 

A leitura da Carta de Ocupação do solo relativamente aos corredores em estudo para a 
implantação da Linha “Tunes Norte” – Tavira, permite constatar que a classe de ocupação 
dominante refere-se à ocorrência das chamadas florestas de folhosas, áreas onde 
ocorrem espécies como o sobreiro ou o eucalipto, com densidades de coberto arbóreo 
muito variáveis, e que por vezes registam subcoberto arbustivo bastante denso. São ainda 
importantes as áreas dominadas por vegetação esclerofítica (estevas, carrascos, 
zambujeiros) e as zonas recentemente plantadas, em geral, com pinheiros mansos, mas 
por vezes com sobreiros. As zonas agrícolas apresentam-se maioritariamente associadas 
às linhas de água que são cruzadas e que ocorrem com alguma frequência. Na zona final 
do corredor são ainda relevantes as áreas agro-florestais. 

  

Floresta de folhosas na zona central dos 
corredores da linha 

Zona agrícola implantada na várzea de uma 
ribeira 

Descrevem-se, seguidamente, os diferentes troços em que os corredores da referida linha 
se subdividem. 

Troço 1 

O troço 1 da Linha “Tunes Norte” – Tavira, insere-se integralmente no Concelho de Silves 
e na freguesia de S. Bartolomeu de Messines, situando-se na proximidade da Albufeira do 
Funcho, ainda dentro da sua Área de Protecção, e apresentando-se enquadrado pelos 
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vales das ribeiras envolventes, nomeadamente a Ribeira de Arade a Noroeste e a Ribeira 
do Gavião a Sudeste. Este troço encontra-se ilustrado nas fotografias de 1 a 15 do Anexo 
fotográfico.  

O corredor apresenta-se maioritariamente coberto po r áreas florestais recentes, 
nomeadamente plantações de pinheiros e eucaliptos. As encostas mais declivosas 
apresentam-se cobertas por pinheiro bravo relativam ente adulto (fotografia 8), e por 
matos intercalando com sobreiros dispersos (fotogra fia 12). De destacar, neste 
troço, a ocorrência de plantações regulares de pinh eiros mansos (actualmente ainda 
muito jovens) – fotografia 10 (vista para NE-SE), a o longo das curvas de nível. 
Existem ainda alguns agrupamentos de eucaliptos nal gumas zonas de cumeada e 
pequenas encostas (fotografias 10 e 14). 

No que se refere à ocupação agrícola do troço, esta desenvolve-se maioritariamente 
associada às várzeas das ribeiras existentes na envolvente, sendo composta por prados, 
explorações cerealíferas e pequenos olivais e árvores de fruto. É ainda possível observar 
o aproveitamento de pequenos talhões agrícolas, quer em situação de vale, quer de 
cumeada, registando-se a ocorrência de várias represas destinadas a rega, criadas ao 
longo de linhas de escoamento de água (fotografias 12 e 13). 

A ocupação humana é importante na zona inicial do troço, verificando-se a presença de 
quintas e pequenos aglomerados de construção muito pouco densa, vocacionados 
principalmente para a agricultura, que constituem a povoação de Gavião de Baixo 
(fotografia 3). Verifica-se ainda uma grande proximidade com Meada (fotografia 4), além 
de outras quintas mais isoladas (fotografia 5). 

O troço 1 atravessa a auto-estrada A2 (fotografia 10) numa zona igualmente pontuada por 
estradas municipais de acesso a pequenas povoações, que registam um trânsito 
relativamente elevado. 

Troço 2A 

O troço 2A implanta-se nos Concelhos de Silves (freguesia de S. Bartolomeu de Messines), 
Loulé (freguesia de Alte) e Almodôvar (freguesia de S. Barnabé), localizando-se 
parcialmente no Distrito de Faro e Parcialmente no Distrito de Beja. Encontra-se ainda 
quase totalmente inserido no Sítio Classificado Rede Natura 2000 do Caldeirão. A análise 
deste troço deverá ser acompanhada pelas fotografias 17 a 21, 25 a 27, 29 a 31, 35, 37 a 
40 e 44 do Anexo Fotográfico. 

A ocupação florestal apresenta-se como claramente d ominante no troço 2A, sendo 
maioritariamente composta por um coberto de folhosa s (sobreiro e eucalipto), com 
subcoberto arbustivo e apresentando ainda algumas á reas florestais recentemente 
criadas (pinheiro manso) (fotografia 17 e 18) e zon as dominadas por carrascos e 
estevas (vegetação esclerofítica). 

Neste troço a ocupação agrícola é menos significativa, ocorrendo sobretudo ao longo de 
cursos de água meandrizados, nas respectivas várzeas. Verifica-se a presença de montes 
agrícolas abandonados ao início e meio do troço (fotografia 36), apesar de ainda se 
registarem zonas de exploração agro-florestal (aproveitamento de cortiça). Na zona inicial 
do troço observam-se ainda várias charcas/ represas de uso agrícola (fotografia 17). 

O povoamento habitacional é extremamente pontual, observando-se no entanto a 
ocorrência de duas povoações, Felizes e Almoínha (fotografia 37), na sua zona envolvente. 

O troço 2A desenvolve-se a partir do troço 1 na zona de atravessamento do Barranco da 
Balsinha, afluente da ribeira do Favião, que se desenvolve a Sul de todo o troço 1. Cruza, 
na sua zona inicial, o Barranco dos Piatinhos (afluente do rio Arade) (fotografias 18 e 19) e, 
no seu desenvolvimento para NE, já no concelho de Loulé, atravessa o Barranco do Zebro 
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(fotografia 25) e o próprio rio Arade (fotografia 26). Nesta zona a ocupação é dominada 
por montado disperso com subcoberto vegetal ralo. Seguidamente, após uma ligeira 
inflexão do corredor a E-NE, o corredor cruza o Barranco do Monte da Cruz (fotografia 29), 
mantendo-se a ocupação do solo atrás referida. De registar, na proximidade do Barranco 
dos Piteiros (fotografia 30), mas fora do corredor, a localização de Casa Nova (a cerca de 
300 m do corredor), uma área de habitações com aparente utilização turística. No seu 
desenvolvimento para NE, o corredor cruza ainda o vale muito encaixado da ribeira de 
Odelouca, assim como alguns barrancos seus afluentes, numa zona dominada por 
espécies de crescimento rápido (eucaliptos) que foram alvo recentemente de um incêndio 
florestal. Nesta zona, registam-se ainda umas construções na zona de Carneiro, dentro do 
corredor em estudo, muito próximo do seu limite Norte (fotografia 35). De seguida, o 
corredor segue o percurso da ribeira de Arnela (afluente da ribeira de Odelouca) 
(fotografia 38) até praticamente ao final do troço 2A. Próximo do final do troço, o corredor 
aproxima-se (sem nunca atravessar) do lugar de Almoinha (fotografia 37)15, a Norte do 
corredor e da povoação de Felizes (fotografia 40), a Sul do corredor e a uma maior 
distância. Na envolvente destes locais a ocupação é marcada pelo coberto herbáceo com 
presença de sobreiros e azinheiras dispersos. 

Na zona final do troço, regista-se a presença do Monte do Zé da Chica sensivelmente a 
meio do corredor, onde ocorrem edificações em ruínas. 

O troço 2A conflui com o troço 2B na proximidade do atravessamento da EM 506, situada 
próximo do Vértice Geodésido de Mú e que se constitui como um importante eixo em 
matéria de acessibilidade local e regional. 

Troço 2B 

O troço 2B implanta-se nos Concelhos de Silves (freguesia de S. Bartolomeu de 
Messines), Loulé (freguesia de Alte) e Almodôvar (freguesia de S. Barnabé). Encontra-se 
ainda quase totalmente inserido, à semelhança do troço 2A, no Sítio Classificado Rede 
Natura 2000 do Caldeirão. A sua descrição deverá ser acompanhada com as fotografias 
16, 22 a 24, 28, 32 a 34, 36, 41 a 43 e 45 do Anexo Fotográfico. 

À semelhança do que sucede no troço 2A, a ocupação do solo no troço 2B é 
dominada por florestas de folhosas com subcoberto a rbustivo, intercaladas por 
áreas recentemente plantadas com pinheiro manso (mu ito jovem). A meio do troço 
observam-se áreas importantes de Pomar e Olival, as sociadas a vários barrancos 
afluentes e ao próprio rio Arade. Na zona anterior à última inflexão do troço para NE, 
registam-se áreas maioritariamente ocupadas por mat o e sobreiros dispersos. 

O troço 2B separa-se dos troços 1 e 2A na zona de atravessamento do Barranco da 
Balsinha, numa zona onde se registam plantações de pinheiro jovem intercaladas com 
vegetação esclerofítica (estevas). Nessa zona inicial, é ainda possível identificar o Vértice 
Geodésico do Coentral ao meio do corredor (fotografia 16). 

À semelhança do troço 2A, o corredor cruza o Barranco dos Piatinhos, em torno do qual 
se mantém a mesma ocupação florestal atrás referida (fotografia 22). Desenvolvendo-se 
para Este, aproxima-se do lugar de Zebro de Cima (que se situa a Norte do troço) e de 
algumas habitações dispersas situadas ao longo de estradas locais próximas (ainda fora 
do corredor), numa zona em que cruza o Barranco da Quartelha (fotografia 23). No que se 
refere à ocupação agrícola, regista-se a ocorrência de algumas construções marginadas 
por represas/ charcas (fotografia 24). Nessa zona é ainda possível observar a ocorrência 
de áreas importantes de Pomar e Olival, que pontuam o corredor até ao atravessamento 
do Barranco da Soalheira (afluente do rio Arade), onde o corredor atravessa o lugar de 
Monte de Cima e em cujo leito de cheia revelam a sua maior expressão. 

                                                      
15 A área habitada identificada no Desenho 5 refere-se a uma habitação isolada. 
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A partir desta zona, o troço inflecte ligeiramente para N-NE, indo atravessar o próprio rio 
Arade, na proximidade da povoação de Zambujal. O vale do rio Arade apresenta várias 
charcas de aproveitamento agrícola e uma forte ocupação agrícola, a mais expressiva de 
toda a Linha “Tunes Norte” – Tavira. 

De destacar igualmente a povoação de Zambujal pela sua grande proximidade com o 
corredor (fotografias 32 a 34), apesar de se situar fora deste (a cerca de 100 m), e pela 
actividade agrícola a que se associa. No seu desenvolvimento para NE, o troço apresenta 
uma ocupação dominada por matos rasteiros e sobreiros dispersos (fotografia 36). Até ao 
final do troço, é apenas de registar a presença do lugar de Moita Redonda do Meio16 e a 
proximidade do corredor (cerca de 50 m) à povoação de Corte Cabo (fotografia 42), de 
menor dimensão do que Zambujal e que se apresenta enquadrada pela mesma ocupação 
de solo atrás referida. Na zona final do troço assiste-se a uma maior densidade de coberto 
vegetal. 

Troço 3 

O troço 3 apresenta-se integrado nos concelhos de Almodôvar (freguesias de Almodôvar e 
Santa Cruz), Loulé (freguesia de Ameixial) e Tavira (freguesia de Cachopo). A análise 
deste troço deverá ser acompanhada pelas fotografias 46 a 57 do Anexo Fotográfico. 

O Troço 3 apresenta uma ocupação do solo mais varia da relativamente aos troços 
anteriores, registando-se áreas florestais de folho sas, intercaladas com áreas 
dominadas por vegetação esclerofítica e zonas com n ovas plantações de sobreiros. 

A zona inicial do corredor apresenta um coberto arbóreo marcado pela ocorrência dispersa 
de sobreiros e eucaliptos, com subcoberto arbustivo. O troço atravessa (à semelhança dos 
troços 2A e 2B) a EN 506, mantendo-se a ocupação do solo da zona inicial (fotografia 47), 
numa zona em que se regista ainda a presença de áreas agricultadas e de charcas/ 
represas para rega. Nesta zona, observa-se ainda alguma proximidade do corredor ao 
lugar da Atalaia (cerca de 230 m). 

O corredor cruza igualmente a ribeira do Vascão, que apresenta, na zona Norte do 
atravessamento, uma pequena galeria ripícola. Esta zona apresenta-se envolvida por 
áreas de matos mais densos e povoamentos de sobreiros e azinheiras (fotografia 48). Na 
zona Sul do atravessamento (fotografia 49) interceptam-se várzeas amplas, onde ocorrem 
pequenos talhões arados e olivais.  

No desenvolvimento do corredor, a ocupação do solo mantém-se dominada pela 
ocorrência de vegetação esclerofítica e de sobreiros dispersos, numa zona em que 
atravessa a EN 2 que liga as terras a Sul do troço a Almodôvar. No seu percurso para 
Oeste, a ocupação alterna entre zonas dominadas por matos e plantações recentes de 
montado (fotografia 51). Na envolvente mais alargada a esta zona localiza-se ainda a 
povoação de Ameixial, um núcleo habitacional com alguma importância regional. 

O corredor atravessa posteriormente um caminho rural de acesso ao lugar do Vale da 
Moita, que se apresenta envolvida por uma zona de montado adulto bem conservado. 
Sucede-se o cruzamento com a ribeira da Corte, ladeada pela EM 504, cujas encostas 
apresentam revestimento herbáceo e montado muito disperso (fotografia 53). 

O corredor inflecte, de seguida, ligeiramente para SE, numa zona maioritariamente 
ocupada por floresta de folhosas (sobreiros e alguns eucaliptos). Na zona de 
atravessamento do vale da Ribeirinha (fotografia 54), ocorre ainda a presença de olival e 
amendoeiras dispersas. Neste local, identificam-se na envolvente do corredor as 
povoações de Mealha (a cerca de 660 m), Alcarias Pedro Guerreiro (a 220 m) e Montinho 
do Cravo (a cerca de 90 m), sendo que o troço atravessa o Caminho Municipal 1030, que 
acompanha o vale da Ribeirinha e que liga as referidas três povoações.  

                                                      
16 Neste local apenas ocorrem ruínas de antigas habitações 
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O corredor inflecte então novamente para Este, para uma área de vale agrícola envolvida 
por coberto herbáceo mais ralo e montado disperso que alterna com zonas de matos mais 
densos (fotografia 55).  

Já na zona final do troço, o corredor atravessa a ribeira da Foupana (na proximidade do 
lugar de Cerro Grande), numa área em que alternam encostas declivosas com 
afloramentos rochosos e matos rasos e colinas com revestimento herbáceo e árvores 
muito dispersas (fotografia 57), e em que se cruza, igualmente, a EN 124, que liga 
Cachopo à região Alentejana. De registar a localização da povoação de Vale da Odre a 
cerca de 120 m do corredor. 

Troço 4A 

O troço 4A insere-se totalmente no concelho de Tavira (freguesia de Cachopo). O seu 
desenvolvimento representa a ligação entre a Linha “Tunes Norte” – Tavira e a localização 
SE01 – “Amoreira” para a implantação da subestação de Tavira. A descrição da sua 
ocupação do solo deverá ser acompanhada pela visualização das fotografias 62 e 70 do 
Anexo Fotográfico. 

O troço 4A apresenta essencialmente dois tipos de o cupação do solo, 
nomeadamente, solos dominados por vegetação esclero fítica (matos) e na sua zona 
final, solos agrícolas associados a espaços naturai s (fotografia 62), onde ocorrem 
ainda povoamentos de sobreiros. 

A meio do corredor interceptam-se ainda áreas recentemente plantadas de pinheiros e 
cruza-se a ribeira de Foupanilha. De registar a proximidade do corredor às povoações de 
Amoreira (a 40 m), Alcarias de Baixo (170 m) e Casas Brancas (a cerca de 470 m, já na 
sua zona terminal), não se verificando, contudo, a ocorrência de qualquer zona habitada 
no interior do troço. 

Troço 4B 

O troço 4B insere-se totalmente no concelho de Tavira (freguesia de Cachopo). O seu 
desenvolvimento representa a ligação entre a Linha “Tunes Norte” – Tavira e a localização 
SE02 – “Cachopo” para a implantação da subestação de Tavira. A respectiva descrição 
deverá ser acompanhada pelas fotografias 58, 59 e 61 do Anexo Fotográfico. 

O troço 4B é maioritariamente ocupado por matos den sos, onde ocorrem sobreiros 
dispersos (na sua zona inicial), e por áreas recent emente plantadas com pinheiro 
manso. 

À semelhança do que sucede no troço 4A, o troço 4B atravessa a ribeira de Foupanilha 
(fotografia 58) e um seu afluente (fotografia 55), nas margens do qual se implantam áreas 
agricultadas. Na sua área final (fotografia 61) observam-se vales agrícolas e de produção 
de amendoeiras, envolvidas por zonas de mato e de plantação de pinheiros. 

No troço 4B não se verifica a aproximação a qualquer povoamento ou habitação isolada. 

5.5.4 Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

Os corredores em estudo para a implantação da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 
400 kV, apresentam, de acordo com a Carta de Ocupação do solo (Desenho 5 ), como 
classes de ocupação mais importantes, as plantações recentes de pinheiros mansos, 
particularmente na sua zona inicial, e as áreas agricultadas associadas a linhas de água. 
De registar ainda uma extensa área de pinheiro manso já adulto, que constitui o Perímetro 
Florestal das Terras da Ordem e que se situa na zona central do corredor Sul da linha. Na 
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zona final dos corredores, já próximo do rio Guadiana, verifica-se a presença de 
plantações de pinheiro intercaladas com áreas de sobreiros e azinheiras dispersas. 

Como anteriormente descrito, a Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, apresenta 2 
corredores alternativos, compostos, nomeadamente, pelos troços 1A, 1B, 1C e 2A1 
enquanto troços comuns aos dois corredores, pelos troços 2A2, 2B, 3, 4A e 4B, para o 
Corredor alternativo mais a Sul (Solução Sul), entre a Subestação de Tavira e a Fronteira 
Espanhola, sensivelmente na proximidade da povoação de Foz de Odeleite, e ainda pelos 
troços 5, 6A, 6B e 7, para o Corredor alternativo situado a Norte (Solução Norte), entre a 
Subestação e a Fronteira, a Norte da povoação de Alcoutim. 

Descrevem-se, seguidamente, os vários troços em que se dividem os corredores da 
referida linha. 

 

     

     

Zona agrícola implantada na várzea da ribeira de 
Odeleite – Corredor alternativo Sul 

  Zona de plantação de pinheiros  na proximidade 
do rio Guadiana – Corredor alternativo Sul 

 

 

 

Mancha de resinosas (plantação de 
pinheiro-manso) – Corredor alternativo Norte 

Zona de atravessamento, vista para 
Espanha – Corredor alternativo Norte 

 

Troço 1A 

O troço 1A insere-se no concelho de Tavira, na freguesia de Cachopo. O seu 
desenvolvimento representa a ligação entre a localização SE02 – “Cachopo” para a 
subestação de Tavira e o corredor 2A da Linha Tavira – Fronteira Espanhola. Este troço 
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coincide ainda parcialmente com o troço 4B da linha “Tunes Norte” – Tavira e cruza o 
troço 4A da mesma linha. A análise da respectiva ocupação do solo deverá seguir as 
fotografias 60 a 62 do Anexo Fotográfico. 

A ocupação do solo é dominada por plantações recent es de pinheiro manso, 
ocorrendo ainda sobreiros de forma pontual. Observa m-se ainda vales com 
ocupação agrícola e de produção de amendoeira (zona  comum no corredor 4B) 
(fotografia 61). Na sua zona terminal, onde se cruz a com o troço 4A da Linha “Tunes 
Norte” – Tavira, ocorrem ainda vales agrícolas e en costas sem vegetação e, 
pontualmente, matos. 

Não há a registar ocupação humana dentro ou na proximidade deste troço, com excepção 
de Amoreira, na sua zona final, mas já a alguma distância do corredor (a cerca de 300 m). 

Troço 1B 

À semelhança do troço 1A, o troço 1B insere-se no concelho de Tavira, na freguesia de 
Cachopo. O seu desenvolvimento representa a ligação entre a localização SE02 – 
“Cachopo” para a subestação de Tavira e o corredor 2B da Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola, a 400 kV. Este troço coincide, na sua zona final, com a localização SE 01 – 
“Amoreira”. A descrição do troço 1B deverá ser acompanhada pelas fotografias 65 a 68 e 
71 do Anexo Fotográfico. 

Tal como no troço 1A, o corredor do troço 1B aprese nta áreas com plantações 
recentes de pinheiros mansos, bravos e eucaliptos ( fotografias 65 e 66), onde se 
registaram incêndios florestais recentes e vales ag rícolas em zonas naturais. 

O troço desenvolve-se ao longo da estrada que liga Cachopo a Casas Baixas (situada a 
cerca de 30 m a Norte do corredor) e Amoreira (fotografia 67). Nesta área ocorrem 
afloramentos rochosos em que predomina o coberto herbáceo com presença de 
povoamentos dispersos de sobreiros e azinheiras (fotografia 68). 

A cerca de 200 m a Sul do troço, regista-se ainda pontualmente a presença de algumas 
habitações. 

Troço 1C 

O troço 1C insere-se, à semelhança dos troços 1A e 1B, no concelho de Tavira, na 
freguesia de Cachopo. O seu desenvolvimento representa a ligação entre a localização 
SE01 – “Amoreira” para a subestação de Tavira e o corredor 2A da Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola. Este troço coincide ainda, parcialmente, com o troço 1A da mesma 
linha e com o troço 4A da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV. A descrição do troço 1C 
deverá ser acompanhada pelas fotografias 62 a 64, 70 e 72 do Anexo Fotográfico. 

Este troço apresenta uma ocupação marcada por agric ultura inserida em espaços 
naturais (fotografia 72), pontuada pela ocorrência de sobreiros e onde ocorrem 
ainda (na sua zona Norte) áreas recém-plantadas de pinheiro manso e colinas sem 
ocupação florestal (fotografia 62). Nesta zona (Nor te) o troço 1C cruza o troço 1A da 
mesma linha e o troço 4A da Linha “Tunes Norte” – T avira. 

Não se regista ocupação humana dentro do corredor, apenas a proximidade a Alcarias de 
Baixo (cerca de 170 m a Sudoeste) e a Amoreira, situada a 30 m a Este. 

Troço 2A1 

O troço 2A insere-se nos concelhos de Tavira (freguesia de Cachopo) e Alcoutim 
(freguesia de Vaqueiros). O seu desenvolvimento constitui o prolongamento do troço 1A, 
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proveniente da localização SE02 – “Cachopo” para a subestação de Tavira e constitui o 
troço comum entre os corredores Norte e Sul da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 
400 kV. A descrição do troço 2A1 deverá ser acompanhada pelas fotografias 62 e 72 do 
Anexo Fotográfico. 

Este troço apresenta uma ocupação dominada por flor esta de folhosas, ocorrendo 
ainda espaços florestais degradados e novas plantaç ões, em zonas recentemente 
ardidas. 

Ao longo do seu desenvolvimento para Nordeste (NE), o troço intersecta alguns afluentes 
da Ribeira da Foupanilha, como o Barranco da Mina e o Barranco de Pascoais por 
exemplo.  

Em termos de ocupação do solo, este troço inicia o seu desenvolvimento, a cerca de 400 
metros a Norte da povoação de Amoreira, sob a forma de vegetação esclerofítica 
intercalada com manchas de agricultura com espaços naturais, sendo que, após o 
atravessamento do Barranco da Mina verifica-se um forte predomínio de novas plantações 
de pinheiro manso, predomínio que se mantém até ao final do troço. Relativamente à 
ocupação humana, denota-se a ausência de edificado quer de carácter residencial, quer 
de apoio à actividade agrícola.     

Troço 2A2 

O troço 2A2 insere-se no concelho de Alcoutim (freguesia de Vaqueiros). O seu 
desenvolvimento constitui o prolongamento do troço 2A1, constituindo o troço inicial do 
corredor Norte da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV. A descrição do troço 2A2 
deverá ser acompanhada pelas fotografias 75 e 76 do Anexo Fotográfico. 

Este troço apresenta uma ocupação marcada por plant ações recentes de pinheiros 
mansos, ocorrendo ainda áreas dominadas por vegetaç ão esclerofítica. 

No seu desenvolvimento, este troço cruza diversos Barrancos (entre eles o Barranco de 
Monchique e o de Ribeirão), na envolvente dos quais a ocupação do solo é 
maioritariamente composta por matos pouco densos, plantações de pinheiro jovem e 
azinheiras dispersas (fotografia 75). 

Atravessa igualmente a Estrada Municipal EM506 que liga o lugar de Montinho da 
Revelada às povoações localizadas a Sul do corredor. A partir daqui inflecte ligeiramente a 
Sudoeste, mantendo a ocupação do solo anteriormente verificada. 

No troço 2A2 não se regista qualquer sobrepassagem de povoações ou habitações 
dispersas, sendo os aglomerados mais próximos o lugar de Montinho da Revelada (150 m 
a Norte do corredor) e o lugar de Monchique (350 m a Sul do corredor). 

Troço 2B 

O troço 2B insere-se, à semelhança do troço 2A1, nos concelhos de Tavira (freguesia de 
Cachopo) e Alcoutim (freguesia de Vaqueiros). O seu corredor prolonga-se a partir dos 
troços 1B e 1C, provenientes da SE 02 – “Cachopo”, ou, em alternativa, e de forma directa, 
da SE 01 – “Amoreira” (Fotografia 71). A descrição da ocupação do solo deste troço 
deverá ser acompanhada pela visualização das fotografias 73, 74, 77, 78 e 79 do Anexo 
Fotográfico. 

Este troço apresenta uma ocupação do solo semelhant e à registada no troço 2A, em 
que se observam frequentemente plantações recentes de pinheiros mansos, 
destacando-se, contudo, uma maior importância das á reas cobertas por matos. São 
de registar ainda as áreas agrícolas implantadas na s várzeas de algumas linhas de 
água. 
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A partir do seu ponto inicial, o corredor desenvolve-se para Este numa área marcada pela 
presença de vegetação esclerofítica e onde se implanta o Marco Geodésico de Bicudo 
(fotografia 73). Neste local, é ainda possível identificar plantações recentes de pinheiro 
com um subcoberto vegetal muito reduzido. De seguida, atravessa os Barrancos das 
Amendoeiras e da Achada, ambos afluentes da ribeira de Odeleite, que corre a Sul de 
quase todo o troço. 

Na zona do lugar do Cerro das Cabanitas (Fotografia 74), é possível observar o amplo 
vale agrícola que se desenvolve na Várzea do Barranco da Achada atrás referido. Esta 
zona apresenta encostas cobertas por matos e árvores dispersas e ainda algumas áreas 
com plantações regulares de pinheiro jovem. 

Na zona final do troço observa-se um predomínio das referidas plantações de pinheiro, 
intercaladas com encostas cobertas de matos (Fotografia 77). 

A zona de confluência dos troços 2A2 e 2B situa-se próximo do atravessamento do 
Barranco do Balurquinho, igualmente afluente da ribeira de Odeleite, em cujas encostas se 
identificam áreas cobertas por matos, pontuadas por amendoeiras e zambujeiros 
(fotografia 78 e 79). 

No que se refere à ocupação humana, não se identificou o atravessamento de qualquer 
povoamento pelo corredor, registando-se apenas, na sua envolvente, algumas habitações 
a cerca de 150 m a Sul, no lugar de Madeiras. 

Troço 3 

O troço 3 insere-se nos concelhos de Alcoutim (freguesia de Vaqueiros) e Castro Marim 
(freguesia de Odeleite). A respectiva descrição deverá ser acompanhada pelas fotografias 
80 a 82 do Anexo Fotográfico. 

Este troço apresenta uma ocupação mais variada do q ue os troços anteriores, 
nomeadamente pela ocorrência de florestas de resino sas (pinheiro bravo e manso), 
zonas recém-plantadas, zonas agrícolas e áreas cobe rtas por matos. 

Assim, na sua zona inicial, atravessa zonas em que dominam espécies como o pinheiro-
bravo, as amendoeiras e as azinheiras. Aproximadamente a meio do corredor, cruza uma 
área dominada por barrancos afluentes à ribeira de Odeleite, numa zona em que se 
regista uma grande plantação de pinheiros ao longo dos socalcos das colinas existentes e 
onde a própria Ribeira de Odeleite se aproxima por Sul. O corredor desenvolve-se, de 
seguida, por uma zona de relevo planáltico, onde predominam plantações de pinheiros 
jovens e matas, pontuadas por sobreiros, azinheiras e amendoeiras (fotografia 80). A 
Norte desta área situa-se a povoação de Furnazinhas, já fora do corredor (a cerca de 120 
m), em torno da qual a ocupação é marcadamente de matos rasteiros e algumas áreas 
agrícolas. 

Troço 4A 

O troço 4A apresenta-se totalmente integrado no concelho de Castro Marim, na freguesia 
de Odeleite. A análise deste troço deverá ser acompanhada pelas fotografias 83 a 85, 87, 
89 a 91 e 93 a 99 do Anexo Fotográfico. 

Este troço apresenta uma ocupação do solo dividida,  em geral, entre áreas agrícolas 
implantadas na proximidade das ribeiras atravessada s pelo corredor, uma grande 
área de plantação de pinheiro (a Mata Nacional das Terras da Ordem), culturas 
anuais de sequeiro e, na sua zona final, florestas de folhosas (sobreiros e 
carvalhos). 
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O troço 4A parte do troço 3 e desenvolve-se para E-NE, acompanhando um caminho que 
liga Furnazinhas a Corte Nova (fotografia 84), Vale do Pereiro (a 50 m do corredor) e 
ainda a Odeleite. As duas primeiras povoações envolvem o corredor a Norte e Sul, 
nomeadamente numa zona em que alteram as culturas anuais de sequeiro e as áreas 
agrícolas. 

Seguidamente, o corredor cruza a EN 122 (fotografia 87), que liga Odeleite a Alcoutim e 
que se apresenta como um eixo viário estruturante a nível regional. A área envolvente 
apresenta zonas de prado e com ocorrência dispersa de sobreiros, registando-se a 
presença de habitações a cerca de 30 m a Norte do corredor. O corredor atravessa ainda 
a Caminho Municipal CM1252, que liga a EN 122 a Tenência, localidade que se implanta 
200 m a Norte do corredor (fotografia 90). A referida EM 1252 cruza ainda o Barranco do 
Pombal (fotografia 91), afluente da Ribeira de Foupana, na várzea da qual se implantam 
zonas de olival e vegetação ripícola pouco expressiva. Nesta zona é possível encontrar 
uma vasta área de pinheiro manso plantado (Perímetro Florestal das Terras da Ordem), 
identificando-se ainda algumas edificações de uso agrícola.  

O corredor atravessa posteriormente a Ribeira de Foupana num vale bastante encaixado, 
ao que se segue uma paisagem colinar onde se observam novamente plantações 
regulares de pinheiro manso (fotografia 93). Nesta zona é ainda de registar a presença da 
Estação Elevatória de Água para Balurcos (das Águas do Algarve, pertencente ao 
subsistema de Beliche), próxima da qual existe ainda uma pequena suinicultura (fotografia 
94). 

À medida que se aproxima do Rio Guadiana, a ocupação do solo do troço vai registando 
ainda a ocorrência de zonas de pastagens e algumas árvores dispersas (fotografia 95). 

Na zona final do troço, coincidente com a chegada ao Rio Guadiana, observa-se alguma 
ocupação humana, traduzida pela proximidade do povoamento de Foz de Odeleite (a 250 
m do corredor) e de algumas habitações isoladas. De registar a presença de duas 
habitações dentro do corredor, uma das quais situada na sua zona central e a outra 
próximo do seu limite Sul. A envolvente desta área é essencialmente composta, nas 
encostas, por montado disperso (fotografia 97), enquanto que na várzea do rio Guadiana 
ocorre uma grande área agrícola, que se estende desde a confluência do Barranco do 
Carril (fotografia 96) até à Foz da Ribeira de Odeleite (fotografia 99). 

Troço 4B 

O troço 4B, à semelhança do troço 4A, insere-se totalmente no concelho de Castro Marim, 
na freguesia de Odeleite. A análise deste troço deverá ser acompanhada pelas fotografias 
86, 88 e 89 do Anexo Fotográfico. 

Este troço apresenta uma ocupação do solo menos var iada do que a do troço 4A, 
sendo mais expressivas as áreas com ocupação agríco la, mantendo-se, na sua zona 
final, a presença de florestas de folhosas (sobreir os e carvalhos) e ocorrendo 
algumas áreas cobertas de mato, plantações de pinhe iro. Não se registam, contudo, 
áreas de culturas de sequeiro (pastagens), como suc ede no troço 4A. 

O troço 4B inflecte, a partir do troço 3, ligeiramente para E-SE por uma zona onde ocorrem 
povoamentos dispersos de sobreiros e azinheiras e algum subcoberto arbustivo. Nesta 
zona regista-se a proximidade à povoação de Vale do Pereiro, localizada a cerca de 100 
m a Norte do corredor. 

De seguida, cruza uma estrada de que liga a EM 505 (a partir de Furnazinhas ou Corte 
Nova) e o lugar de Montinho, próximo do qual se situa o vértice geodésico com o mesmo 
nome (fotografia 86). Neste atravessamento registam-se ainda alguns edifícios de uso 
agrícola e pequenas áreas agricultadas. Cruza a EN 122, numa zona em que estabelece a 
ligação entre Odeleite e o Posto de Vigia (situado a cerca de 350 m do corredor) do 
Perímetro Florestal das Terras da Ordem, a qual, sendo dominada por pinheiro manso 
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muito denso, se constitui como a ocupação do solo dominante numa grande área 
(fotografia 89). O corredor inflecte, de seguida, ligeiramente para W-SW, mantendo-se a 
ocupação do solo, apesar de o terreno se apresentar mais declivoso (fotografia 92). De 
referir que a povoação de Odeleite se localiza a Sudoeste desta zona do corredor, a mais 
de 800 m de distância. 

Posteriormente, o corredor cruza a Ribeira de Odeleite, em vale aberto (fotografia 100), na 
várzea da qual se implantam zonas agricultadas e pomares, ladeadas por encostas 
cobertas de matas. O corredor atravessa de seguida a EM 1063 (fotografia 101), que liga 
Foz de Odeleite à povoação de Alcaria (a cerca de 200 m a SW do corredor) e em cuja 
envolvente se observam plantações recentes de pinheiros e grandes áreas em que 
ocorrem povoamentos dispersos de sobreiros e prados. Na fotografia 102 é possível 
identificar uma represa de água com uso agrícola, situada numa área onde se regista 
ainda a plantação de ciprestes e pinheiros. 

Na zona de chegada ao rio Guadiana, observam-se encostas parcialmente cobertas por 
matos e parcialmente ocupadas por zonas agro-florestais (fotografia 103). 

Finalmente, na fotografia 104 identificam-se as ruínas do Antigo Posto da Guarda-Florestal 
do Forno de Cal, numa zona em que a margem do rio é reduzida e, em geral, sem 
condições adequadas para ocupação agrícola. 

Troço 5 

O troço 5 implanta-se nos concelhos de Tavira (freguesia de vaqueiros) e Alcoutim 
(freguesias de Martim Longo, Giões e Pereiro), consistindo no troço de separação do 
Corredor Norte da Linha e o troço comum com o Corredor Sul (troço 2A1). A análise deste 
troço deverá ser acompanhada pelas fotografias 105 a 127 do Anexo Fotográfico. 

A ocupação do solo é maioritariamente florestal, co mposta por povoações jovens de 
pinheiros mansos (resinosas) e estevas (vegetação e sclerofítica). De destacar a 
existência de terrenos artificializados destinados ao espalhamento de entulho e o 
atravessamento do troço por vias primárias como a E N 122, a EN 124 e o IC 27. 

O troço 5 apresenta, no início do seu desenvolvimento para NE,  uma ocupação dominada 
pela presença de espaços florestais mistos intercalados com pastagens naturais, dos 
quais algumas áreas constituem coutadas de caça. Durante a visita de campo foi possível 
identificar uma zona de caça turística situada a Sul de Monte Novo. A cerca de 438 metros 
do seu início, o troço atravessa um dos afluentes da Ribeira da Foupanilha, o barranco de 
Monchique, após o que cruza a Estrada Municipal (EM) 506. Ao longo do desenvolvimento 
do troço, podem observar-se alguns talhões agrícolas e uma pequena área de pomar. 
Aquando do atravessamento pelo barranco de Malfrades, o troço inflecte para Norte, na 
direcção de Rocha da Garcia, numa zona dominada por ocupação agrícola. Após o 
atravessamento pela Ribeira da Foupana, reaparecem plantações jovens de pinheiro 
manso intercaladas com manchas de vegetação esclerofitíca. Seguindo o 
desenvolvimento do troço, regista-se uma inflexão para Este, na direcção de Alcaria. A 
Norte de Alcaria o troço inflecte novamente para Sudeste (SE), em direcção a Fonte Santa 
(situada a Sul de Pereiro), atravessando posteriormente o Caminho Municipal (CM) 1051 e 
a Estrada Nacional (EN) 124. A partir deste local, o troço desenvolve-se para Norte até 
atravessar o Barranco do Alcoutenejo. De destacar a existência de um terreno 
artificializado, em que se verificou espalhamento de entulho, situado a cerca de 50 m da 
EN 124, a Sul de Pereiro. Após atravessar a EN 122 e cerca de 327 m depois o Itinerário 
Complementar (IC) 27, o troço curva ligeiramente para Este, onde termina, a Sul de 
Malhão.          

O troço 5 não regista qualquer ocupação humana,  de carácter residencial. A presença 
humana resume-se à exploração das áreas agrícolas existentes. De registar, contudo, que 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha 
Volume 1 - Relatório Síntese 
Caracterização do Ambiente Afectado 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 109 Jul 07 
 

este troço apresenta na sua envolvente 2 pequenas povoações, nomeadamente, Marim e 
Alcaria, que no entanto se situam ambas a mais de 100 m de distância. 

Troço 6A 

O troço 6A insere-se totalmente na freguesia de Alcoutim, concelho de Alcoutim. Constitui 
uma alternativa de ligação entre os troços 5 e 7, do Corredor Norte da Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola, a 400 kV. A descrição deste troço deverá ser acompanhada pelas 
fotografias 130 a 133 e 136 a 138 do Anexo Fotográfico. 

A ocupação do solo é maioritariamente agrícola comp osta por talhões agrícolas e 
espaços naturais, sendo também marcante a presença de vegetação esclerofítica. 
Não se regista ocupação humana.  

Este troço atravessa inicialmente a EM 506 (que acompanha o seu desenvolvimento 
desde o Malhão até ao cruzamento com a estrada que liga à povoação de Afonso Vicente), 
caracterizando-se pelo predomínio de terrenos agrícolas, observando-se, no entanto, no 
início do troço, zonas dominadas por vegetação rasteira, nomeadamente estevais. A 
Sudeste (SE) da povoação de Afonso Vicente, o troço inflecte para Este (E), sendo que na 
sua parte final, apresenta uma ocupação maioritariamente composta por culturas de 
sequeiro. 

No troço 6A não se regista ocupação humana, sendo a povoação mais próxima a de 
Afonso Vicente, localizada a mais de 100 m de distância a Nordeste da zona central do 
troço. De registar ainda a ocorrência de uma habitação a cerca de 50 m a Sul do troço, no 
alinhamento da povoação de Afonso Vicente. 

Troço 6B 

À semelhança o troço 6A, o troço 6B insere-se totalmente na freguesia de Alcoutim, 
concelho de Alcoutim. A descrição deste troço deverá ser acompanhada pelas fotografias 
128, 129, 134 a 136 e 138 do Anexo Fotográfico. 

Contrariamente ao troço 6A, no troço 6B a ocupação do solo é maioritariamente 
florestal, dominada vegetação esclerofítica, e onde  se registam igualmente 
povoações jovens de resinosas (pinheiros). De desta car a presença de habitações 
no seu interior. 

O troço 6B inicia-se a Sul de Malhão, apresentando uma ocupação do solo que se 
caracteriza pela presença de vegetação rasteira. No seu desenvolvimento para NE, o 
troço atravessa um afluente da ribeira de Cadavais, o barranco das Murtosas, e a EM 506. 
No final do troço dominam as plantações jovens de pinheiros mansos. A Sudoeste (SW) 
do Cerro do Lobo regista-se a intersecção com o Caminho Municipal (CM) 1054, que 
estabelece a ligação entre as povoações de Monte Vascão e São Martinho.     

Contrariamente ao troço 6A, no troço 6B verifica-se a presença de ocupação humana, 
tendo sido identificada uma habitação junto ao atravessamento da EM 507. Na sua 
envolvente mais próxima, não se regista a ocorrência de qualquer povoamento. 

Troço 7 

O troço 7 insere-se na sua totalidade na freguesia de Alcoutim, concelho de Alcoutim. A 
descrição deste troço deverá ser acompanhada pelas fotografias 138 a 142 do Anexo 
Fotográfico. 

Este troço apresenta uma ocupação do solo variada, com uma componente florestal 
e agrícola igualmente representativas e registando ainda a presença de um plano de 
água, correspondente ao rio Guadiana. 
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O troço inicia o seu desenvolvimento a Norte da povoação de Cortes Pereiras, zona qem 
que se caracteriza por uma ocupaçao do solo marcadamente agrícola. Atravessa o  CM 
1058 (tal como o troço 6B), mantendo-se os terrenos agrícolas até à ocorrência de uma 
mancha de pinheiros mansos jovens, a Sul de Curral do Rio. Após atravessar uma estrada 
de terra batida, o troço inflecte para Este (E). A Noroeste (NW) do vértice geodésico do 
Enxoval, o troço 7 atravessa uma linha de escoamento que aflui ao rio Guadiana, na 
envolvente da qual ocorre uma expressiva galeria ripícola e onde se regista ainda a 
presença de um olival. Na regisão final do troço, é possível visualizar o arredondado das 
colinas da margem direita do Guadiana (em Espanha).   

Não se regista ocupação humana no troço 7, nem se verifica a sua proximidade 
relativamente a qualquer povoação. 

5.5.5 Abertura da LTNET para a subestação de Tavira , a 150 kV 

A leitura da Carta de Ocupação do solo (Desenho 5) relativamente aos corredores em 
estudo para a implantação da Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV, 
permite constatar que as classes de ocupação dominantes são a vegetação esclerofítica, 
nomeadamente, zimbros, carrascos, zambujeiros, com sobreiros dispersos e as áreas 
agricultadas. Na zona final dos corredores observam-se ainda pequenas áreas recém-
plantadas de pinheiros e árvores de fruto. Regista-se ainda a ocorrência de algumas 
habitações dispersas no interior dos corredores e de povoamentos de reduzida dimensão 
na sua envolvente mais alargada. 

  

Vegetação esclerofítica e sobreiros 
dispersos 

Casas existentes no interior do corredor 3B 

 

Descrevem-se, seguidamente, os diferentes troços em que os corredores da referida linha 
se subdividem. 

Troço 1 A 

O troço 1A insere-se totalmente no concelho de Tavira, freguesia de Cachopo. O seu 
desenvolvimento estabelece a ligação entre a localização SE02 – “Cachopo” da 
subestação de Tavira e o troço 2 da Abertura da LTNET, a 150 kV, para a referida 
subestação. A análise da respectiva ocupação do solo deverá seguir as fotografias 65, 66 
e 143 do Anexo Fotográfico. 

O troço 1A apresenta uma ocupação dominada por nova s plantações de pinheiros 
jovens (fotografia 66), ocorrendo ainda zonas domin adas por vegetação esclerofítica 
e sistemas agro-florestais. 
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Este troço não apresenta qualquer ocupação humana nem intercepta qualquer estrada ou 
caminho. As habitações mais próximas situam-se a cerca de 450 m, ocorrendo no lugar de 
Grainho. 

Troço 1B 

O Troço 1B, tal como o troço 1A, insere-se integralmente no concelho de Tavira, freguesia 
de Cachopo. O seu corredor estabelece a ligação entre a localização SE01 – “Amoreira” 
da subestação de Tavira e o troço 2 da Abertura da LTNET, a 150 kV, para a referida 
subestação. A análise da respectiva ocupação do solo deverá seguir as fotografias 144 a 
146 do Anexo Fotográfico. 

A ocupação dominante deste troço é constituída por terrenos ocupados por matos 
rasteiros, ocorrendo ainda, na zona inicial, alguma s áreas agrícolas. 

Em termos de ocupação humana, o troço apresenta na sua proximidade (a 80 m a SW) o 
lugar de Passa Frio (fotografia 144), área em que atravessa um caminho de acesso entre 
as zonas Oeste e Este do troço e que apresenta alguma importância na acessibilidade 
regional. Na sua zona sul atravessa o Barranco do Graínho, afluente da Ribeira de 
Odeleite, registando-se ainda a presença de habitações a cerca de 280 m do corredor, no 
lugar de Grainho. 

Troço 2 

O Troço 2, à semelhança dos troços anteriores insere-se integralmente no concelho de 
Tavira, freguesia de Cachopo. A sua descrição pode ser complementada com a 
visualização das fotografias 147 a 151 do Anexo Fotográfico. 

Este troço apresenta uma ocupação maioritariamente agrícola, pontuada por áreas 
dominadas por vegetação rasteira e por vezes enquad rada por pastagens naturais.  

O troço 2 desenvolve-se para Sudeste a partir da confluência dos troços 1A e 1B, 
cruzando a Ribeira de Odeleite (fotografia 147) em dois locais, uma vez que esta se 
desenvolve serpenteando de Este para Oeste por dentro do corredor (fotografias 147 e 
149). Cruza igualmente caminhos de acesso locais, que ligam as várias habitações 
isoladas existentes (fotografias 150 e 151). Dentro do corredor não se regista qualquer 
ocupação humana, sendo o lugar da Portela a zona habitada mais próxima (cerca de 90 m 
a Sudoeste do troço). 

Troço 3A 

O Troço 3A insere-se no concelho de Tavira, nas freguesias de Cachopo, Tavira (Santa 
Maria) e Santa Catarina da Fonte do Bispo. A sua descrição pode ser detalhada com a 
visualização das fotografias 152, 153, 158 a 160, 162 a 164 e 169 a 174 do Anexo 
Fotográfico. 

Este troço mantém a ocupação do solo registada do T roço 2, designadamente 
ocorrência de áreas agrícolas intercaladas com área s onde predominam os matos.  

Verifica-se a ocorrência algo frequente de caminhos rurais que estabelecem as 
acessibilidades locais ao longo das encostas declivosas. 

Neste troço identificam-se, apesar de marginalmente, algumas habitações próximas do 
Marco Geodésico de Mercador (fotografia 153). De destacar a presença de uma habitação 
a poucos metros do limite Oeste do troço apesar de no seu exterior). A partir deste local, o 
corredor, deslocando-se para Sul, é enquadrado a Oeste por uma Estrada Municipal com 
alguma importância local. 
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Após o atravessamento da estrada que liga Alcaria do Cume, Portela dos Tremoços e 
Borracheira, na proximidade do vértice geodésico de Alcaria do Cume (fotografias 159 e 
160), observam-se áreas de matas recortadas para a plantação de pequenos prados. 

De registar a ocorrência de habitações junto do corredor no lugar de Portela dos Tremoços 
e a proximidade à povoação de Alcaria do Cume (a cerca de 450 m a Sul). Nesta zona o 
corredor inflecte para Sudoeste, atravessando novos caminhos locais de acesso aos 
lugares de Carvalhal (a 600 m a SE), Carneiros (a 30 m a NW), Corte das Noivas 
(fotografias 162, 163 e 164) e a Amarela (a 40 m a NW), na envolvente dos quais se 
verifica o predomínio de matos densos e montado disperso. De registar ainda uma maior 
concentração de árvores nas zonas de vale. 

Próximo do caminho que liga Malhada do Judeu a Alcorvel (povoação situada a 60 m a 
Este do corredor), o corredor inflecte para S-SW, atravessando de seguida a Ribeira das 
Casas Novas (fotografia 171). Nesta zona a ocupação é dominada por matos rasos e por 
alguns talhões com prado. 

O troço 3A conflui com os troços 3B e 4 na zona de atravessamento da estrada que liga 
Águas de Tábuas a várias localidades situadas a sul do corredor (Bemparece, Porto 
Carvalhoso, Várzea do Vinagre, por exemplo) (fotografia 174). De registar ainda, nesta 
zona, a presença de povoamento disperso de sobreiros e azinheiras e algumas espécies 
de crescimento rápido (fotografia 175). 

Troço 3B 

O Troço 3B, à semelhança do troço 3A, insere-se no concelho de Tavira, nas freguesias 
de Cachopo, Tavira (Santa Maria) e Santa Catarina da Fonte do Bispo. A sua descrição 
pode ser detalhada com a visualização das fotografias 154 a 157, 161, 165 a 168 e 175 do 
Anexo Fotográfico. 

Este troço é bastante semelhante ao troço 3A em ter mos de ocupação do solo, em 
termos de grandes classes de ocupação, nomeadamente , áreas de matos 
intercaladas com áreas agrícolas em zonas naturais.  

O troço 3B inicia-se numa área marcada por um coberto dominado por matos (fotografia 
155), desenvolvendo-se ao longo de pequenas áreas agrícolas (fotografia 157) com 
exploração de vinha e laranjeiras. Na sua zona inicial, o corredor apresenta-se 
enquadrado por algumas habitações isoladas pertencentes aos lugares de Marrocos (a 
500 m a Este do corredor), Carne Cerva (cerca de 430 m a Este) e Perlava (a 400 m a 
Oeste). 

Atravessa igualmente a estrada que liga Alcaria do Cume a Borracheira, numa zona 
novamente dominada por matos e pontuada por alguns pinheiros e sobreiros. Apresenta 
na sua envolvente alargada algumas povoações de onde se destacam de Norte para Sul, 
Malhada de Algarovaz, Carvalhal, Casas Altas, Corte das Noivas, Malhada de Sta, Maria 
(fotografia 168) e Casas Novas, a última das quais a cerca de 25 m do corredor. Na 
proximidade de Casas Novas identificam-se algumas habitações dentro do corredor, 
envolvidas por terrenos agricultados e pastagens, que ocorrem na envolvência do 
Barranco das Casas Novas. 

A partir deste local, identificam-se, novamente zonas de baixa encosta aproveitadas com 
prados e pomares, alternados com áreas de matos densos. Na proximidade da Malhada 
de Santa Maria, o corredor atravessa um Barranco com o mesmo nome (fotografia 167). 

A zona de confluência com o troço 3A faz-se, como já referido, próximo do 
atravessamento da estrada que liga Águas de Tábuas a Bemparece (fotografia 175). 
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Troço 4 

Finalmente, o Troço 4 insere-se integralmente no concelho de Tavira, freguesia de Santa 
Catarina da Fonte do Bispo. A sua descrição deverá ser acompanhada pelas fotografias 
176 a 179 do Anexo Fotográfico. 

Neste troço registam-se maioritariamente áreas agrí colas correndo ainda áreas com 
plantações recentes de alfarrobeiras e oliveiras e zonas cobertas de matos.  

O troço 4 apresenta-se enquadrado a Este pela Ribeira de Alportel, que o atravessa na 
zona final do corredor. Na sua envolvência registam-se algumas povoações de pequena 
dimensão, nomeadamente Malhadas (fotografia 176 e 177) e Monte da Ribeira, não se 
verificando, contudo, a presença de qualquer habitação no interior do troço. 

Na zona de atravessamento da Ribeira de Alportel observa-se um predomínio de caniçais 
como vegetação ripícola (fotografia 178) e nas encostas, matos intercalados com zonas de 
prados e árvores dispersas. 

No final do troço observam-se plantações recentes de alfarrobeiras e oliveiras (fotografia 
179), apesar da ocupação dominante consistir em pinheiros bravos e alguns sobreiros, 
ocorrendo ainda algum subcoberto arbustivo. 

A Oeste do corredor identifica-se ainda a presença das seguintes povoações: Curral da 
Pedra (a 570), Pé do gato (a 190 m), Monte da Ribeira (a 50 m) e Malhadis (a 100 m). 

5.5.6 Subestação de Tavira 

As localizações alternativas em estudo para a implantação da subestação de Tavira 
apresentam, de acordo com a Carta de Ocupação do solo (Desenho 5 )”, como classes de 
ocupação do solo dominantes, zonas com ocupação agrícola, no caso da SE 01 – 
“Amoreira”, e zonas florestais degradadas por incêndios florestais recentes, no caso da SE 
02 – “Cachopo”. 

  

SE01 – “Amoreira” 
Campo agrícola 

SE02 – “Cachopo” 
Zona de pinhal recentemente ardido 

SE 01 – “Amoreira” 

A localização SE01 implanta-se totalmente no concelho de Tavira, freguesia de Cachopo. 
As fotografias 68, 69 e 71 do Anexo Fotográfico ilustram a sua ocupação do solo. 

A SE 01 apresenta essencialmente uma ocupação agríc ola, com plantação muito 
recente de pomar (medronheiros), apresentando uma f isiografia suave pontuada por 
matos e sobreiros. 
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Esta localização apresenta-se servida pela estrada que estabelece o acesso entre a 
povoação de Amoreira (localizada a 450 m da localização), Casas Baixas (a 550 m) e 
Cachopo, não se situando na proximidade de qualquer zona habitada 

SE 02 – “Cachopo” 

A localização SE02 implanta-se, tal como sucede com a localização SE01, totalmente no 
concelho de Tavira, freguesia de Cachopo. As fotografias 65 e 66 do Anexo Fotográfico 
ilustram a sua ocupação do solo. 

A SE 02 apresenta uma ocupação dominada pela presen ça de pinhal (alternando-se 
o bravo e o manso) e agrupamentos de eucaliptos, nu ma zona recentemente alvo de 
incêndio florestal 

Da mesma forma que a localização SE01, a SE02 apresenta-se servida pela estrada que 
liga Amoreira a Casas Baixas e a Cachopo. De destacar que a SE02 apresenta menor 
proximidade a zonas habitadas do que a SE01, uma vez que a povoação mais próxima, 
Cachopo, se situa a mais de 1000 m. 

5.6 Ordenamento do Território 

5.6.1 Considerações Prévias 

Neste capítulo pretende-se analisar os instrumentos de ordenamento territorial a que a 
área de estudo do projecto está sujeita, particularizando as circunstâncias específicas a 
cada corredor ou localização em estudo. 

Esta análise baseia-se essencialmente na informação disponibilizada pela Direcção-Geral 
de Ordenamento e Desenvolvimento Urbano sobre os instrumentos de ordenamento 
territorial em vigor e na leitura e confrontação da Carta de Ordenamento dos Planos 
Directores Municipais dos Concelhos atravessados. 

5.6.2 Instrumentos de Ordenamento 

São os seguintes os instrumentos de ordenamento e gestão territorial em vigor 
abrangentes da área de implantação do projecto, segundo informação da DGOTDU – 
Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, através da 
publicação “Instrumentos de gestão territorial e Política de Solos em Vigor”, de Fevereiro 
de 2006 (DGOTDU, 2006): 

� Rede Natura 2000: Sítios Classificados do Caldeirão e Guadiana 

� Planos Directores Municipais dos concelhos atravessados. 

� Plano da Bacia Hidrográfica do rio Guadiana – aprovado em 5 de Dezembro de 
2001 pelo Decreto Regulamentar n.º 16/2001, publicado no Diário da República nº 
281, 1ª Série – B. 

� Plano da Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve – aprovado em 9 de Março 
de 2002 pelo Decreto Regulamentar n.º 12/2002, publicado no Diário da República 
nº 58, 1ª Série – B. 

� Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve – 
PROTAL) – aprovado em 21 de Março de 1991 pelo Decreto Regulamentar n.º 
11/91, publicado no Diário da República nº 67, 1ª Série – B. 
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� Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF Algarve) – aprovado 
em 9 de Junho de 1999 Decreto-Lei nº 204/99, publicado no Diário da República 
nº 133, 1ª Série – A. 

� Programa Operacional Regional do Algarve (PORAlgarve) – aprovado pela 
Comissão Europeia com a Decisão C (2000) 1778, de 28 de Julho de 2000 e que 
se apresenta em vigor entre 2000 e 2006. 

� Programa Operacional Regional do Alentejo (PORA) – aprovado pela Decisão C 
(2000) 1777, de 28 de Julho de 2000, da Comissão Europeia e Revisto pela 
Decisão C (2004) 5669 de 23 de Dezembro de 2004 

Refira-se ainda, pela sua proximidade, apesar de nunca ser atravessado pela área de 
estudo, o: 

� Plano de Ordenamento do Parque Natural do Vale do Guadiana – aprovado em 10 
de Novembro de 2004, pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 161/2004, 
publicado no Diário da República º 264, 1ª Série – B. 

Seguidamente descrevem-se de forma mais detalhada as figuras de ordenamento atrás 
referenciadas, assim como a sua intervenção espacial nos corredores e localizações em 
estudo. 

5.6.3 Rede Natura 2000 

A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica de âmbito Europeu que tem por objectivo 
“contribuir para assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e 
da fauna e da flora selvagens” no território da União Europeia. É composta por áreas de 
importância comunitária para a conservação de determinados habitats e espécies, nas 
quais as actividades humanas deverão ser compatíveis com a preservação desses valores 
naturais, visando uma gestão sustentável do ponto de vista ecológico e tomando 
simultaneamente em consideração as exigências económicas, sociais, culturais, bem 
como as particularidades regionais e locais. 

Resultando da aplicação de duas directivas comunitárias distintas, a Rede Natura 2000 
tem como objectivos fundamentais contribuir para assegurar a conservação dos habitats 
de espécies de aves listadas no anexo I da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 
de Abril - Directiva Aves (transposta para a ordem jurídica interna através do DL. n.º 75/91, 
de 14 de Fevereiro), bem como dos habitats naturais do anexo I e dos habitats de 
espécies da flora e da fauna do anexo II da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 
de Maio - Directiva Habitats (transposta para a ordem jurídica interna através do DL. n.º 
226/97, de 27 de Agosto), considerados ameaçados ou significativos no espaço da União 
Europeia.  

A Rede Natura 2000 compreende, assim, as áreas classificadas como: 

� Zonas de Protecção Especial (ZPE) - criadas ao abrigo da Directiva Aves e que 
se destinam essencialmente a garantir a conservação das espécies de aves, e 
seus habitats (listadas no anexo I da Directiva) e das espécies de aves migratórias 
(não referidas no anexo I) e que ocorram de forma regular; 

� Zonas Especiais de Conservação (ZEC) – criadas ao abrigo da Directiva 
Habitats, com o objectivo expresso de contribuir para assegurar a biodiversidade, 
através da conservação dos habitats naturais e semi-naturais (anexo I da Directiva) 
e dos habitats de espécies da flora e da fauna selvagens (anexo II da Directiva) 
considerados ameaçados no espaço da União Europeia.  
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Tendo em conta o âmbito complementar das directivas "Aves" e "Habitats", o governo 
português, procedeu à regulamentação das disposições nacionais relativas a essas 
matérias (Decretos-Leis n. os 75/91, de 14 de Fevereiro, e 226/97, de 27 de Agosto) num 
único diploma, o DL n.º 140/99, de 24 de Abril, que efectua, assim uma transposição 
conjunta para o direito interno das Directivas Aves e Habitats. 

De acordo com a cartografia nacional da Rede Natura 2000, os corredores e localizações 
em estudo atravessam os Sítios Classificados PTCON0057 – Caldeirão e PTCON0036-
Guadiana. Nos pontos seguintes descrevem-se estes Sítios mais detalhadamente: 

5.6.3.1 Sítio do Caldeirão 

O Sítio do Caldeirão foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00, de 5 
de Julho, ocupando uma área de 47 286 ha ocorrentes nos concelhos de Almodôvar, 
Loulé, São Brás de Alportel, Silves e Tavira. A respectiva Zona de Protecção Especial 
(ZPE), encontra-se actualmente em processo de classificação. O atravessamento deste 
Sítio pelo Projecto pode ser analisado na Figura 3 anteriormente apresentada. 

De acordo com a respectiva Ficha disponibilizada pelo ICN, o Sítio implanta-se na Região 
Biogeográfica Mediterrânica, “sendo marcado pela presença da serra do Caldeirão, um 
extenso relevo xistograuváquico de formas arredondadas, resultante da deformação do 
Maciço Hespérico, entrecortado por pequenos rios e ribeiras em vales moderadamente 
encaixados. 

Grande parte do Sítio é coberta por extensos montados de sobro (Quercus suber)(6310), 
relativamente abertos, os quais, em muitos locais, devido ao abandono agro-pastoril, 
evoluíram para formações mais densas, com um subcoberto desenvolvido. 

Nas zonas de montado ainda sujeitas ao cultivo extensivo de cereais, os pousios 
possibilitam a ocorrência de arrelvados xerófilos (6220*). Contudo, a maior parte da 
actividade agrícola concentra-se junto aos montes e pequenos aglomerados urbanos, 
sendo principalmente de subsistência. 

Nas zonas mais frescas e declivosas das áreas serranas verifica-se a presença de matos 
e de matagais arborescentes, podendo por vezes observar-se sobreirais (9330) e 
medronhais. 

Neste Sítio ocorrem também vastas áreas de esteval, em solos empobrecidos, resultado 
da cultura cerealífera intensiva e posterior abandono, a partir da década de 60. 

Os ecossistemas ribeirinhos apresentam condições favoráveis para várias espécies da 
ictiofauna, sendo de salientar o saramugo (Anaecypris hispanica), a boga-do-Sudoeste 
(Chondrostoma almacai - nova espécie que anteriormente era incluída na entidade C. 
lusitanicum, e que ocorre apenas nas bacias dos rios Mira e Arade, limitando a sua 
distribuição a alguns Sítios do Algarve), e a bogade-boca-arqueada (Rutilus lemmingii). 
Estes cursos de água são igualmente importantes para a conservação da lontra (Lutra 
lutra). 

Sítio de ocorrência histórica de lince-ibérico (Lynx pardinus) e que mantém características 
adequadas para a sua presença ou susceptíveis de serem optimizadas, de forma a 
promover a recuperação da espécie ou permitir a sua reintrodução a médio/longo-prazo.” 

No que se refere às orientações de gestão no Sítio Caldeirão, estas “deverão ser dirigidas 
prioritariamente para a conservação dos montados e recuperação de áreas de matagal 
mediterrânico, habitats que são igualmente importantes para a conservação de várias 
espécies da fauna. 
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Neste sentido, importa acompanhar as acções de ordenamento e gestão florestal, 
nomeadamente através de: definição e implementação de modelos de uso múltiplo do 
montado, baseado em sistemas extensivos; conservação das manchas florestais naturais 
mais desenvolvidas - azinhais, sobreirais e medronhais (condicionar cortes); controlo da 
instalação de novos povoamentos florestais, no que respeita a localização (preservando 
montado e azinhais), dimensão, composição e infra-estruturas de apoio (rede viária, corta-
fogos, etc.), assim como a sua gestão futura; promoção da regeneração natural nos 
montados e bosques de sobro e azinho; manutenção de faixas de matos, medida a 
compatibilizar com as acções necessárias à prevenção de incêndios florestais. 

Deverá ser também assegurada a manutenção do mosaico silvo-pastoril e a utilização de 
boas práticas agrícolas, o que contribuirá para o aumento das populações de espécies-
presa. Importa igualmente ordenar a actividade cinegética, tendo em conta a preservação 
de áreas mais sensíveis. 

Assim, têm grande importância as medidas tendentes a incrementar a sustentabilidade 
económica de actividades com interesse para a conservação.” 

5.6.3.2 Sítio do Guadiana 

O Sítio do Guadiana foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97 de 
28 de Agosto, ocupando uma área de 39 257 ha ocorrentes nos concelhos de Alcoutim, 
Almodôvar, Beja, Castro Marim, Castro Verde, Loulé, Mértola e Serpa. A respectiva Zona 
de Protecção Especial (ZPE), encontra-se definida pelo Decreto-Lei n.º 384B/99 de 23 de 
Setembro. O atravessamento deste Sítio pelo Projecto pode ser analisado na Figura 3 
anteriormente apresentada. 

De acordo com a respectiva Ficha disponibilizada pelo ICN, o Sítio implanta-se na Região 
Biogeográfica Mediterrânica, “alguns dos seus principais afluentes a sul de Serpa, 
marginados por escarpas e matagais mediterrânicos em solos essencialmente derivados 
de xistos. Possui uma elevada diversidade geomorfológica e fisiográfica, associada a um 
relevo acentuado e escarpado, de difícil acesso, contribuindo para a ocorrência de flora e 
vegetação com elevada maturidade ecológica e reduzido grau de antropização. 

Este Sítio inclui importantes matagais arborescentes de zimbro (Juniperus turbinata subsp. 
turbinata) (5210) e bosques de azinheira (Quercus rotundifolia). Importa destacar a 
vegetação própria dos cursos de água mediterrânicos intermitentes, nomeadamente os 
matagais ou bosques baixos de loendro (Nerium oleander), tamujo (Fluggea tinctoria) e 
tamargueira (Tamarix spp.) associados ao leito de estiagem (92D0), os matos rasteiros de 
leitos de cheia (6160), as galerias dominadas por choupos e/ou salgueiros (92A0). 
Associadas a estes cursos de água ocorrem espécies da flora de interesse comunitário, 
que neste Sítio têm uma percentagem muito significativa da sua população, tais como 
Marsilea batardae e Salix salvifolia subsp. australis. 

São ainda importantes os montados (6310), vários núcleos pontuais de alfarrobal 
(Ceratonia siliqua) (9320), e ainda os charcos temporários (3120 e 3170*), locais de 
grande valor para o cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis) e o cágado-
mediterrânico (Mauremis leprosa). 

No conjunto, o rio Guadiana e alguns dos seus afluentes (ribeira de Terges /Cobres, 
Oeiras e Vascão), constituem um corredor importante para as espécies terrestres e 
aquáticas, destacando-se as espécies piscícolas autóctones e migradoras. Este é um dos 
poucos Sítios onde ocorre o saramugo (Anaecypris hispanica), a cumba (Barbus comiza) e 
a boga-do-Guadiana (Chondrostoma willkomii - nova espécie que anteriormente era 
incluída na entidade C. polylepis), ictiofauna endémica da bacia hidrográfica do Guadiana. 
De referir ainda a boga-de-boca-arqueada (Rutilus lemmingii) e as espécies migradoras 
sável (Alosa alosa), savelha (Alosa fallax) e lampreia-marinha (Petromyzon marinus). 
Saliente-se também a ocorrência generalizada de lontra (Lutra lutra) ao longo de todo o 
Sítio. 
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Sítio muito importante para o mexilhão-de-rio (Unio crassus). Ainda no que respeita aos 
invertebrados, importa referir que este é o único Sítio onde é conhecida a espécie 
Coenagrion mercuriale e um dos poucos locais de ocorrência de Oxygastra curtisii, ambas 
libélulas. 

Trata-se de um corredor com características de habitat adequadas ou susceptíveis de 
serem optimizadas de forma a promover a ocorrência de lince ibérico (Lynx pardinus) ou 
permitir a sua reintrodução a médio/longo prazo, num programa integrado com os Sítios 
circundantes.”  

No que se refere às orientações de gestão do Sítio do Guadiana, e “atendendo a que o 
Sítio Guadiana é constituído pelo rio e sua envolvente, as orientações de gestão são 
especialmente dirigidas para a conservação das margens das linhas de água, vegetação 
ripícola associada e das espécies que dependem do meio aquático. 

Assim, afiguram-se como eixos de actuação prioritários a gestão de caudais, a melhoria 
da qualidade da água, a manutenção da morfologia do leito do rio e a preservação da 
vegetação ribeirinha. Neste contexto, e em cenários de seca severa, há que definir zonas 
de protecção relativamente à utilização pelo gado das margens das linhas de água. 

É igualmente importante promover o desenvolvimento dos bosques de azinho, zambujeiro 
e alfarrobeira, proporcionando condições para a regeneração natural e incentivar as 
actividades agro-silvo-pastoris em regime extensivo, compatíveis com as condicionantes 
mesológicas do vale do Guadiana. 

Actualmente, torna-se ainda necessário controlar o impacto turístico, ordenando as 
actividades em regimes compatíveis com um modelo de desenvolvimento sustentável.” 

5.6.4 Planos Municipais 

No Quadro 26  procede-se à identificação dos Planos Directores Municipais atravessados 
pelos corredores e localizações em estudo, assim como o diploma legal que os ratificou. 

 

Quadro 26 – Diploma legal e data de ratificação dos Planos Directores Municipais abrangidos pelos 
corredores e localizações em estudo 

Concelhos  Diploma Legal e data de ratificação dos PDMs 

Alcoutim Resolução do Concelho de Ministros nº 167/95. Diário da República nº 285/95, Série I-
B de 12 de Dezembro de 1995 

Almodôvar Resolução do Concelho de Ministros nº 13/98. Diário da República nº 22/98, Série I-B 
de 27 de Janeiro de 1998 

Castro Marim Resolução do Concelho de Ministros nº 56/94. Diário da República nº 166/94, Série I-
B de 20 de Julho de 1994 

Loulé Resolução do Concelho de Ministros nº 81/95. Diário da República nº 195/95, Série I-
B de 24 de Agosto de 1995 e posteriormente revisto em Maio de 2004, pela 
Resolução do Concelho de Ministros nº 66/2004 e publicado no Diário da República nº 
123/04, Série I-B de 26/05/2004 

Silves Resolução do Concelho de Ministros nº 161/95. Diário da República nº 279/95, Série I-
B de 4 de Dezembro de 1995 e posteriormente revisto em Agosto de 2005, pela DECL 
nº 166/2005 e publicado no Diário da República nº 147/05, Série II-B de 02/08/2005. 

Tavira Resolução do Concelho de Ministros nº 97/97. Diário da República nº 139/97, Série I-
B de 15 de Maio de 1997 
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De registar a inexistência de qualquer Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor cuja 
delimitação territorial seja atravessada por qualquer dos corredores e localizações em 
estudo.17 

5.6.4.1 Plano Director Municipal de Alcoutim  

O Plano Director Municipal (PDM) de Alcoutim foi aprovado em Assembleia Municipal de 
Alcoutim, em 17 de Março de 1995 e ratificado em 12 de Dezembro de 1995 pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 167/95, publicada no Diário da República nº 
285/95. O concelho de Alcoutim é atravessado pelos corredores da Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola, nomeadamente nos seus troços 2A1, 2A2, 2B, 3, 5, 6A, 6B e 7. 

De acordo com a Carta de Ordenamento do referido PDM, os corredores do projecto 
atravessam as seguintes classes de espaços (Desenho 6 ): 

� Espaços Agrícolas; 

� Espaços Agro-Florestais: 

o Área Mista Agro-Florestal; 

o Áreas de Protecção Agro-Florestais. 

� Espaços Naturais: 

o Reserva Ecológica Municipal; 

o Áreas de Salvaguarda e Activação Biofísica. 

� Área de Aptidão Turística a Norte de Alcoutim (sem estatuto de solo urbanizável, 
de acordo com o PDM); 

� Reserva Agrícola Nacional; 

� Reserva Ecológica Nacional. 

5.6.4.2 Plano Director Municipal de Almodôvar  

O Plano Director Municipal (PDM) de Almodôvar foi aprovado em Assembleia Municipal, 
em 7 de Julho de 1997 e ratificado em 27 de Dezembro de 1998 pela Resolução do 
Conselho de Ministros nº 13/98, publicada no Diário da República nº 22/98. O concelho de 
Almodôvar é atravessado pelos corredores da linha “Tunes Norte” – Tavira, 
nomeadamente nos seus troços 2A, 2B e 3. 

As propostas de classificação do solo do PDM de Alcoutim em vigor, patentes na 
respectiva Carta de ordenamento, consideram, para as áreas atravessadas pelo projecto, 
as seguintes classes de uso (Desenho 6 ): 

� Espaços Agrícolas; 

� Reserva Ecológica Nacional; 

� Reserva Agrícola Nacional 

                                                      
17 A este respeito foi consultada a listagem actualizada da DGOTDU (relativa a 2006) e foi confirmada a localização de todos os 
Planos Locais (PU e PP) existentes nos concelhos atravessados pelo projecto, não se tendo identificado nenhum que possa vir 
a ser afectado pelo projecto em estudo no presente EIA. 
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5.6.4.3 Plano Director Municipal de Castro Marim  

O Plano Director Municipal (PDM) de Castro Marim foi aprovado em Assembleia Municipal 
de aprovou, em 25 de Fevereiro de 1994 e ratificado em 20 de Julho de 1994 pela 
Resolução do Conselho de Ministros nº 56/94, publicada no Diário da República nº 166/94. 
O concelho de Castro Marim é atravessado pelos corredores da Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola, nomeadamente nos seus troços 3, 4A e 4B. 

De acordo com a Carta de Ordenamento do referido PDM, os corredores do projecto 
atravessam as seguintes classes de espaços (Desenho 6 ): 

� Espaços Florestais de Produção (incluindo o Perímetro Florestal das Terras da 
Ordem); 

� Reserva Ecológica Nacional; 

� Reserva Agrícola Nacional. 

5.6.4.4 Plano Director Municipal de Loulé 

O Plano Director Municipal (PDM) de Loulé foi aprovado em Assembleia Municipal, em 22 
de Outubro de 1994 e ratificado em 24 de Agosto de 1995 pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº 81/95, publicada no Diário da República nº 195/95 e posteriormente revisto e 
aprovado em Assembleia Municipal de 27 de Junho de 2003 e ratificado em 26 de Maio de 
2004 pela Resolução de Conselho de Ministros nº 66/2004 e publicado no Diário da 
República nº 123/04. 

A alteração ao Plano Director Municipal de Loulé visou proceder a acertos cartográficos 
necessários para a correcção de omissões identificadas (situações aprovadas antes da 
entrada em vigor do PDM original), e para a correcção de erros na transposição de 
escalas, na definição de limites físicos, discrepâncias entre plantas e erros materiais nas 
disposições regulamentares ou na representação cartográfica, e ainda para introduzir 
alterações devidas à entrada em vigor de novos planos municipais de ordenamento do 
território e por forma a proceder à alteração da estrutura formal do Regulamento 
atendendo à entrada em vigor de nova legislação. 

O concelho de Loulé é atravessado pelos corredores da Linha “Tunes Norte” – Tavira, 
nomeadamente nos seus troços 2A, 2B e 3. 

A Carta de Ordenamento do PDM de Loulé define as seguintes classes de espaços para 
as áreas atravessadas pelos corredores do projecto (Desenho 6 ): 

� Espaços Agro-florestais – Áreas Florestais de Protecção; 

� Reserva Ecológica Nacional; 

� Reserva Agrícola Nacional. 

5.6.4.5 Plano Director Municipal de Silves  

O Plano Director Municipal (PDM) de Silves foi aprovado em Assembleia Municipal em 14 
de Julho de 1995 e ratificado em 4 de Dezembro de 1995 pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº 161/95, publicada no Diário da República nº 279/95 e posteriormente revisto e 
aprovado em Agosto de 2005, pela Declaração nº 166/2005 e publicado no Diário da 
República nº 147/05, Série II-B de 02/08/2005. O concelho de Silves é atravessado pelos 
corredores da Linha “Tunes Norte” – Tavira, nomeadamente nos seus troços 1, 2A e 2B. 
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De acordo com a Carta de Ordenamento do referido PDM, os corredores do projecto 
atravessam as seguintes classes de espaços (Desenho 6 ): 

� Área de protecção da Albufeira do Funcho; 

� Espaços Agrícolas; 

� Espaços Florestais – Áreas de Manutenção e Protecção; 

� Reserva Ecológica Nacional; 

� Reserva Agrícola Nacional. 

5.6.4.6 Plano Director Municipal de Tavira  

O Plano Director Municipal (PDM) de Tavira foi aprovado em Assembleia Municipal, em 21 
de Junho de 1996 e ratificado em 15 de Maio de 1997 pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº 97/97, publicada no Diário da República nº 139/97. O concelho de Tavira é 
atravessado pelos corredores da linha “Tunes Norte” – Tavira, nos troços 3, 4A e 4B, pelos 
corredores da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400kV, nos troços 1A, 1B, 1C, 2A1 e 
2B, pela totalidade dos corredores da Abertura linha Tunes-Estoi para a subestação de 
Tavira (troços 1A, 1B, 2, 3A, 3B e 4) e ainda pela área de estudo afecta às duas possíveis 
localizações da referida subestação. 

A Carta de Ordenamento do PDM de Tavira define as seguintes classes de espaços para 
as áreas atravessadas pelos corredores do projecto (Desenho 6 ): 

� Espaços Agrícolas; 

� Espaços Florestais – Áreas de Protecção (Uso condicionado); 

� Espaços Florestais – Áreas de Produção; 

� Área de Aptidão Turística de Vale de Odre, situada a Norte de Cachopo (sem 
estatuto de espaço urbanizável, de acordo com o PDM); 

� Área de Aptidão Turística de Alcaria do Cume (igualmente sem estatuto de área 
urbanizável); 

� Reserva Ecológica Nacional; 

� Reserva Agrícola Nacional. 

5.6.5 Planos Regionais 

5.6.5.1 Plano de Ordenamento do Parque Natural do Vale do Guadiana 

Tendo em conta o seu elevado interesse faunístico, florístico, geomorfológico, paisagístico 
e histórico-cultural e a sua proximidade à área de estudo do projecto, será feita uma breve 
alusão aos objectivos do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Vale do Guadiana 
(PNVG), apesar da área de estudo não se incluir no seu âmbito geográfico. 

O Plano de Ordenamento do Parque Natural do Vale do Guadiana (POPNVG), que foi 
aprovado pela Resolução do Concelho de Ministros n.º 161/2004 de 10 de Novembro de 
2004. A referida área protegida abrange parte dos municípios de Mértola e Serpa, 
situando-se a Norte do alargamento da área de estudo.  
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O POPNVG tem por objectivo o estabelecimento de regimes de salvaguarda de recursos e 
valores naturais, assegurando a permanência dos sistemas indispensáveis à utilização 
sustentável da área de intervenção e fixando regras com vista à harmonização e 
compatibilização das actividades humanas com a manutenção e valorização das 
características das paisagens naturais e semi-naturais e a diversidade ecológica, à 
melhoria da qualidade de vida e ao desenvolvimento económico das populações aí 
presentes. 

5.6.5.2 Plano de Bacia Hidrográfica do rio Guadiana 

O Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Guadiana, que foi aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 16/2001, de 5 de Dezembro de 2001, abrange integral ou parcialmente 
32 concelhos, incluindo os concelhos de Alcoutim, Almodôvar, Castro Marim, Loulé e 
Tavira. A bacia hidrográfica apresenta uma área total de 66800 km², dos quais 55220 
(83%) se situam em Espanha e apenas 11580 (17%) em Portugal. 

No que se refere especificamente ao projecto em estudo, verifica-se que o âmbito 
territorial do PBH corresponde ao atravessamento integral dos corredores da Linha Tavira 
– Fronteira Espanhola e das áreas de estudo associadas às duas localizações potenciais 
para a subestação em análise, assim como, parcialmente, aos corredores da linha “Tunes 
Norte” – Tavira (nos seus troços 3, 4A e 4B) e aos corredores da Abertura da LTNET 
(troços 1A, 1B, 2, 3A e 3B – sendo que nos dois últimos em apenas cerca de metade da 
sua extensão). 

De referir que o PBH do rio Guadiana tem por principais objectivos a recuperação e 
prevenção da qualidade de água, a garantia do abastecimento de água às populações e 
às actividades económicas, a protecção dos ecossistemas aquáticos e terrestres 
associados, a prevenção e minimização dos efeitos das cheias, secas e dos acidentes de 
poluição e a articulação do território com o ordenamento e gestão do Domínio Hídrico. 

O seu conteúdo será a curto-prazo revisto, dando cumprimento ao prazo máximo de 6 
anos que foi inicialmente estabelecido e atendendo ao facto de a sua vigência ser de 8 
anos, no máximo. (artigo 2º do Decreto Regulamentar n.º 16/2001). 

5.6.5.3 Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 

O Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) das Ribeiras do Algarve, que foi aprovado pelo  
Decreto Regulamentar n.º 12/2002, de 9 de Março de 2002, abrange integral ou 
parcialmente 18 concelhos, sendo 15 concelhos da Região Algarvia e 3 da Região do 
Alentejo, incluindo os concelhos de Almodôvar, Loulé, Silves e Tavira, e apresentando 
uma área total de 3837 km². 

No que se refere especificamente ao projecto em estudo, verifica-se que o âmbito 
territorial do PBH apenas se desenvolve parcialmente sobre os corredores da linha “Tunes 
Norte” – Tavira (nos seus troços 1, 2A e 2B) e corredores da Abertura da LTNET (troços 
3A e 3B – parcialmente – e 4, na totalidade). 

O PBH das Ribeiras do Algarve tem por principais objectivos, assegurar uma gestão 
racional da procura da água, garantir a qualidade do meio hídrico em função dos usos, 
assegurar a protecção dos meios aquáticos e ribeirinhos com interesse ecológico, a 
protecção e recuperação de habitats e condições de suporte das espécies nos meios 
hídricos, promover a minimização dos efeitos económicos e sociais das secas, cheias e 
dos sismos, no caso de elas ocorrerem, e dos riscos de acidentes de poluição e promover 
a articulação do Domínio Hídrico com o ordenamento do território. 

O Decreto Regulamentar n.º12/2002 estabelece, no seu Artigo 2º, que o Plano de Bacia 
das Ribeiras do Algarve terá uma duração máxima de oito anos e deverá ser revisto no 
prazo máximo de seis anos (à semelhança do que sucede com o PBH do Guadiana). 
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5.6.5.4 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve – PROTAL) 

O PROT Algarve (PROTAL), foi publicado em 21 de Março de 1991, pelo Decreto 
Regulamentar n.º 11/91, publicado no Diário da República nº 67, e abrange a totalidade 
dos concelhos algarvios, onde se incluem a totalidade dos corredores e localizações em 
estudo no âmbito do presente projecto, com excepção dos troços 2A1, 2A2 e 2B da Linha 
“Tunes Norte” – Tavira, que se implantam num concelho Alentejano (Almodôvar). De 
referir que a Resolução do Conselho de Ministros 126/2001, de 14 de Agosto, determina a 
revisão do PROTAL, que não se encontra ainda concluída. 

O PROTAL estabelece as regras a que deve obedecer a ocupação, uso e transformação 
do solo na área que abrange e identifica as áreas de maior valor natural, estabelecendo 
um regime de protecção e valorização dessas mesmas áreas. 

Este Plano tem, assim, por principais objectivos: a definição de opções estratégicas, numa 
perspectiva a longo prazo para a região, e da estratégia regional de desenvolvimento 
territorial; a definição de um Modelo Territorial; a delimitação de espaços com 
características homogéneas ou específicas (unidades territoriais), tendo em vista 
designadamente a espacialização de medidas de acção; a estrutura regional de protecção 
e valorização ambiental, constituída pelos espaços naturais e protegidos, por espaços 
semi-naturais agrícolas, florestais e agro-florestais e por corredores ecológicos 
estruturantes para a região; e o estabelecimento de normas orientadoras, que traduzem as 
políticas em medidas que enquadrem e orientem os serviços da administração central e 
local, nomeadamente na elaboração e revisão dos instrumentos de gestão territorial, mas 
também as iniciativas do sector privado. 

Trata-se afinal de um Plano que visa assegurar o desenvolvimento sustentável do Algarve 
integrando numa mesma estratégia e na sua operacionalização as questões do 
ordenamento do território, do desenvolvimento socio-económico e da salvaguarda e 
valorização ambiental. O novo PROTAL deverá assim proporcionar uma visão de longo 
prazo (30 anos) para o Algarve, segundo a qual estabelecerá o quadro de actuação de 
curto-médio prazo (10 anos). 

5.6.5.5 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve foi elaborado pela Direcção 
Regional de Agricultura do Algarve, e aprovado a 9 de Junho de 1999 pelo Decreto-Lei nº 
204/99, publicado no Diário da República nº 133/99. 

Os planos regionais de ordenamento florestal atendem aos seguintes objectivos: 

� Constituir um diagnóstico integrado e permanentemente actualizado da realidade 
florestal da região; 

� Estabelecer a aplicação regional das directrizes estratégicas nacionais de política 
florestal nas diversas utilizações dos espaços florestais, tendo em vista o 
desenvolvimento sustentável; 

� Estabelecer a interligação com outros instrumentos de gestão territorial, bem 
como com planos e programas com relevante interesse, nomeadamente os 
relativos à manutenção da paisagem rural, à luta contra a desertificação e à 
conservação dos recursos hídricos; 

� Definir normas florestais ao nível regional e a classificação dos espaços florestais 
de acordo com as suas potencialidades e restrições; 

� Promover o fomento da floresta e dos recursos associados, a conservação de 
ecossistemas de singular valor natural e a manutenção da diversidade biológica 
específica, bem como a protecção dos espaços florestais mais vulneráveis aos 
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agentes bióticos e abióticos, e estabelecer zonas de intervenção prioritária para 
agentes públicos e privados; 

� Definir a dimensão a partir da qual as explorações florestais privadas são sujeitas 
a planos de gestão florestal; 

� Potenciar a contribuição dos recursos florestais na fixação das populações ao 
meio rural. 

� Identificar as fragilidades face ao risco e perigo de incêndios, definindo as áreas 
críticas e as prioridades de intervenção quanto à sua natureza e repartição no 
tempo e no território fazendo a organização regional da prevenção e combate dos 
incêndios florestais em articulação com os Planos Intermunicipais de Intervenção 
na Floresta (PMIF) eventualmente já em vigor. 

De referir que actualmente se encontra em fase de discussão publica o PROF do Baixo 
Alentejo, prevendo-se a sua publicação em Diário da República ainda em 2006. 

5.6.5.6 Programa Operacional Regional do Algarve (PORAlgarve) 

O Programa Operacional Regional do Algarve estabelece o quadro de referência para a 
aplicação dos investimentos a co-financiar pelos Fundos Estruturais na Região Algarvia, 
que serão objecto de gestão estruturada e regionalizada, em conformidade com as opções 
estratégicas previamente estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Regional. Não 
sendo, por definição, um instrumento de ordenamento do território, é aqui feita uma 
referência dada a sua importância em termos do enquadramento do projecto. 

O PROAlgarve, tem por principais objectivos: 

� Apoiar o Investimento de interesse Municipal e Intermunicipal - Visa apoiar 
projectos inseridos no quadro de competências dos municípios, da 
responsabilidade destes e de âmbito municipal e intermunicipal. O objectivo 
principal orienta-se para a promoção da qualificação dos espaços físicos e da 
qualidade de vida das populações; 

� Acções Integradas de Base Territorial - Destina-se a apoiar intervenções 
complementares ao investimento municipal e sectorial. Assume uma natureza de 
base territorial, com incidência em dois espaços sub-regionais com problemáticas 
específicas: a) as áreas interiores e periféricas de baixa densidade; b) o litoral 
urbanizado que sofre uma maior pressão do ponto de vista sócio - económico e 
da ocupação do território. O principal objectivo aponta para a garantia da 
competitividade e coesão do território regional, promovendo actuações 
estruturantes e integradas; 

� Intervenções da Administração Central regionalmente desconcentradas - Integra 
as acções a desenvolver na região pelos diversos sectores da Administração 
Central, de forma desconcentrada. Os projectos a apoiar neste eixo são da 
responsabilidade dos diversos Ministérios e deverão ser devidamente articulados 
e compatibilizados ao nível regional, no contexto da gestão e da articulação 
global do investimento público previsto. 

5.6.5.7 Programa Operacional Regional do Alentejo (PORA) 

Apresentando o mesmo enquadramento que o PORAlgarve, o PORA define os seguintes 
objectivos principais: 

� Promover a Integração do Território no Âmbito da Posição Geoeconómica do País; 
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� Desenvolver e Afirmar o Potencial Económico Regional; 

� Melhorar a Organização, a Funcionalidade e a Coesão Intra-regional; 

� Criar Emprego e Qualificar os Recursos Humanos 

� Reforçar a Identidade Regional num Contexto de Mudança. 

O PORA será orientado, globalmente, para os seguintes eixos prioritários de intervenção: 

� Eixo Prioritário I - Apoio a Investimentos de Interesse Municipal e Intermunicipal 

Este eixo corresponde, fundamentalmente ao desenvolvimento local e sub-
regional, através da acção dos municípios, que no quadro das suas competências 
têm como principal responsabilidade a garantia da satisfação das necessidades 
básicas das populações e o apoio logístico às actividades económicas. 

� Eixo Prioritário II - Valorização das Especificidades Territoriais e Requalificação 
Urbana 

Este eixo de intervenção refere-se à necessidade de dinamizar aspectos 
particulares do território ou compatibilizar as exigências do ordenamento territorial 
com o impacto das actividades económicas, especialmente ligadas a recursos 
naturais e sua compatibilização ambiental, ao turismo e à reconversão da base 
produtiva da região. Além disso, importa que o sistema urbano desempenhe um 
papel de equilíbrio entre a ocupação do território e a necessidade de dispor de 
uma logística urbana, capaz de acompanhar os ritmos de desenvolvimento 
regional que se pretendem implementar, através do ganho de sinergias 
decorrentes da cooperação inter cidades. 

� Eixo Prioritário III - Desenvolvimento do Potencial Regional e Diversificação da 
Base Económica 

É através da acção dos diferentes sectores económicos e sociais impulsionados 
pelas respectivas políticas sectoriais, que a região sofrerá os principais impactos 
na sua base económica e na valorização das suas capacidades regionais. No 
âmbito da prossecução dos objectivos estratégicos previstos para a região, tem 
particular relevância a incidência regional das diferentes propostas nacionais 
sectoriais, para além de propostas específicas que as mesmas comportam através 
das acções sectoriais desconcentradas. 

� Eixo Prioritário IV - Desenvolvimento Integrado da Zona de Alqueva (PEDIZA II) 

5.7 Condicionantes Biofísicas 
As principais condicionantes biofísicas existentes nas áreas ocupadas pelos corredores e 
localizações em estudo são apresentadas no Desenho 7 , que apresenta informação 
relativa aos Planos Directores Municipais dos concelhos atravessados, assim como 
elementos fornecidos pela APIF – Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais. De 
acordo com a sua leitura, verifica-se a ocorrência de grandes manchas de solos 
classificados como Reserva Ecológica Nacional (REN) e como Reserva Agrícola Nacional 
(RAN), assim como áreas de montado e zonas de povoamentos dispersos de sobreiros e 
azinheiras, perímetros florestais, zonas de protecção a albufeiras e zonas de risco de 
incêndio.  
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5.7.1 Reserva Ecológica Nacional 

O regime jurídico da REN foi estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março 
(alterado pelos Decretos-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro, n.º 79/95, de 20 de Abril e  
n.º 203/2002, de 1 de Outubro e n.º 180/2006, de 6 de Setembro), constituindo uma 
estrutura biofísica básica e diversificada que, através do condicionamento à utilização de 
áreas com características ecológicas específicas, garante a protecção de ecossistemas 
sensíveis e a permanência e intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao 
enquadramento equilibrado das actividades humanas. 

Nos termos do artigo 2º deste diploma e respectivo anexo I, a REN abrange:  

 

Zonas Costeiras (cujas subdivisões não se considerou ser relevante apresentar) 

Zonas Ribeirinhas, Águas Interiores, Áreas de Infiltração Máxima  

� leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias  
� lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes e faixa de protecção  
� albufeiras e faixa de protecção  
� cabeceiras das linhas de água  
� áreas de máxima infiltração  
� ínsuas 

 
Zonas Declivosas  

� Áreas com riscos de erosão  
� Escarpas e faixas de protecção 

O regime atribuído às áreas incluídas na REN é o da proibição de qualquer acção de 
iniciativa pública ou privada que se traduza em operações de loteamento, obras de 
urbanização, construção de edifícios, obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, 
escavações e destruição do coberto vegetal (n.º1 do artigo 4º), não sendo contudo 
aplicável às áreas classificadas e às operações relativas à florestação e exploração 
florestal decorrentes de projectos aprovados ou autorizados pela entidade competente 
(artigo 6º).  

A legislação prevê igualmente algumas excepções relativamente ao regime em vigor:  

� Acções identificadas como insusceptíveis de prejudicar o equilíbrio ecológico nas 
áreas integradas na REN (nº 2 do artigo 4º), nos seguintes sectores de actividade: 

o agrícola; florestal; aquicultura marinha; prospecção e pesquisa geológica; 
exploração de recursos geológicos; indústria transformadora; turismo; 
recreio e lazer; instalações militares; infra-estruturas de saneamento 
básico; beneficiação de vias rodoviárias e ferroviárias e de caminhos 
municipais existentes; beneficiação de infra-estruturas portuárias 
existentes; produção de electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis; acções de preservação e valorização dos ecossistemas; redes 
eléctricas aéreas e antenas de radio e teledifusão; redes subterrâneas 
eléctricas e de telecomunicações e condutas de gás; vedações e muros 
de suporte de terras; pequenas pontes, pontões e obras hidráulicas; 
ampliação de outras edificações existentes (Anexo IV e V). 

� Acções já previstas ou autorizadas até á data da entrada em vigor do diploma da 
REN; instalações de interesse para a defesa nacional ou destinadas a 
estabelecimentos prisionais (reconhecidas por despacho conjunto); acções de 
interesse público (reconhecidas por despacho conjunto); acções identificadas 
como isentas de autorização ou de comunicação prévia (previstas no Anexo IV) 
(nº 3 do artigo 4º); 
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O Decreto-Lei n.º93/90, de 19 de Março (e consequentes alterações), estabelece também 
o regime transitório (artigo 17º), o qual é aplicável enquanto não houver aprovação da 
delimitação da REN em Diário da República. Durante esta fase, qualquer intervenção com 
incidência nas áreas identificadas nos Anexos II e III está sujeita a aprovação por parte da 
delegação regional do Ministério do Ambiente e Recursos Naturais. Uma decisão favorável 
deve ser no entanto entendida sem prejuízo do necessário cumprimento das demais 
disposições legais, nomeadamente as decorrentes de Plano Director Municipal, aquando 
da apreciação pela Câmara Municipal, no âmbito do disposto no Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º177/2001, de 4 de Junho).  

No Quadro 27  apresentam-se os diplomas legais que ratificam a delimitação das áreas de 
REN nos concelhos atravessados pelos corredores em estudo (Fonte: CCDR-Algarve). 

 

Quadro 27 – Situação Actual do Regime de Reserva Ecológica Nacional nos concelhos 
atravessados pelo projecto 

Reserva Ecológica Nacional 
Concelho 

Regime Diploma legal 

Alcoutim Transitório 

 Aguarda publicação em Diário da República 
Existe proposta de delimitação constante do Plano Director 
Municipal (sob a classificação de “Espaços agro-florestais 
mistos”) 

Almodôvar Definitivo  RCM n.º 134/2004, de 14 de Setembro, que substitui a 
delimitação aprovada pela RCM n.º 149/97, de 10 de Setembro 

Castro Marim Transitório  Existe proposta de delimitação constante do Plano Director 
Municipal 

Loulé Definitivo  RCM n.º66/2004, de 26 de Maio, que substitui a delimitação 
aprovada em RCM nº 92/1995, de 22 de Setembro 

Silves Transitório 
Existe proposta de delimitação constante do Plano Director 
Municipal  
Diploma em fase de conclusão 

Tavira Definitivo RCM n.º20/1997, de 8 de Fevereiro 

 

Na Figura 14  apresenta-se a distribuição das áreas de REN na região Algarvia (de acordo 
com elementos recolhidos em Fevereiro de 2007 no site da CCDR-Algarve), verificando-se 
que esta ocupa uma grande área nos concelhos de Tavira e Silves, mas que ainda se 
encontra em regime transitório nos concelhos de Alcoutim, Castro Marim e Silves. 
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Figura 14 – Reserva Ecológica Nacional na Região Algarvia 

No Quadro 28, 29, 30 e 31  apresentam-se as áreas de solos classificados como REN em 
cada um dos concelhos atravessados pelos corredores e localizações afectos a cada 
projecto em estudo. Os cálculos apresentados nestes quadros representam uma 
actualização das áreas de REN delimitadas nos Planos Directores Municipais dos 
concelhos atravessados, de acordo com informação cartográfica mais precisa apresentada 
pelas CCDR do Algarve e Alentejo (inclusivamente com desagregação por tipologias de 
REN). Desta forma, no Desenho 7  apresenta-se a delimitação total da REN, tal como 
representada nos PDMs, e no Desenho J  (Anexo J ), a versão mais actualizada e 
desagregada por tipologia, sendo as áreas de cada tipo atravessadas pelos corredores e 
localizações igualmente apresentadas no referido Anexo. 

De referir que as áreas afectas a cada uma das localizações em estudo para a subestação 
de Tavira apresentam um raio de 400 m centrado em cada uma das localizações 
alternativas.  
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Quadro 28 – Áreas de solos classificados como REN nos corredores em estudo 
associados à linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV 

TROÇO CONCELHO 

Área do concelho 
que é atravessada 

pelo Troço (ha) 

/ % relativamente à 
totalidade do troço 

Área de solos 
classificados como 
REN atravessados 

pelo troço (ha) 

/ % relativamente à 
totalidade do troço 

Solos REN 
relativamente à área 

total de REN dos 
corredores da linha em 

estudo (%) 

1 SILVES 222,98 100,0 154,10 69,1 7,1 

SILVES 152,21 20,2 

LOULÉ 144,41 19,1 

2A 

ALMODÔVAR 458,25 60,7 

649,78 86,1 29,9 

SILVES 163,87 24,4 

LOULÉ 267,2 39,7 

2B 

ALMODÔVAR 241,69 35,9 

545,40 81,1 25,1 

ALMODÔVAR 265,61 25,7 

LOULÉ 459,42 44,5 

3 

TAVIRA 308,49 29,8 

557,10 53,9 25,6 

4A TAVIRA 175,09 100,0 117,00 66,8 5,4 

4B TAVIRA 190,39 100,0 152,00 79,8 7,0 

TOTAL 3049,61 100,0 2175,40 71,3 100 

 

Da leitura ao quadro anterior verifica-se que os corredores afectos à Linha “Tunes Norte” – 
Tavira apresentam uma área total de 3049,61ha. Dessa área total, cerca de 2175,4 ha 
correspondem a solos classificados como REN, o que representa cerca de 71,3% da área 
total. Descreve-se seguidamente a situação relativamente a cada um dos troços em que 
estes corredores se dividem: 

� O Troço 1 implanta-se totalmente no concelho de Silves, apresentando uma área 
de 222,98 ha. A área de solos classificados como REN é de 154,10 ha, 
representando 69,1% da área total do troço. A REN no Troço 1 representa cerca 
de 7,1% da área total de REN existente nos corredores em estudo para a linha em 
questão; 

� O Troço 2A situa-se nos concelhos de Silves, Loulé e Almodôvar, apresentando 
uma área total de 754,87 ha. Os solos classificados como REN ocupam cerca de 
649,78 ha do troço, o que representa 86,1% da respectiva área. A REN no troço 
2A representa cerca de 29,9% da área total de REN nos corredores em estudo 
para a linha em questão, correspondendo à maior contribuição para a linha “Tunes 
Norte” – Tavira; 

� O Troço 2B, à semelhança do troço 2A implanta-se nos concelhos de Silves, Loulé 
e Almodôvar, apresentando uma área de 672,76 ha. A área de solos classificados 
como REN é de 545,40 ha, representando 81,1% da área total do troço. A REN no 
Troço 2B representa cerca de 25,1% da área total de REN existente nos 
corredores em estudo para a linha em questão; 

� O Troço 3 situa-se nos concelhos de Almodôvar, Loulé e Tavira, apresentando 
uma área total de 1033,52 ha. Os solos classificados como REN ocupam cerca de 
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557,10 ha do troço, o que representa 53,9% da respectiva área. A REN no troço 3 
representa cerca de 25,6% da área total de REN nos corredores em estudo para a 
linha em questão; 

� O Troço 4A implanta-se totalmente no concelho de Tavira, apresentando uma área 
de 175,09 ha. A área de solos classificados como REN é de 117,00 ha, 
representando 66,8% da área total do troço. A REN no Troço 4A representa cerca 
de 5,4% da área total de REN existente nos corredores em estudo para a linha em 
questão; 

� O Troço 4B implanta-se igualmente na sua totalidade no concelho de Tavira, 
apresentando uma área de 190,39 ha. A área de solos classificados como REN é 
de 152,00 ha, representando 79,8% da área total do troço. A REN no Troço 4B 
representa cerca de 7,0% da área total de REN existente nos corredores em 
estudo para a linha em questão. 

A apreciação global dos corredores afectos à Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, 
permitiu constatar que os troços 2A, 2B e 3 apresentam as maiores contribuições para as 
áreas de REN atravessadas pelos corredores da linha. 

De acordo com a informação constante do Anexo J , os corredores da Linha “Tunes Norte” 
– Tavira, a 400 kV, atravessam maioritariamente a tipologia de classes REN “Áreas com 
risco de erosão”, a qual representa cerca de 78,3% da área total de REN atravessada e 
46% da área total dos corredores da linha. A segunda categoria mais representativa são 
as “Cabeceiras de linhas de água e áreas de risco de erosão”, que representam 19% da 
área de REN atravessada e cerca de 14% dos corredores. 
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Quadro 29 – Áreas de solos classificados como REN nos corredores em estudo 
associados à Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

TROÇO CONCELHO 

Área do concelho 
que é atravessada 

pelo Troço (ha) 

/ % relativamente à 
totalidade do troço 

Área de solos 
classificados como 
REN atravessados 

pelo troço (ha) 

/ % relativamente à 
totalidade do troço 

Solos REN 
relativamente à área 

total de REN dos 
corredores da linha em 

estudo (%) 

1A TAVIRA 215,02 100,0 205,80 95,7 8,9 

1B TAVIRA 142,80 100,0 120,10 84,1 5,2 

1C TAVIRA 178,93 100,0 147,20 82,3 6,3 

TAVIRA 78,25 60,6 2A1 

ALCOUTIM 50,95 39,4 
103,40 80,0 4,5 

2A2 ALCOUTIM 357,74 100,0 289,60 81,0 12,5 

TAVIRA 75,95 17,1 2B 

ALCOUTIM 368,43 82,9 
406,30 91,4 17,5 

ALCOUTIM 115,74 49,7 3 

CASTRO 
MARIM 117,36 50,3 

179,10 76,8 7,7 

4A CASTRO 
MARIM 

471,95 100,0 185,50 39,3 8,0 

4B CASTRO 
MARIM 481,92 100,0 253,60 52,6 10,9 

5 ALCOUTIM 960,32 100,0 222,32 23,2 9,6 

6A ALCOUTIM 149,41 100,0 97,20 65,1 4,2 

6B ALCOUTIM 154,24 100,0 77,88 50,5 3,4 

7 ALCOUTIM 123,71 100,0 33,97 27,5 1,5 

TOTAL 4042,72 100,0 2321,97 57,4 100 

 

Da leitura ao quadro anterior verifica-se que os corredores afectos à Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola, a 400 kV, apresentam uma área total de 4042,72 ha. Dessa área 
total, cerca de 2321,97 ha correspondem a solos classificados como REN, o que 
representa cerca de 57,4% da área total. Descreve-se seguidamente a situação 
relativamente a cada um dos troços em que estes corredores se dividem: 

� O Troço 1A implanta-se totalmente no concelho de Tavira, apresentando uma área 
de 215,02 ha. A área de solos classificados como REN é de 205,80 ha, 
representando 95,7 % da área total do troço. A REN no Troço 1A representa cerca 
de 8,9% da área total de REN existente nos corredores em estudo para a linha em 
questão; 

� O Troço 1B implanta-se igualmente na sua totalidade no concelho de Tavira, 
apresentando uma área de 142,8 ha. A área de solos classificados como REN é 
de 120,10 ha, representando 84,1% da área total do troço. A REN no Troço 1B 
representa cerca de 5,2% da área total de REN existente nos corredores em 
estudo para a linha em questão; 

� O Troço 1C apresenta-se igualmente inserido na totalidade no concelho de Tavira, 
apresentando uma área de 178,93 ha. A área de solos classificados como REN é 
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de 147,20 ha, representando 82,3% da área total do troço. A REN no Troço 1C 
representa cerca de 6,3% da área total de REN existente nos corredores em 
estudo para a linha em questão; 

� O Troço 2A1 situa-se nos concelhos de Tavira e Alcoutim, apresentando uma área 
total de 129,20 ha. Os solos classificados como REN ocupam cerca de 103,40 ha 
do troço, o que representa 80,0% da respectiva área. A REN no troço 2A1 
representa cerca de 4,5% da área total de REN nos corredores em estudo para a 
linha em questão; 

� O Troço 2A2 situa-se, na sua totalidade, no concelho Alcoutim, apresentando uma 
área total de 357,74 ha. Os solos classificados como REN ocupam cerca de 289,6 
ha do troço, o que representa 81,0% da respectiva área. A REN no troço 2A2 
representa cerca de 12,5% da área total de REN nos corredores em estudo para a 
linha em questão; 

� O Troço 2B situa-se igualmente nos concelhos de Tavira e Alcoutim, apresentando 
uma área total de 444,38 ha. Os solos classificados como REN ocupam cerca de 
406,30 ha do troço, o que representa 91,4% da respectiva área. A REN no troço 
2B representa cerca de 17,5% da área total de REN nos corredores em estudo 
para a linha em questão, correspondendo à maior contribuição para a Linha Tavira 
– “Fronteira Espanhola”, a 400 kV; 

� O Troço 3 situa-se nos concelhos de Alcoutim e Castro Marim, apresentando uma 
área total de 233,10 ha. Os solos classificados como REN ocupam cerca de 
179,10 ha do troço, o que representa 76,8% da respectiva área. A REN no troço 3 
representa cerca de 7,7% da área total de REN nos corredores em estudo para a 
linha em questão; 

� O Troço 4A implanta-se totalmente no concelho de Castro Marim, apresentando 
uma área de 471,95 ha. A área de solos classificados como REN é de 185,50 ha, 
representando 39,3 % da área total do troço. A REN no Troço 4A representa cerca 
de 8,0% da área total de REN existente nos corredores em estudo para a linha em 
questão; 

� O Troço 4B implanta-se igualmente na sua totalidade no concelho de Castro 
Marim, apresentando uma área de 481,92 ha. A área de solos classificados como 
REN é de 253,60 ha, representando 52,6 % da área total do troço. A REN no 
Troço 4B representa cerca de 10,9% da área total de REN existente nos 
corredores em estudo para a linha em questão. 

� O Troço 5 integra-se totalmente no concelho de Alcoutim, apresentando uma área 
total de 960,32 ha. A área de solos classificados como REN é de 222,32 ha, 
representando 23,2% da área total do troço. A REN no Troço 5 representa cerca 
de 9,6% da área total de REN existente nos corredores em estudo para a linha em 
questão; 

� O Troço 6A implanta-se no concelho de Alcoutim apresentando uma área de 
149,41 ha. A área de solos classificados como REN é de 97,20 ha, representando 
65,1% da área total do troço. A REN no Troço 6A representa cerca de 4,2% da 
área total de REN existente nos corredores em estudo para a linha em questão; 

� O Troço 6B situa-se no concelho de Alcoutim apresentando uma área de 154,24 
ha. A área de solos classificados como REN é de 77,88 ha, representando 50,5% 
da área total do troço. A REN no Troço 6B representa cerca de 50,5% da área 
total de REN existente nos corredores em estudo para a linha em questão; 
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� O troço 7 implanta-se no concelho de Alcoutim apresentando uma área de 123,71 
ha. A área de solos classificados como REN é de 33,97 ha, representando 27,5% 
da área total do troço. A REN no Troço 7 representa cerca de 1,5% da área total 
de REN existente nos corredores em estudo para a linha em questão. 

A apreciação global dos corredores afectos à Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 
kV, permitiu constatar que os troços 2A2, 2B e 4B apresentam as maiores contribuições 
para as áreas de REN atravessadas pelos corredores da linha. 

De acordo com a informação constante do Anexo J  (e tal como sucede para a linha 
“Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV), verifica-se que os corredores da Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola, a 400 kV, atravessam maioritariamente a tipologia de classes REN 
“Áreas com risco de erosão”, a qual representa cerca de 66% da área total de REN 
atravessada e 38% da área total dos corredores da linha. A segunda categoria mais 
representativa são as “Cabeceiras de linhas de água”, que representa 33% da área de 
REN atravessada e cerca de 19% dos corredores. 

 

Quadro 30 – Áreas de solos classificados como REN nos corredores em estudo 
associados à Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV 

TROÇO CONCELHO 

Área do concelho 
que é atravessada 

pelo Troço (ha) 

/ % relativamente à 
totalidade do troço 

Área de solos 
classificados como 

REN atravessados pelo 
troço 

/ % relativamente à 
totalidade do troço 

Solos REN 
relativamente à área 

total REN dos 
corredores da linha em 

estudo (%) 

1A TAVIRA 173,00 100 173,00 100,0 9,3 

1B TAVIRA 134,19 100 134,19 100,0 7,2 

2 TAVIRA 116,60 100 116,60 100,0 6,3 

3A TAVIRA 579,77 100 571,20 98,5 30,6 

3B TAVIRA 709,37 100 684,76 96,5 36,7 

4 TAVIRA 201,0 100 184,10 91,6 9,9 

TOTAL 1913,93 100 1863,85 97,4 100 

 

Da leitura ao quadro anterior verifica-se que os corredores afectos à Abertura da LTNET 
para a subestação de Tavira apresentam uma área total de 1913,93 ha. Dessa área total, 
cerca de 1863,85 ha correspondem a solos classificados como REN, o que representa 
cerca de 97,4% da área total. Descreve-se seguidamente a situação relativamente a cada 
um dos troços em que estes corredores se dividem: 

� O Troço 1A implanta-se totalmente no concelho de Tavira, apresentando uma área 
de 173,0 ha. A área de solos classificados como REN é de 173 ha, representando 
100,0 % da área total do troço. A REN no Troço 1A representa cerca de 9,3% da 
área total de REN existente nos corredores em estudo para a linha em questão; 

� O Troço 1B implanta-se igualmente na sua totalidade no concelho de Tavira, 
apresentando uma área de 134,19 ha. A área de solos classificados como REN é 
de 134,19 ha, representando 100,0 % da área total do troço. A REN no Troço 1B 
representa cerca de 7,2 % da área total de REN existente nos corredores em 
estudo para a linha em questão; 
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� O Troço 2 implanta-se totalmente no concelho de Tavira, apresentando uma área 
total de 116,6 ha. Os solos classificados como REN ocupam cerca de 116,6 ha do 
troço, o que representa 100,0% da respectiva área. A REN no troço 2 representa 
cerca de 6,3% da área total de REN nos corredores em estudo para a linha em 
questão; 

� O Troço 3A implanta-se totalmente no concelho de Tavira, apresentando uma área 
total de 579,77 ha. Os solos classificados como REN ocupam cerca de 571,20 ha 
do troço, o que representa 98,5 % da respectiva área. A REN no troço 3A 
representa cerca de 30,6% da área total de REN nos corredores em estudo para a 
linha em questão; 

� O Troço 3B implanta-se igualmente na sua totalidade no concelho de Tavira, 
apresentando uma área total de 709,37 ha. Os solos classificados como REN 
ocupam cerca de 684,76 ha do troço, o que representa 96,5% da respectiva área. 
A REN no troço 3B representa cerca de 36,7 % da área total de REN nos 
corredores em estudo para a linha em questão; 

� O Troço 4 implanta-se igualmente na sua totalidade no concelho de Tavira, 
apresentando uma área total de 201,0 ha. Os solos classificados como REN 
ocupam cerca de 184,10 ha do troço, o que representa 91,6% da respectiva área. 
A REN no troço 4 representa cerca de 9,9 % da área total de REN nos corredores 
em estudo para a linha em questão. 

A apreciação global dos corredores afectos à Abertura da LTNET para a subestação de 
Tavira permitiu constatar que os troços 3A e 3B apresentam as maiores contribuições para 
as áreas de REN atravessadas pelos corredores da linha. 

De acordo com a informação constante do Anexo J  (e tal como sucede para as duas 
outras linhas), verifica-se que os corredores da Abertura da LTNET para a Subestação de 
Tavira, a 150 kV, atravessam maioritariamente a tipologia de classes REN “Áreas com 
risco de erosão”, a qual representa cerca de 93% da área total de REN atravessada e 90% 
da área total dos corredores da linha. A segunda categoria mais representativa são as 
“Cabeceiras de linhas de água”, que representa 7% da área de REN atravessada e cerca 
de 6% dos corredores. 

 

Quadro 31 – Áreas de solos classificados como REN nas localizações em estudo para a 
implantação da subestação de Tavira 

LOCALIZAÇÃO CONCELHO 
Área do concelho delimitada 

pela área de estudo da 
subestação (ha) 

Área de solos classificados como 
REN delimitados pela área de 

estudo da subestação 

/ % relativamente à totalidade da 
área de estudo da subestação 

A – Amoreira TAVIRA 50,26 36,5 72,6 

B – Cachopo TAVIRA 50,26 46,5 92,8 

TOTAL 100,52 83,0 82,6 

 

Da leitura ao quadro anterior verifica-se que as áreas de estudo associadas às duas 
localizações alternativas da subestação de Tavira apresentam uma área total de 100,52 
ha. Dessa área total, cerca de 83,0 ha correspondem a solos classificados como REN, o 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha 
Volume 1 - Relatório Síntese 
Caracterização do Ambiente Afectado 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 135 Jul 07 
 

que representa cerca de 83 % da área total. Descreve-se seguidamente a situação 
relativamente a cada uma das localizações alternativas: 

� A localização A (Amoreira) implanta-se totalmente no Concelho de Tavira, 
apresentando uma área de 50,26 ha. A área de solos classificados como REN é 
de 36,5 ha, representando 72,6 % da área total associada à localização. 

� A localização B (Cachopo) implanta-se no mesmo concelho, apresentando a 
mesma área que a localização A. A área de solos classificados como REN é de 
46,5 ha, representando 92,6 % da área total associada à localização e 
representando a maior contribuição para o atravessamento de terrenos REN, 
cerca de 56%. 

De acordo com a informação constante do Anexo J  (e tal como sucede para a totalidade 
das linhas em estudo), verifica-se que as localizações em estudo para a implantação da 
subestação de Tavira atravessam maioritariamente a tipologia de classes REN “Áreas com 
risco de erosão”, a qual representa cerca de 88% da área total de REN atravessada e 73% 
da área total dos corredores da linha. Para além desta, as localizações apenas 
atravessam outra tipologia de REN, “Cabeceiras de linhas de água”, que representa 12% 
da área de REN atravessada e cerca de 10% da área total das localizações. 

  

5.7.2 Reserva Agrícola Nacional 

As áreas classificadas como RAN correspondem essencialmente ao aproveitamento dos 
terrenos com condições para a agricultura conforme definida nos termos de Decreto-Lei 
196/89 de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 274/92 de 12 de Dezembro. “A 
Reserva Agrícola Nacional visa defender e proteger as áreas de maior aptidão agrícola 
garantindo a sua afectação, por forma a poder contribuir para o pleno desenvolvimento da 
agricultura e para o correcto ordenamento do território.”  

Nos solos integrados na RAN apenas serão autorizadas acções de utilização do solo para 
fins não agrícolas mediante parecer favorável da Comissão Regional da Reserva Agrícola. 

No Quadro 32  apresentam-se o tipo e data dos diplomas legais que ratificam a 
delimitação das áreas de RAN nos concelhos atravessados pelos corredores e 
localizações em estudo. 

 

Quadro 32 – Situação Actual do Regime de Reserva Agrícola Nacional nos concelhos 
atravessados pelo projecto 

Reserva Agrícola Nacional 
Concelho 

Regime Diploma legal 

Almodôvar Definitivo Portaria n.º 971/90. DR 234/90 SÉRIE I de 1990-10-10. 
Delimitação constante do Plano Director Municipal 

Alcoutim Definitivo 

Castro Marim Definitivo 

Loulé Definitivo 

Silves Definitivo 

Tavira Definitivo 

Portaria n.º554/90, de 17 de Julho – Delimita a Carta de 
Reserva Agrícola Nacional do Algarve 
 
Em todos estes concelhos, as áreas de RAN constam dos 
respectivos Planos Directores Municipais (que são 
posteriores à delimitação em Portaria) 
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No Quadro 33, 34, 35 e 36  apresentam-se as áreas de solos classificados como RAN em 
cada um dos concelhos atravessados pelos corredores e localizações afectos a cada 
infraestrutura em estudo. 

Quadro 33 – Áreas de solos classificados como RAN nos corredores em estudo 
associados à linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV 

TROÇO CONCELHO 

Área do concelho 
que é atravessada 

pelo Troço (ha) 

/ % relativamente à 
totalidade do troço 

Área de solos 
classificados como 
RAN atravessados 

pelo troço (ha) 

/ % relativamente à 
totalidade do troço 

Solos RAN 
relativamente à área 

total de RAN dos 
corredores da linha em 

estudo (%) 

1 SILVES 222,98 100,0 7,38 3,3 18,6 

SILVES 152,21 20,2 

LOULÉ 144,41 19,1 

2A 

ALMODÔVAR 458,25 60,7 

0 
 

0,0 
 

0,0 
 

SILVES 163,87 24,4 

LOULÉ 267,2 39,7 

2B 

ALMODÔVAR 241,69 35,9 

1,64 
 

0,2 
 

4,1 
 

ALMODÔVAR 265,61 25,7 

LOULÉ 459,42 44,5 

3 

TAVIRA 308,49 29,8 

29,65 
 

2,9 
 

74,9 
 

4A TAVIRA 175,09 100,0 0,93 0,5 2,3 

4B TAVIRA 190,39 100,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 3049,61 100,0 39,60 1,3 100,0 

 

Tal como anteriormente referido, os corredores afectos à Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 
400 kV apresentam uma área total de 3049,61ha. Dessa área total, apenas cerca de 39,60 
ha correspondem a solos classificados como RAN, o que representa cerca de 1,3% da 
área total. Descreve-se seguidamente a situação relativamente a cada um dos troços em 
que estes corredores se dividem: 

� O Troço 1 apresenta uma área de solos classificados como RAN de 7,38 ha, 
representando 3,3% da área total do troço. A RAN no Troço 1 representa cerca de 
18,6% da área total de RAN existente nos corredores em estudo para a linha em 
questão; 

� O Troço 2A não atravessa solos classificados como RAN; 

� O Troço 2B, apresenta uma área de solos classificados como RAN de 1,64 ha, 
representando 0,2% da área total do troço. A RAN no Troço 2B representa cerca 
de 4,1% da área total de RAN existente nos corredores em estudo para a linha em 
questão; 

� O Troço 3 apresenta uma área de solos classificados como RAN de 29,65 ha, o 
que representa 2,9% da respectiva área. A RAN no troço 3 representa cerca de 
74,9% da área total de RAN nos corredores em estudo para a linha em questão, a 
maior contribuição registada; 
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� O Troço 4A apresenta uma área de solos classificados como RAN de 0,93 ha, 
representando 0,5% da área total do troço. A RAN no Troço 4A representa cerca 
de 2,3% da área total de RAN existente nos corredores em estudo para a linha em 
questão; 

� O Troço 4B não atravessa solos classificados como RAN. 

A apreciação global dos corredores afectos à Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, 
permitiu constatar que apenas o Troço 3 apresenta uma contribuição relevante para as 
áreas de RAN atravessadas pelos corredores da linha. 

 

Quadro 34 – Áreas de solos classificados como RAN nos corredores em estudo 
associados à Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

TROÇO CONCELHO 

Área do concelho que 
é atravessada pelo 

Troço (ha) 

/ % relativamente à 
totalidade do troço 

Área de solos 
classificados como 
RAN atravessados 

pelo troço (ha) 

/ % relativamente à 
totalidade do troço 

Solos RAN 
relativamente à área 

total de RAN dos 
corredores da linha em 

estudo (%) 

1A TAVIRA 215,02 100,0 0 0,0 0,0 

1B TAVIRA 142,80 100,0 9,82 6,9 26,0 

1C TAVIRA 178,93 100,0 1,32 0,7 3,5 

TAVIRA 78,25 60,6 2A1 

ALCOUTIM 50,95 39,4 
0 0,0 0,0 

2A2 ALCOUTIM 357,74 100,0 0 0,0 0,0 

TAVIRA 75,95 17,1 2B 

ALCOUTIM 368,43 82,9 
0 0,0 0,0 

ALCOUTIM 115,74 49,7 3 

CASTRO 
MARIM 117,36 50,3 

0 0,0 0,0 

4A CASTRO 
MARIM 471,95 100,0 15 3,2 39,8 

4B CASTRO 
MARIM 

481,92 100,0 11,57 2,4 30,7 

5 ALCOUTIM 960,32 100,0 0 0,0 0,0 

6A ALCOUTIM 149,41 100,0 0 0,0 0,0 

6B ALCOUTIM 154,24 100,0 0 0,0 0,0 

7 ALCOUTIM 123,71 100,0 0 0,0 0,0 

TOTAL 4042,72 100,0 37,71 0,9 100,0 

 

Tal como referido no ponto 5.7.1, os corredores afectos à Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola, a 400 kV, apresentam uma área total de 4042,72 ha. Dessa área total, apenas 
cerca de 37,71 ha correspondem a solos classificados como RAN, o que representa cerca 
de 0,9% da área total. Descreve-se seguidamente a situação relativamente a cada um dos 
troços em que estes corredores se dividem: 

� O Troço 1A não atravessa solos classificados como RAN; 
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� O Troço 1B apresenta uma área de solos classificados como RAN de 9,82 ha, 
representando 6,9% da área total do troço. A RAN no Troço 1B representa cerca 
de 26,0% da área total de RAN existente nos corredores em estudo para a linha 
em questão; 

� O Troço 1C apresenta uma área de solos classificados como RAN de 1,32 ha, 
representando 0,7% da área total do troço. A RAN no Troço 1B representa cerca 
de 3,5% da área total de RAN existente nos corredores em estudo para a linha em 
questão; 

� Os Troços 2A1 e 2A2 não atravessam solos classificados como RAN; 

� O Troço 2B não atravessa solos classificados como RAN; 

� O Troço 3 não atravessa solos classificados como RAN; 

� O Troço 4A apresenta uma área de solos classificados como RAN de 15,0 ha, 
representando 3,2% da área total do troço. A RAN no Troço 4A representa cerca 
de 39,8% da área total de RAN existente nos corredores em estudo para a linha 
em questão, a maior contribuição registada; 

� O Troço 4B apresenta uma área de solos classificados como RAN de 11,6 ha, 
representando 2,4% da área total do troço. A RAN no Troço 4B representa cerca 
de 30,7% da área total de RAN existente nos corredores em estudo para a linha 
em questão; 

� O Troço 5 não atravessa solos classificados como RAN; 

� O Troço 6A não atravessa solos classificados como RAN; 

� O Troço 6B não atravessa solos classificados como RAN; 

� O Troço 7 não atravessa solos classificados como RAN. 

A apreciação global dos corredores afectos à Linha Tavira – “Fronteira Espanhola”, a 400 
kV, permitiu constatar que os troços 1B, 4A e 4B apresentam as maiores contribuições 
para as áreas de RAN atravessadas pelos corredores da linha. 
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Quadro 35 – Áreas de solos classificados como RAN nos corredores em estudo 
associados à Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV 

TROÇO CONCELHO 

Área do concelho 
que é atravessada 

pelo Troço (ha) 

/ % relativamente à 
totalidade do troço 

Área de solos 
classificados como 
RAN atravessados 

pelo troço 

/ % relativamente à 
totalidade do troço 

Solos RAN relativamente 
à área total RAN dos 

corredores da linha em 
estudo (%) 

1A TAVIRA 173,00 100 0,25 0,1 3,2 

1B TAVIRA 134,19 100 0 0,0 0,0 

2 TAVIRA 116,60 100 0 0,0 0,0 

3A TAVIRA 573,45 100 0 0,0 0,0 

3B TAVIRA 709,37 100 7,59 1,1 96,8 

4 TAVIRA 201,0 100 0 0,0 0,0 

TOTAL 1907,61 100 7,84 0,4 100,0 

 

Da leitura ao quadro anterior verifica-se que os corredores afectos à Abertura da LTNET 
para a subestação de Tavira apresentam uma área de solos classificados como RAN de 
7,84 ha, o que representa cerca de 0,5% da área total. Descreve-se seguidamente a 
situação relativamente a cada um dos troços em que estes corredores se dividem: 

� O Troço 1A apresenta uma área de solos classificados como RAN é de 0,25 ha, 
representando 0,1 % da área total do troço. A RAN no Troço 1A representa cerca 
de 3,2% da área total de RAN existente nos corredores em estudo para a linha em 
questão; 

� O Troço 1B não atravessa solos classificados como RAN; 

� O Troço 2 não atravessa solos classificados como RAN; 

� O Troço 3A não atravessa solos classificados como RAN; 

� O Troço 3B apresenta uma área de solos classificados como RAN de 7,59 ha, o 
que representa 1,1% da respectiva área. A RAN no troço 3B representa cerca de 
96,8 % da área total de RAN nos corredores em estudo para a linha em questão, 
correspondendo à maior contribuição para a Abertura da LTNET. 

� O Troço 4 não atravessa solos classificados como RAN; 

A apreciação global dos corredores afectos à Abertura da LTNET para a subestação de 
Tavira, a 150 kV, permitiu constatar que apenas o troço 3B atravessa áreas de RAN (não 
se considera relevante a área de solos atravessados pelo troço 1A), sendo estas, no 
entanto, muito pouco significativas. 
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Quadro 36 – Áreas de solos classificados como RAN nas localizações em estudo para a 
implantação da subestação de Tavira 

LOCALIZAÇÃO CONCELHO 
Área do concelho que é 
delimitada pela área de 

estudo da subestação (ha) 

Área de solos classificados como 
RAN delimitados pela área de 

estudo da subestação 

/ % relativamente à totalidade de 
solos RAN na área de estudo da 

subestação 

A – Amoreira TAVIRA 50,26 3,52 7,0 

B – Cachopo TAVIRA 50,26 1,00 2,0 

TOTAL 100,52 4,52 4,50 

 

Da leitura ao quadro anterior verifica-se que as áreas de estudo associadas às duas 
localizações apresentam cerca de 4,52 ha de solos classificados como RAN, o que 
representa cerca de 4,5 % da área total. Descreve-se seguidamente a situação 
relativamente a cada uma das localizações alternativas: 

� A localização A (Amoreira) apresenta uma área de solos classificados como RAN 
de 3,5 ha, representando 7,0 % da área total associada à localização. 

� A localização B (Cachopo) apresenta uma área de solos classificados como RAN 
de 1,0 ha, representando 2 % da área total associada à localização. 

5.7.3 Áreas de montado 

O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, define o regime de protecção de sobreiros e 
azinheiras. Esta protecção encontra justificação no facto dos povoamentos destas 
espécies incluírem “alguns dos biótopos mais importantes ocorrentes em Portugal 
continental em termos de conservação da natureza, desempenhando, pela sua adaptação 
às condições edafo-climáticas do Sul do País, uma importante função na conservação do 
solo, na regularização do ciclo hidrológico e na qualidade da água”. Estas espécies 
representam ainda um recurso renovável de elevada importância económica, a nível 
nacional e a nível local. Este diploma foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de 
Junho. 

Desta forma, o referido diploma vem introduzir mecanismos de salvaguarda dos 
ecossistemas em causa e adaptar o procedimento relativo às competências para 
autorizações de cortes ou arranques de sobreiros ou azinheiras. 

No seu artigo 1º, alínea q), o Decreto-Lei n.º 155/2004 define as condições de 
classificação de um Povoamento de sobreiro, de azinheira ou misto, ou seja, a formação 
vegetal com área superior a 0,50 ha e, no caso de estruturas, com largura superior a 20 m, 
onde se verifica presença de sobreiros ou azinheiras associados ou não entre si ou com 
outras espécies, cuja densidade satisfaz os seguintes valores mínimos: 

i) 50 árvores por hectare, no caso de árvores com altura superior a 1 m, que não 
atingem 30 cm de perímetro à altura do peito; 

ii) 30 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das 
árvores das espécies em causa se situa entre 30 cm e 79 cm; 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha 
Volume 1 - Relatório Síntese 
Caracterização do Ambiente Afectado 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 141 Jul 07 
 

iii) 20 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das 
árvores das espécies em causa se situa entre 80 cm e 129 cm; 

iv) 10 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das 
árvores das espécies em causa é superior a 130 cm. 

Da mesma forma, definem-se as condições em que se pode ou não proceder ao abate de 
árvores, assim como as situações em que ficam vedadas por um período de 25 anos 
quaisquer alterações do uso do solo em áreas ocupadas por povoamentos de sobreiro ou 
azinheira e que tenham sofrido conversões, e das quais se destaca o caso das áreas que 
tenham sido percorridas por incêndios florestais. 

Considerando a ocorrência geral de sobreiros e azinheiras dispersas na totalidade da área 
de estudo, tal como apresentado a respeito das Grandes Condicionantes ao projecto, 
optou-se por cartografar meramente as áreas de montado mais sensíveis confirmadas por 
levantamentos de campo, dado consistirem ocorrências de maior importância ecológica 
e/ou económica e que importa salvaguardar na definição do traçado das Linhas e da 
localização exacta da subestação. Assim, enquanto as manchas de montado 
cartografadas no Desenho A (Anexo A.4 ) se referem apenas a uma delimitação constante 
da Carta de Ocupação do Solo Corine Land Cover 2000, sem confirmação no terreno, as 
áreas apresentadas nos Desenhos 5 e 6 do EIA reflectem um trabalho de foto-
interpretação de ortofotomapas e de levantamentos no terreno, produzindo-se informação 
que permite avaliar eficazmente a presença de montado no interior dos corredores e 
localizações. De salientar ainda, que este levantamento detalhado se restringiu às áreas 
em estudo (corredores e localizações). 

5.7.4 Espaços naturais 

De acordo com o Plano Municipal de Alcoutim, os corredores da Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola, a 400 kV atravessam áreas classificadas como Espaços Naturais, cuja 
delimitação pretende garantir a salvaguarda dos valores paisagísticos, da fauna, da flora e 
do equilíbrio ecológico, e ainda à protecção, conservação e renovação dos recursos 
naturais existentes. Tal como se verifica pela leitura dos Desenhos 5 e 6 , os corredores 
da referida Linha atravessam zonas integradas na Reserva Biológica Municipal (troço 7, 
junto ao rio Guadiana) e Áreas de Salvaguarda e Activação Biofísica (troços 2B, 3 e 5). 

De acordo com o art.º 35 da Resolução de Conselhos de Ministros nº167/95, de 12 de 
Dezembro, que ratifica o PDM de Alcoutim, as áreas integradas na Reserva Biológica 
Municipal constituem “amostra representativa dos habitats naturais mais ameaçados, 
devendo ser objecto de especial protecção, mediante a elaboração de regulamentação 
específica aprovada pela Assembleia Municipal.” De acordo com a alíena 4) do art.º 35º, 
“as reservas biológicas municipais constituem áreas non aedificandi, apenas sendo 
permitido, nessas áreas, realizar pequenas obras de alteração , recuperação, conservação 
e limpeza das edificações já existentes.” 

Adicionalmente, verifica-se o atravessamento de “Áreas de salvaguarda e Activação 
Biofísica” pelos troços 2B e 3 (na envolvente da ribeira da Foupana) e pelo troço 5 (no 
cruzamento da ribeira de Cadavais), as quais constituem (de acordo com o PDM de 
Alcoutim) elementos de salvaguarda ou definição dos corredores ecológicos fundamentais 
(que envolvem a ribeira de Cadavais e a ribeira da Foupana), “tendo ainda em 
consideração que estas áreas desempenham também funções de enquadramento e 
protecção complementar das reservas biológicas municipais”. 

Tal como a Reserva Biológica Municipal, as “Áreas de salvaguarda e Activação Biofísica” 
constituem áreas non aedificandi, sendo apenas permitidas algumas obras de 
conservação e recuperação das edificações existentes. 
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5.7.5 Áreas de Protecção de Albufeiras 

A área de protecção da Albufeira do Funcho encontra-se definida no PDM de Silves, o 
qual a classifica como um “Espaço natural”. O regime jurídico desta classe de espaço 
obedece ao disposto no Decreto Regulamentar n.º 2/88, de 20 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 
37/91, de 23 de Julho, e na Portaria n.º 333/92, de 10 de Abril. O Plano de Ordenamento 
de Albufeira (POA) do Funcho e Arade encontra-se em “Fase de Ponderação após 
Discussão Pública”, desde Setembro de 2006. A elaboração técnica do POA foi 
acompanhada pela Comissão Mista de Coordenação e seguiu a tramitação prevista para a 
elaboração dos Planos Especiais do Ordenamento do Território do Decreto-Lei n.º 380/99, 
de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 310/2003, de 10 de Dezembro. 

De acordo com a delimitação disponível na Proposta de POA do Funcho e Arade, verifica-
se que o troço 1 da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV se implanta parcialmente na 
Zona de Protecção, nomeadamente inserida nas sub-classes de ordenamento “Agrícola” 
(correspondente a áreas de RAN, regadio e outras áreas agrícolas) e de “Protecção 
Complementar” (que corresponde a áreas de REN).  

A área de protecção da Albufeira de Odeleite encontra-se definida no PDM de Castro 
Marim, o qual a classifica como um “Espaço natural de grau III”. De referir ainda que a 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 6/2004, de 26 de Janeiro, determina a elaboração 
do Plano de Ordenamento da Albufeira de Odeleite e constitui a respectiva Comissão 
Mista de Coordenação, encontrando-se o Plano, por esse motivo, em fase de “Decisão de 
Elaboração”. 

Segundo a delimitação constante do PDM de Castro Marim, apresentada no Desenho 7 , a 
área de protecção da Albufeira de Odeleite não é atravessada por nenhum corredor ou 
localização em estudo, apesar de se situar no interior da área de estudo do EIA. 

De acordo com a legislação aplicável, e até à entrada em vigor dos respectivos POAs, as 
áreas de protecção das albufeiras do Funcho e Odeleite correspondem a uma envolvente 
de 500 m a partir do nível pleno de armazenamento (NPA) da respectiva albufeira, 
incluindo 50 m de área non aedificandi. Da mesma forma, estas áreas encontram-se 
actualmente sujeitas aos seguintes critérios e condicionantes (segundo a legislação em 
vigor):  

� São interditas instalações e actividades conforme as constantes no Decreto 
Regulamentar n.º 2/88, de 20 de Janeiro.  

� Devem ser observadas cumulativamente as seguintes condicionantes: 

a) Em nenhum caso é permitida a descarga directa de águas residuais nas 
linhas de água e de drenagem natural;  

b) Todos os efluentes domésticos serão obrigatoriamente ligados à rede pública 
ou objecto de tratamento completo em instalação própria;  

c) O licenciamento de novas actividades nesta área carece de apresentação 
prévia do projecto das instalações de tratamento de efluentes referidas na 
alínea anterior.  

� Na zona reservada correspondente à faixa de 50 m contados a partir do NPA:  

a) São interditas alterações ao carácter fisiográfico das margens da albufeira, 
com excepção de obras de consolidação;  

b) É interdito o acesso e o estacionamento automóvel, à excepção de acesso 
aos órgãos da barragem, acesso de veículos de emergência às áreas de 
banho e equipamentos e acesso à zona do cais.  
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5.7.6 Zonas de risco de incêndio 

O Decreto-Lei nº 124/2006, que revoga o Decreto-Lei nº 156/2004 de 30 de Junho, relativa 
a medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e 
Protecção da Floresta contra Incêndios, no seu artigo 7.º, designa por zonas críticas as 
manchas onde se reconhece ser prioritária a aplicação de medidas mais rigorosas de 
defesa da floresta contra incêndios face ao risco de incêndio que apresentam e em função 
do seu valor económico, social e ecológico. 

Este diploma legal foi regulamentado pela publicação das Portarias nº 1056/2004 e nº 
1060/2004, de 19 de Agosto, que definem, respectivamente, a zonagem do continente 
nacional segundo a probabilidade de ocorrência de incêndio florestal, e o conjunto de 
manchas, designadas por zonas críticas, em que se considera ser prioritária a aplicação 
de medidas mais rigorosas de defesa da floresta contra incêndios face ao risco de 
incêndio que apresentam e em função do seu valor económico, social e ecológico. 

Analisando estas duas delimitações, constata-se que a totalidade da área de influência do 
projecto se apresenta classificada como de Muito Baixo Risco de incêndio florestal, não se 
verificando, consequentemente, o atravessamento de qualquer zona crítica. 

 

Figura 15 – Zonamento de Risco de Incêndio em Portugal Continental 
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5.8 Condicionantes Urbanísticas e Servidões 

5.8.1 Condicionantes Urbanísticas 

A delimitação dos corredores e localizações em estudo, apesar de terem sido 
desenvolvidas por forma a evitar a proximidade a Áreas Urbanas e Urbanizáveis, conta 
ainda com a presença de algumas habitações dispersas no seu interior, tal como é 
possível verificar pela leitura dos Desenhos 5 e 8 . 

Os corredores da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, reúnem o maior  número de 
ocorrências de todo o projecto, maioritariamente na zona inicial do troço 1, junto à 
povoação de Gavião de Baixo e ao lugar de Pissara, mas igualmente no troço 2B, na 
proximidade de Zambujal. 

Quanto aos corredores da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, não se verifica 
qualquer zona habitada, com excepção da zona final do troço 4A, após o atravessamento 
da ribeira da Foupana, onde se implantam duas habitações junto à várzea do rio Guadiana, 
e do troço 6B, onde se encontra implantado uma habitação próximo do atravessamento da 
EM 507. 

No que se refere à Abertura da LTNET, a 150 kV para a subestação de Tavira, é de 
registar a ocorrência de algumas habitações dentro do corredor o troço 3A no lugar de 
Portela dos Tremoços, enquanto que na proximidade de Cortes das Noivas se identificam 
algumas habitações no interior do corredor do troço 3B. 

Para além das situações acima referidas, verifica-se ainda o atravessamento de três Áreas 
de Aptidão Turística (A.A.T.), duas delas propostas pelo PDM de Tavira e a terceira pelo 
PDM de Alcoutim. Tratam-se das Áreas de Aptidão Turística de Vale de Odre, a Norte de 
Cachopo e de Alcaria do Cume (em Tavira) e de uma AAT situada a Norte de Alcoutim, a 
primeira das quais atravessada pelos troços 3, 4A e 4B da linha “Tunes Norte” – Tavira, a 
segunda pelos troços 3A e 3B da Abertura da LTNET e a terceira pelo troço 7 da Linha 
Tavira – Fronteira Espanhola. 

De referir, no entanto, que segundo os PDM de Tavira e Alcoutim, as AAT referidas não 
possuem o estatuto de áreas urbanizáveis até à aprovação dos respectivos Núcleos de 
Desenvolvimento Turístico, situação que ainda não se verificou até ao momento. A sua 
representação cartográfica assumiu um carácter meramente preventivo e informativo. 

Importa ainda destacar que, atendendo à delimitação da área de estudo, o 
atravessamento destas áreas seria inevitável, dado ocuparem (no caso de Vale de Odre 
por se situar junto à povoação de Cachopo) toda a largura da área em que os corredores 
se poderiam implementar. 

5.8.2 Servidões Aeronáuticas 

A figura seguinte apresenta a localização dos aeroportos, aeródromos e heliportos 
(certificados ou não) mais próximos da área de estudo, assim como as respectivas 
servidões aeronáuticas. 
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Figura 16 – Infra-estruturas e servidões aeronáuticas 

Como é possível verificar, nas imediações dos corredores e localizações em estudo 
encontra-se representado apenas o heliporto de Cachopo, infraestrutura a desenvolver 
para apoio ao combate a incêndios florestais, segundo o SNBPC (Latitude: 37º20’15’’ N e 
Longitude: 7º48’46’’ W), sem certificação atribuída pelo INAC e sem servidão aeronáutica 
constituída. No entanto, e por solicitação do SNBPC, optou-se por representar um buffer 
de protecção de 1500 m em torno do ponto central indicado, de modo a não inviabilizar, no 
futuro, o desenvolvimento da referida infraestrutura. 

5.8.3 Vértices geodésicos 

O Instituto Geográfico Português (IGEO), em resposta ao pedido de informações feito no 
âmbito do presente EIA, disponibilizou informação sobre os vértices existentes na área de 
estudo inicial do projecto. Destes, apenas 9 se implantam dentro dos corredores e 
localizações em estudo, como é possível observar no quadro seguinte: 

Quadro 37 – Listagem dos Vértices Geodésicos implantados nos corredores em estudo 

PROJECTO TROÇO Vértice Nº de 
Ordem 

2B Coentral 3ª 
Linha “Tunes Norte” - Tavira, a 400 kV 

3 Pulo do lobo 3ª 

2B Bicudo 3ª 

3 Cerro 
Pelado 

3ª 

4B Montinho 3ª 
Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

5 Marcos 3ª 

3B Fonte 3ª 

4 Carvalhoso 3ª 
Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 
kV 

3B Cruzes 18 3ª 

 

                                                      
18 Intercepção apenas marginal 
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A implantação dos vértices geodésicos é apresentada nos Desenhos 8 e 9 . 

Os vértices representam pontos coordenados que possibilitam a referenciação espacial, 
estando-lhes associado, de acordo com o Decreto-Lei n.º143/82, de 26 de Abril, “faixas de 
respeito” de, no mínimo, 15 metros de raio, nas quais não se poderá fazer plantações, 
construções e outras obras ou trabalhos de qualquer natureza que impeçam a visibilidade 
das direcções constantes das minutas da triangulação. 

5.8.4 Infra-estruturas de abastecimento de água e s aneamento (existentes e 
projectadas) dos Sistemas Multimunicipais do Algarv e 

De acordo com informação disponibilizada pelas Águas do Algarve, em resposta ao 
pedido de informação efectuado no âmbito do presente EIA, a área de estudo e os 
corredores da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, atravessam infra-estruturas 
de abastecimento de água projectadas dos Sistemas Multimunicipais do Algarve. 

A Águas do Algarve, S.A. é, desde 2000, concessionária do Sistema Multimunicipal de 
Abastecimento de Água do Algarve (em resultado da fusão das sociedades Águas do 
Barlavento Algarvio e Águas do Sotavento Algarvio) e desde 2001 do Sistema 
Multimunicipal de Saneamento do Algarve. Apresenta como origens de água a albufeira do 
Funcho (prevendo-se que venha a estar interligada também com a albufeira de Odelouca), 
a água subterrânea proveniente do Aquífero Querença-Silves, através de captações 
disponibilizadas pelo Perímetro de Rega do Vale da Vila, as albufeiras de Odeleite e 
Beliche e finalmente a albufeira da Bravura. 

A capacidade do sistema (em época alta) é de 200 mil m3/dia em abastecimento de água e 
de 160 mil m3/dia em caudal de águas residuais. A população servida em época baixa é 
de 500 mil habitantes e em época alta (considerando o elevado afluxo de população à 
região no Verão) é de mais de 1 milhão de habitantes. 

Os municípios abrangidos são: Albufeira, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Olhão, 
Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António 
(relativamente ao sistema de abastecimento de água); Alcoutim, Aljezur e Monchique 
(abrangidos apenas pelo sistema de saneamento). 

Na figura seguinte apresenta-se um extracto do futuro sistema de abastecimento de água, 
na proximidade do rio Guadiana, na zona em que a conduta adutora do subsistema de 
Beliche é atravessada pelos corredores em estudo, nomeadamente, os troços 4A, 4B e 5 
da Linha Tavira – Fronteira Espanhola (e que se encontra igualmente representado no 
Desenho 8 ). 
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Figura 17 – Extracto do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve 

O PDM de Castro Marim apresenta as seguintes servidões associadas às condutas de 
água: 

“a) É interdita a construção ao longo de uma faixa de 2,5 m, medida para cada lado 
do traçado das condutas de adução ou adução-distribuição de água; 

b) É interdita a execução de construção ao longo da faixa de 1 m, medida para cada 
lado do traçado das condutas distribuidoras de água; (...) 

d) Não é permitido, sem licença, efectuar quaisquer obras nas faixas de terreno que 
se estendem até à distância de 10 m para cada lado das linhas que alimentam as 
zonas dos aquedutos e que se denominam «faixas de respeito».” 

Quanto ao PDM de Alcoutim, verifica-se que não refere qualquer servidão a respeitar 
relativamente a estas infra-estruturas. 

5.8.5 Rede eléctrica de Muito Alta Tensão (MAT) 

Verifica-se que os corredores em estudo se apresentam enquadrados por algumas linhas 
da Rede Nacional de Transporte (RNT), nomeadamente: 

� A linha Ourique-Tunes (linha 1086), na zona inicial do troço 1 da Linha “Tunes 
Norte” – Tavira, junto a Gavião de Baixo (ponto de partida do projecto em estudo); 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha  

Volume 1 - Relatório Síntese 
Caracterização do Ambiente Afectado  

 
 

Imp – 5007_R2 Página 148 Jul 07 
 

� A linha Ourique-Estoi (linha 1074), que cruza o troço 3 da mesma linha, próximo 
de Ameixial; 

� De referir igualmente a LTNET, a 150 kV, actualmente em construção, e que será 
aberta para a SE de Tavira. 

Na figura seguinte apresenta-se um excerto do Mapa da RNT na envolvente da área de 
estudo (onde as linhas e subestação em estudo já se encontram previstas): 

 

Figura 18 – Mapa da RNT na zona do Sotavento Algarvio (esquemático) 

5.8.6 Feixes Hertzianos 

De registar o cruzamento com a servidão radioeléctrica associada ao Feixe Hertziano 
Alcaria Ruiva <> Alcaria do Cume pelos troços 2A1, 2A2 e 2B da Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola e pelo troço 2 da Abertura da LTNET. 

Este Feixe estabelece-se entre o centro radioeléctrico de Alcaria Ruiva, situado a 343,5 m 
de altitude, e o centro radioeléctrico de Alcaria do Cume, que se situa a 520,1 m. De 
acordo com o diploma que constitui a respectiva servidão, Despacho Conjunto nº 203, de 
2 de Setembro de 1995 (II Série), a zona de desobstrução tem a largura de 34 m. Nessa 
zona é proibida a implantação ou manutenção de obstáculos que distem da linha recta 

menos de 2194,010 dd ×++ , sendo d1 e d2 obtidos pela projecção sobre a linha recta 

atrás referida das distâncias, em quilómetros, entre o ponto considerado e os pontos 
extremos. 
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5.8.7 Pontos de água 

Em resposta ao pedido de informação efectuado no âmbito do presente EIA junto do 
SNBPC (Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil), foram identificados um 
conjunto de pontos de água utilizados por aquela entidade no combate aos fogos florestais, 
nomeadamente para reabastecimento de água aos meios terrestres a aéreos. O 
levantamento dos pontos de captação de água para combate aéreo de incêndios foi 
realizado através do site: http://scrif.igeo.pt/.  

A implantação destes pontos de água é apresentada no Desenho  8. Na referida 
cartografia, os pontos de água apresentam-se classificados de acordo com a sua 
importância (a vermelho os maiores e de maior utilidade aos Bombeiros, a azul os 
restantes). Foram igualmente delimitadas duas áreas envolventes aos pontos de água, a 
primeira com 250 m de raio, estabelecendo um perímetro mínimo com o qual o ponto de 
água pode ser usado por helicópteros (de acordo com informação do SNBPC) e a 
segunda com 500 m de raio, estabelecendo um perímetro que permite a operação dos 
helicópteros, apesar de poder limitar a sua operacionalidade e impõe a sinalização dos 
troços das linhas que aí passem. 

No Quadro 38  apresenta-se a listagem dos pontos de água que são atravessados pelos 
corredores em estudo. De referir que, em 4 locais, o troço 5 da Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola, a 400 kV, atravessa, apesar de marginalmente, a faixa envolvente com 250 m 
de raio em torno dos pontos de água. 

Quadro 38 – Áreas de Protecção a pontos de água interceptadas pelos corredores e 
localizações em estudo 

Coordenadas 
Rectangulares ID Nome 

X Y 
Concelho Ano de 

actualização 

Faixa 
envolvente 
atravessada 

TROÇO 

7545 Felizes(1) 203168 43172 Almodôvar 1999 250 – 500 m 

Troço 2A da 
Linha “Tunes 
Norte” – Tavira, 
a 400 kV 

7543 Corte Cabo 205570 43303 Almodôvar 1999 250 – 500 m 

Troço 2B da 
Linha “Tunes 
Norte” – Tavira, 
a 400 kV 

7180 Vale da 
Moita 218308 44684 Loulé 1999 250 – 500 m 

Troço 3 da 
Linha “Tunes 
Norte” – Tavira, 
a 400 kV 

8626 Cercado da 
Eira 

227615 43895 Tavira 1999 250 – 500 m 

Troço 3 da 
Linha “Tunes 
Norte” – Tavira, 
a 400 kV 

8588 Monchique 235696 44061 Alcoutim 1999 250 – 500 m 

Troço 2A2 da 
Linha Tavira – 
Fronteira 
Espanhola, a 
400 kV 

8587 
Montinho 

da 
Revelada II 

237930 43710 Alcoutim 1999 250 – 500 m 

Troço 2A2 da 
Linha Tavira – 
Fronteira 
Espanhola, a 
400 kV 

8585 Malgrade/D. 
Feles 

240097 44295 Alcoutim 1999 250-500 m 

Troço 2A2 da 
Linha Tavira – 
Fronteira 
Espanhola, a 
400 kV 

8475 Vaqueiros 236445 46066 Alcoutim 1999 0 – 250 m 

Troço 5 da 
Linha Tavira – 
Fronteira 
Espanhola, a 
400 kV 
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Coordenadas 
Rectangulares ID Nome 

X Y 
Concelho Ano de 

actualização 

Faixa 
envolvente 
atravessada 

TROÇO 

7154 Barranco do 
Monte 240213 50507 Alcoutim 1999 0 – 250 m 

Troço 5 da 
Linha Tavira – 
Fronteira 
Espanhola, a 
400 kV 

7155 
Barranco 

das 
Ferranhas 

240651 51207 Alcoutim 1999 0 – 250 m 

Troço 5 da 
Linha Tavira – 
Fronteira 
Espanhola, a 
400 kV 

7149 Marim II 243543 51782 Alcoutim 1999 0 – 250 m 

Troço 5 da 
Linha Tavira – 
Fronteira 
Espanhola, a 
400 kV 

No decorrer da elaboração do EIA foi publicada a Portaria n.º 133/2007, de 26 de Janeiro, 
a qual define as normas técnicas e funcionais relativas à classificação, cadastro e 
construção dos pontos de água, integrantes das redes regionais de defesa da floresta 
contra incêndios (RDFCI). Este diploma não apresenta, contudo, qualquer regime de 
protecção relativamente aos pontos de água existentes. 

 

5.9 Bio-Ecologia 

5.9.1 Flora e Vegetação 

5.9.1.1 Introdução 

De modo a determinar qual o estado actual da vegetação na área de estudo procedeu-se 
a uma inventariação do coberto vegetal existente a dois níveis: 

� a flora (nível das espécies), indicando-se quer espécies da vegetação natural 
potencial, quer espécies existentes; 

� a vegetação (tipos de comunidades ou formações vegetais), fazendo-se uma 
caracterização geral da vegetação. 

5.9.1.2 Metodologia 

A caracterização do coberto vegetal foi realizada com base em pesquisa bibliográfica, 
inventariação de campo e consulta a especialistas na matéria, tendo-se utilizado o 
seguinte faseamento: 

� Recolha bibliográfica relativa à área de estudo e caracterização fitogeoclimática da 
zona de estudo de forma a estabelecer o enquadramento biogeográfico e a 
vegetação natural potencial; 

� Reconhecimento expedito da área afectada e consulta a especialistas na matéria 
de forma a aferir a ocorrência das espécies vegetais referenciadas; 

� Caracterização geral dos diferentes tipos de vegetação que ocorrem na área em 
estudo (vegetação com composição e características estruturais semelhantes) 
utilizando os ortofotomapas produzidos para este trabalho e a cartografia de 
ocupação do solo disponível; 
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� Análise de campo para definição da composição florística associada a cada tipo 
de habitat, descrito em termos de coberto dominante (coberto arbóreo e arbustivo), 
e para identificação de espécies com particular interesse do ponto de vista da 
conservação. 

Em termos de trabalho de campo, a análise da composição florística foi efectuada em 
paralelo com a inventariação da fauna, quer durante os levantamentos da fauna, quer de 
forma complementar, nomeadamente durante os períodos de menor actividade da 
generalidade das espécies faunísticas. 

O trabalho foi realizado por dois observadores, em períodos distintos (Verão e Inverno de 
2005 e Inverno de 2006), totalizando 15 dias de trabalho de campo. Como informação 
cartográfica de base utilizou-se a informação produzida na fase de identificação de 
grandes condicionantes em relação à ocupação do solo, bem como os ortofotomapas que 
foram obtidos no seguimento de levantamento específico para este projecto. 

O valor de conservação de uma dada comunidade / habitat está relacionado com a sua 
maturidade ecológica ou posição serial ou seja, o valor máximo de uma comunidade é 
atingido no clímax (cabeça de série), diminuindo na sucessão ecológica degradativa com o 
afastamento deste conceito e aproximação do estado de deserto. A presença de táxones 
com valor de conservação é também um factor tido em conta para o valor de conservação 
de uma comunidade (tratam-se de táxones RELAPE – plantas Raras, Endémicas, 
Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), bem como a importância como 
habitat de abrigo, reprodução ou alimentação para as espécies de fauna presentes. 

No âmbito da caracterização da flora e vegetação, procedeu-se ainda a um trabalho 
especifico para a inventariação e cartografia de habitats naturais e semi-naturais (definidos 
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro) nas áreas onde os corredores em 
análise atravessam Áreas Classificadas, nomeadamente os Sitios Classificados Rede 
Natura 2000 do Caldeirão e do Guadiana. Este trabalho obedeceu a uma metodologia 
específica, a qual é apresentada juntamente com o relatório produzido para o efeito, 
apresentado no Anexo C.4 . 

5.9.1.3 Enquadramento biogeográfico e bioclimático 

A zona de intervenção do projecto em estudo atravessa quatro unidades biogeográficas, 
de acordo com Costa et al., (1999): o Superdistrito Aracenense, o Superdistrito Serrano-
Mochiquense e Superdistrito Baixo Alentejano pertencentes à Província Luso-
Extremadurense, e o Superdistrito Algárvico pertencente à Província Gaditano-Onubo-
Algarviense. 

No entanto, todas estas unidades se encontram numa zona que pode ser caracterizada da 
seguinte forma, segundo Costa et al., (1999): 

Região Mediterrânea 

Sub-região Mediterrânica Ocidental 

Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica 

A área de estudo estende-se assim ao longo de várias unidades biogeográficas da Região 
Mediterrânica , que bioclimaticamente se caracteriza por possuir um clima em que 
escasseiam as chuvas no Verão, com pelo menos dois meses em que a precipitação não 
compensa a evapotranspiração, podendo no entanto, haver excesso de água nas outras 
estações. Nesta Região, nas zonas de clima não excessivamente frio (devido à altitude) 
ou seco, podem ser observados bosques e matagais de árvores e arbustos de folhas 
planas, pequenas, coriáceas e persistentes (esclerófilas) – durisilvae – como é o caso de 
diferentes Quercus spp. dos subgéneros Sclerophyllodris e Cerris (azinheira – Quercus 
rotundifolia, carrasco – Quercus coccifera e sobreiro – Quercus suber), a aroeira (Pistacia 
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lentiscus), o folhado (Viburnum tinus) e o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), a 
alfarrobeira (Ceratonia siliqua), o espinheiro-preto (Rhamnus oleoides), o sanguinho-das-
sebes (Rhamnus alaternus), a palmeira-das-vassouras (Chamaerops humilis), o loureiro 
(Laurus nobilis), o aderno (Phillyrea latifolia) e o lentisco-bastardo (Phillyrea angustifolia). 

Esta Região engloba duas Sub-regiões, situando-se Portugal Continental na Sub-região 
Mediterrânica Ocidental , que inclui a Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica  
caracterizada por possuir solos derivados de substratos siliciosos surgindo, 
localizadamente, sedimentos calcários, dolomíticos e areníticos do Mesozóico. A sua 
vegetação alberga uma flora antiga e rica em endemismos. Devido à grande diversidade 
bioclimática e à complexidade da sua paleo-história, esta Superprovíncia possui uma 
vegetação potencial e subserial altamente individualizada e particularizada. É o caso dos 
bosques esclerofíticos e marcescentes da Quercion broteroi, das orlas florestais (matos 
pré-florestais) do Genistion floridae e do Retamion sphaerocarpae, dos arrelvados vivazes 
de Agrostis castellana e de Agrostietalia castellanae, dos arrelvados de solos profundos 
dominados por gramíneas altas do Agrostio castellanae-Stipion gigantae e do Dauco 
criniti-Hyparrhenion hirtae, dos estevais do Cistion laurifolii e Ulici argentei-Cistion 
ladaniferi, dos urzais e urzais-tojais do Ericion umbellatae, e ainda da vegetação ripícola 
do Salicion salvifoliae (salgueirais arbustivos), do Securinegion tinctoriae (tamujais) e do 
Osmundo-alnion (amiais não pantanosos). 

A parte mais oriental da área de intervenção, junto ao rio Guadiana, nomeadamente os 
troços finais da Linha Tavira-Fronteira Espanhola pertencem ao Superdistrito Aracenense, 
que de acordo com a bibliografia clássica (Costa et al., 1999), se encontra na: 

Província Luso-Extremadurense 

Sector Mariânico-Monchiquense 

Subsector Araceno-Pacense 

A Província Luso-Extremadurense , uma das maiores da Península Ibérica, dispõe-se 
em Portugal, maioritariamente no andar bioclimático mesomediterrânico, no entanto 
alguns dos seus limites no nosso país são difíceis de estabelecer, especialmente, com o 
Sector Ribatagano-Sadense da Província Gaditano-Onubo-Algarviense. A área de 
intervenção situa-se maioritariamente na zona sul desta Província que confina com o 
Sector Algarviense da Província Gaditano-Onubo-Algarviense, a Norte do Barrocal 
Algarvio. Os solos dominantes derivam de materiais siliciosos paleozóicos, sobretudo 
xistos e granitos. Alguns dos táxones característicos luso-extremadurenses são 
endemismos provinciais como Armeria linkiana, Asphodelus bentorainhae, Buffonia 
macropetala subsp. willkolmmiana, Carduus bourgeanus, Cytisus scoparius var. bourgaei, 
Cynara tournefortii, Digitalis purpurea subsp. heywoodii, Euphorbia monchiquensis, 
Genista polyanthos, Lavandula viridis, Linaria ricardoi, Marsilea batardae, Coincya 
transtagana, Scrophularia schousboei e Ulex eriocladus, aos quais há que adicionar 
algumas espécies que possuem a sua maior área de distribuição nesta Província: Ballota 
hirsuta, Cytisus striatus var. eriocarpus, Digitalis mariana, Genista hirsuta subsp. hirsuta, 
Lepidophorum repandum, Linaria hirta, Onopordum nervosum, Salix salvifolia subsp. 
australis, Sanguisorba hybrida, Securinega tinctoria, Scorzonera crispatula, Ulex argenteus 
subsp. argenteus, e Verbascum barnadesii. 

Os estevais xerofíticos de solos erosionados, em territórios secos ou sub-húmidos 
inferiores, da aliança Ulici argentei-Cistion ladaniferi tem um óptimo luso-extremadurense. 
São próprios deste território: os sobreirais mesomediterrânicos do Sanguisorbo 
agrimoniodis-Quercetum suberis, os azinhais do Pyro bourgaenae-Quercetum rotundifoliae 
e os carvalhais-negrais do Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae, na maioria das vezes 
transformados em montados; os medronhais do Phillyreo-Arbutetum typicum e 
viburnetosum tini; e os estevais do Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi, Erico australis-
Cistetum populifolii e Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii. O tamujal dos leitos de 
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estiagem dos rios torrenciais - Pyro bourgaeanae-Securinegetum tinctoriae - constitui 
também uma das suas originalidades sintaxonómicas. Nos montados desenvolvem-se 
comunidades terofíticas efémeras e de pouca biomassa: Chrysanthemo myconis-
Anthemidetum fuscati, Galactito tomentosae-Vulpietum geniculatae, Trifolio cherlerii-
Taeniatheretum caputmedusae, Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardii e Medicago 
rigidulae-Aegilopsietum geniculatae, estando estas três últimas associações também 
presentes noutros territórios portugueses (carpetano-ibérico-leoneses). O pastoreio 
daquelas comunidades anuais origina frequentemente um prado vivaz de caracter 
zootrópico (Poo bulbosae-Trifolietum subterranei). O freixial ribeirinho Ranunculo ficario-
Fraxinetum angustifoliae ocorre em todo o território luso-extremadurense português, sendo 
o amial Scrophulario-Alnetum glutinosae comum nos biótopos ripícolas. 

O Sector Mariânico-Monchiquense  em Portugal é também essencialmente silicioso, 
embora se encontrem algumas áreas dominadas por carbonatos com grau de 
metamorfismo variável. São endemismos deste território: Coyncia transtagana, Erica 
andevalensis, Euphorbia monchiquensis e Genista polyanthos, sendo Adenocarpus 
telonensis, Carthamus tinctorius, Centáurea ornata subsp. ornata, Cytisus baeticus, C. 
scoparius var. bourgaei, Cynara tournefortii, Dianthus crassipes, Echium boissieri, 
Eryngium galioides, Leontodon salzamanii, Marsilea batardae, Onopordum macracanthum, 
O. nervosum, Scorzonera crispatula, Serratula abulensis, S. barrelieri e Thymelaea villosa 
algumas das plantas diferenciais deste Sector no contexto da Província, no qual 
predominam os sobreirais e os azinhais transformados em montados. Consideram-se 
exclusivos desta área os seguintes sintáxones: Euphorbio monchiquensis-Quercetum 
canariensis, Sanguisorbo-Quercetum suberis quercetosum canariensis, Phlomido 
purpureae-Juniperetum turbinatae, Phillyreo-Arbutetum unedonis rhododendrotosum 
baetici, Genistetum polyanthi, Ulici eriocladi-Ulicetum umbellatae, Cisto-Ulicetum minoris, 
Lavandulo sampaioanae-Cistetum albidi, Ulici erioclaci-Cistetum ladaniferi, Cisto ladaniferi-
Ulicetum argentei e Rubo ulmifoliae-Nerietum oleandri securinegetosum tinctoriae. O 
salgueiral Salicetum atrocinereae-australis é uma comunidade que ocorre no leito 
torrencial dos rios e ribeiras deste Sector. 

O Subsector Araceno-Pacense  é o mais setentrional deste Sector, sendo as rochas 
predominantes xistos e granitos, apesar da ocorrência de calcários metamórficos 
(mármores). São endémicas deste território as comunidades de Ulex eriocladus: Ulici 
eriocladi-Cistetum ladaniferi e Ulici eriocladi-Ericetum umbellatae.  

Incluído neste Subsector, encontra-se o Superdistrito Aracenense  que em Portugal 
abrange as serras da Adiça e Ficalho e o vale termomediterrânico do Guadiana a sul do 
Pulo do Lobo. O clima é essencialmente termomediterrânico seco. Algumas das espécies 
características desta área são Armeria linkiana, Campanula transtagana, Daucus setifolius, 
Dianthus crassipes, Erica andevalensis e Scabiosa stellata. Predomina neste território a 
série dos azinhais silicícolas termomediterrânicos Myrto communis-Querceto rotundifoliae 
S., no entanto a paisagem é dominada por etapas subseriais como o esteval termófilo 
Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi cistetosum monspeliensis e o espargueiral-zambujal-
carrascal Asparago albi-Rhamnetum oleoidis. Os sobreirais do Sanguisorbo-Quercetum 
suberis são menos frequentes e encontram-se nas zonas mais húmidas à semelhança do 
seu urzal-tojal subserial, neste território o Ulici eriocladi-Ericetum umbellatae. Os táxones 
mais originais de todo o Subsector encontram-se neste Superdistrito nas zonas secas e 
semi-áridas do vale do Guadiana: os zimbrais edafoxerófilos relíquiais do Phlomido 
purpureae-Juniperetum turbinatae, os escovais do Genistetum polyanthi e o esteval albido 
Phlomido purpureae-Cistetum albidi. As comunidades semi-nitrófilas rupícolas do leito 
rochoso de grandes rios Centauro ornatae-Festucetum duriotaganae (Festucion 
duriotaganae, Rumicetalia induratae, Phagnalo-Rumicetea) têm o seu óptimo 
biogeográfico neste Superdistrito. 

No nosso país distinguem-se dois Subsectores no Sector Mariânico-Monchiquense: o 
Araceno-Pacense e o Baixo-Alentejano-Monchiquense, no qual se encontra grande parte 
da área de intervenção e que se divide em dois Superdistritos, um mais montanhoso e 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha  

Volume 1 - Relatório Síntese 
Caracterização do Ambiente Afectado  

 
 

Imp – 5007_R2 Página 154 Jul 07 
 

costeiro (Serrano-Monchiquense) e outro mais plano e interior (Baixo-Alentejano), ambos 
atravessados pelos corredores e localizações em estudo. 

Sector Mariânico-Monchiquense 

Subsector Baixo-Alentejano-Monchiquense 

Superdistrito Serrano-Monchiquense 

Superdistrito Baixo Alentejano 

O Subsector Baixo Alentejano-Monchiquense distribui-se a leste das serras costeiras 
alentejanas e a sul da linha de serras Monfurado, Montemuro, Adiça e a oeste do 
Guadiana, no qual se encontram as associações: o esteval-urzal Erico australis-Cistetum 
populifolii, o urzal freatófito Cisto psilosepali-Ericetum lusitanicae, e o esteval Genisto 
hirsutae-Cistetum ladaniferi. 

Os dois terços ocidentais da Linha “Tunes Norte”-Tavira e parte da Abertura da LTNET 
para a subestação de Tavira, a 150 kV, encontram-se no Superdistrito Serrano-
Monchiquense . É um território que se distribui pelas serras de Monchique e serras 
alentejanas litorais, e se encontra quase todo no andar termomediterrânico sub-húmido a 
húmido, excepto nas zonas mais elevadas onde atinge o andar mesomediterrânico húmido, 
e que tem como endemismos Adenocarpus anisochilus e Armeria beirana subsp. 
monchiquensis. São elementos diferenciais deste Superdistrito face a outros territórios 
biogeográficos da Província: Cheilanthes guanchica, Centaurea crocata, Euphorbia 
monchiquensis, Quercus canariensis, Q. lusitanica, Rhododendrum ponticum subsp. 
baeticum, Senecio lopezii, Stauracanthus boivinii, Thymelaea villosa, Ulex argenteus 
subsp. argenteus e U. minor. Neste Superdistrito encontram-se algumas comunidades 
endémicas tais como o carvalhais-de-Monchique Euphorbio monchiquensis-Quercetum 
canariensis, o sobreiral Sanguisorbo-Quercetum suberis quercetosum canariensis, o 
medronhal com adelfeiras Phillyreo-Arbutetum rhododendrotosum baetici, o tojal Cisto-
Ulicetum minoris, o esteval-tojal Cisto ladaniferi-Ulicetum argentei e a comunidade escio-
nitrófila de orlas e clareiras de bosque Senecio lopezii-Cheirolophetum sempervirentis. 
Neste território os sobreirais Myrto-Quercetum suberis constituem a vegetação potencial 
dominante no andar termomediterrânico e os sobreirais Sanguisorbo-Quercetum suberis 
no andar mesomediterrânico, sendo os matagais de carvalhiça do Querco lusitanicae-
Stauracanthetum boivinii e o urzal-esteval do Erico australis-Cistetum populifolii 
associações vulgares desta unidade. 

Para além das regiões biogeográficas atrás referidas, o último terço da Linha “Tunes 
Norte” – Tavira, a 400 kV, a zona prevista para a localização da Subestação de Tavira, 
bem como parte da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, estão englobados no 
Superdistrito Baixo Alentejano . Comparativamente ao Superdistrito Serrano-
Monchiquense, o Baixo Alentejano corresponde a um território plano, menos chuvoso e 
mais continental. Tem um ombroclima sub-húmido a seco e situa-se maioritariamente no 
andar termomediterrânico podendo atingir, em alguns locais, o andar mesomediterrânico e 
os solos são na sua maioria xistosos. A Linaria ricardoi e Armeria neglecta são dois 
endemismos deste Superdistrito, que se encontram em vias de extinção. Os montados 
que resultam do Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae e o esteval Genisto hirsutae-
Cistetum ladaniferi são característicos desta unidade, no entanto, em alguns locais, 
reconhecem-se o azinhal termófilo Myrto-Quercetum rotundifoliae, os matagais espinhosos 
Asparago albi-Rhamnetum oleoidis e zambujal-lentiscal Oleo-Pistacietum lentisci sensu 
auct., o esteval Phlomido purpureo-Cistetum albidi e o escoval Genistetum polyanthi, 
ocorrendo ainda esporadicamente em algumas situações climaticamente mais favoráveis, 
os montados de sobro (Myrto-Quercetum suberis e Sanguisorbo-Quercetum suberis). Nos 
solos hidromórficos com horizontes “glei” é frequente observarem-se os juncais 
Holoschoeno-Juncetum acuti, Trifolio-Holoschoenetum e Juncetum rugosi-effusi, bem 
como os prados Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae, Pulicario paludosae-
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Agrostietum pourretii, Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae, Loto subbiflori- 
Chaetopogenetum fasciculati e Hyperico humifusi-Chaetopogonetum fasciculati, ocrrendo 
também esporadicamente os prados (malhadas) do Poo bulbosae-Trifolietum subterranei 
e do Poo bulbosae-Astragaletum sesamei. 

No entanto, o troço final da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, encontra-se numa zona 
cuja caracterização biogeográfica, de acordo com a bibliografia clássica (Costa et al., 
1999), é: 

Região Mediterrânea 

Sub-região Mediterrânica Ocidental 

Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica 

Província Gaditano-Onubo-Algarviense 

Sector Algarviense 

Superdistrito Algárvico 

 

A Província Gaditano-Onubo-Algarviense  é uma unidade biogeográfica essencialmente 
litoral que se estende desde a Ria de Aveiro até aos areais da Costa del Sol e aos arenitos 
das serras gaditanas do Campo de Gibraltar, tendo portanto predominantemente 
substratos arenosos e calcários. A flora e vegetação desta Província é rica em 
endemismos paleomediterrânicos e paleotropicais lianóides e lauróides de folhas 
coriáceas. Devido ao carácter ameno (oceânico ou hiperoceânico), com Invernos muito 
suaves, deste território litoral e sublitoral ocorrem numerosas plantas termófilas e de 
gomos nus, tendo sido pouco afectadas pelas sucessivas glaciações pleistocénicas e 
variações climáticas holocénicas. Estas plantas, próprias dos bosques termófilos de 
carácter oceânico (Quercion broteroi p.p. e Querco-Oleion sylvestris), estão ausentes dos 
azinhais, sobreirais e carvalhais mais continentais, uma vez que não puderam recolonizar 
as áreas mais frias do interior da Península Ibérica durante o Holocénico. Esta 
particularidade climática e paleo-ecológica, permitiu ainda a entrada de inúmeros 
elementos mauritânicos e pôntico-índicos, assim como a persistência dos referidos 
elementos terciários paleomediterrânicos em comum com a Sub-região Macaronésica (e.g. 
Myrica faia, Convolvulus fernandesii, Cheilantes guanchica, Polypodium macaronesicum, 
Woodwardia radicans, etc.). Confluem neste território as vias migratórias florísticas litoral-
mediterrânica e a correspondente à dorsal calcária bética (da Sierra Nevada ao Barrocal 
algarvio), e por outro lado, nos períodos em que o macrobioclima temperado atingiu 
latitudes mais baixas chegaram do norte os táxones atlânticos planifólios e de folha branda 
da classe Querco-Fagetea (Acer spp., Querci caducifólias, Ilex, Inula, Sorbus, etc.), altura 
em que as ericáceas também atingiram esta Província. Os arbustos de origem 
paleotropical xérica (Olea, Pistacia, Rhamnus, Myrtus, Asparagus, etc.), que sobreviveram 
à transição do clima tropical para o mediterrânico durante o Miocénico, constituem a flora 
predominante nos matagais altos (nanofanerofíticos) – Asparago-Rhamnion (Pistacio-
Rahmanetalia alaterni), ocorrendo ainda como comunidades permanentes ou etapas de 
substituição em territórios não muito pluviosos e quentes. A vegetação desta Província é 
extremamente original do ponto de vista sintaxonómico, incluindo numerosos endemismos 
de que se podem destacar os seguintes táxones: Arabis sadina, Armeria gaditana, A. 
macrophylla, A. velutina, Arenaria algarbiensis, Biarum galiani, Brassica barrelieri subsp. 
oxyrrhina, Cirsium welwitschii, Cistus libanotis, Dianthus broteri subsp. hinoxianus, Erica 
umbellata var. major, Euphorbia baetica, E. welwitschii, E. transtagana, Fritilaria lusitanica 
var. stenophylla, Helichrysum picardii subsp. virescens, Herniaria maritima, Juncus 
valvatus, Leuzea longifolia, Loeflingia tavaresiana, Limonium algarviense, L. diffusum, L. 
lanceolatum, Linaria lamarckii, L. ficalhoana, Narcissus calcicola, N. gaditanus, N. 
wilkolmmii, Romulea ramiflora subsp. gaditana, Salvia sclareoides, Scilla odorata, 
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Scrophularia sublyrata, Serratula baetica subsp. lusitanica, Stauracanthus genistoides, S. 
spectabilis subsp. vicentinus, Thymus albicans, Th. mastichina subsp. donyanae, Th. 
carnosus, Ulex airensis, U. australis subsp. australis, U. australis subsp. welwitschianus, U. 
subsericeus, Verbascum litigiosum. Outros táxones têm a maior parte da sua área de 
distribuição nesta Província: Armeria pungens, Arthrocnemum macrostachyum, Asparagus 
albus, A. aphyllus, Bartsia aspera, Carduus meonanthus, Ceratonia siliqua, Cheirolophus 
sempervirens, Corema album, Deschampsia stricta, Fumana thymifolia, Genista tournefortii, 
Halimium calycinum, H. halimifolium, Lavandula pedunculata subsp. lusitanica, 
Limoniastrum monopetalum, Lotus creticus, Nepeta tuberosa, Osyris lanceolata, Quercus 
faginea subsp. broteroi, Q. lusitanica, Retama monosperma, Stachys germanica subsp. 
lusitanica, S. ocymastrum, Stauracanthus boivinii, Sideritis hirsuta var. hirtula, Thymus 
villosus s.l., etc. 

Os bosques potenciais desta Província, entre os quais se encontram vários endemismos, 
incluem as associações termófilas dos bosques calcícolas de carvalho-cerquinho - Arisaro-
Quercetum broteroi, os zambujais arborescentes Viburno tini-Oleetum sylvestris (Quercion 
broteroi e Querco-Oleion), os sobreirais silicícolas termomediterrânicos - Oleo-Quercetum 
suberis, Myrto-Quercetum suberis, Asparago aphylli-Quercetum suberis, os azinhais 
termomediterrânicos calcícolas - Smilaco-Quercetum rotundifoliae, enquanto a vegetação 
florestal e nanofanerofítica é constituída pelos matagais espinescentes esclerófiticos - 
Asparago albi-Rhamnetum oleoidis, Asparago aphylli-Myrtetum communis, Quercetum 
cocciferae-airensis e Melico arrectae-Quercetum cocciferae. 

Na vegetação não florestal verifica-se igualmente a originalidade sintaxonómica desta 
Província, da qual são exemplos, entre outros, as charnecas com matos psamofílicos da 
Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati (Coremion albi); as aliança de tojais-
urzais pirofítos da Stauracanthion boivinii, e a sub-aliança de orlas florestais xerofilo-
humícolas termófila Stachyo lusitanicae-Cheirolophenion sempervirentis; a aliança rupícola 
sub-nitrófila Calendulo lusitanicae-Anthirrhinion linkiani (Sileno longiciliae-Anthirrhinetum 
linkiani). Ocorrem ainda nesta Província os freixiais do Ranúnculo ficario-Fraxinetum 
angustifoliae e os salgueirais Viti sylvestris-Salicetum atrocinereae e Salicetum 
atrocinereo-australis, bem como os silvados do Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifoliae. 

O Sector Algarviense  é um território litoral de baixa altitude, termomediterrânico seco a 
sub-húmido, que se estende desde Melides até à Flecha del Rompido em Espanha tendo 
como limite interior na zona da área de intervenção os calcários do Barrocal. Ocorrem 
neste Sector alguns endemismos como Biscutella vincentina, Cistus ladanifer subsp. 
striatus, Dittrichia viscosa subsp. revoluta, Genista hirsuta subsp. algarbiensis, Iberis 
sampaioana, Thymus camphoratus e Stauracanthus spectabilis subsp. Vicentinus, sendo 
no entanto também característicos os táxones Aristolochia baetica, Armeria pungens, 
Asparagus albus, Asperula hirsuta, Chamaerops humilis, Erica umbellata var. major, 
Fumana laevipes, Helianthemum origanifolium, Linaria munbyana, Limonium algarvense, L. 
lanceolatum, Prasium majus, Salsola vermiculata, Stauracanthus boivinii, Teucrium 
pseudochamaedris e Teucrium vicentinum. Os tojais-chamuscos Stipo giganteo-
Stauracanthetum vicentini e a comunidade ruderal vivaz Dittrichietum revolutae são 
comunidades endémicas do Sector, encontrando-se também nesta área Oleo-Quercetum 
suberis, Myrto-Quercetum suberis, Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae, Osyrio 
quadripartitae-Juniperetum turbinatae, Querco cocciferae-Juniperetum turbinatae, Rubio 
longifoliae-Coremetum albi, Loto cretici-Ammophiletum australis, Artemisio crithmifoliae-
Armerietum pungentis, Salsolo vermiculatae-Lycietum intricatae, para além de todas as 
comunidades dos salgados já mencionadas para esta Província corológica. 

No Superdistrito Algárvico  incluem-se os calcários do Barrocal e Barlavento Algarvio e 
as areias do Sotavento. Bioclimaticamente grande parte deste território encontra-se no 
andar termomediterrânico seco a sub-húmido pluvi-estacional, com a excepção de uma 
pequena área costeira entre Albufeira e Lagos xérica-oceânica. Neste Superdistrito 
ocorrem os endemismos Bellevalia hackelii, Picris willkommii, Plantago algarbiensis, Scilla 
odorata, Sideritis arborescens subsp. lusitanica, Teucrium algarbiense, Thymus 
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lotocephalus e Tuberaria major, bem como outros táxones característicos como Armeria 
macrophylla, A. gaditana, Astragalus sesameus, Ceratonia siliqua, Chamaerops humilis, 
Cleonia lusitanica, Cistus libanotis, Coridothymus capitatus, Erodium laciniatum, Euphorbia 
clementei, Frankenia boissieri, Galium concatenatum, Genista hirsuta subsp. algarbiensis, 
Glossopappus macrotus, Hypecum littorale, H. procubens, Limonium algarvense, L. 
diffusum, L. lanceolatum, Limoniastrum monopetalum, Linaria lamarckii, L. munbyana, 
Narcisus calcicola, N. gaditanus, N. willkommii, Plumbago europae, Pycnocomom 
rutifolium, Quercus faginea subsp. broteroi, Retama monosperma, Serratula flavescens, S. 
baetica subsp. lusitanica, Sideritis angustifolia, S. romana, Stauracanthus boivinii, S. 
genistoides, Teucrium haenseleri, Thymus albicans, Th. carnosus, Tuberaria bupleurifolia, 
Ulex australis subsp. australis, U. argenteus subsp. argenteus e U. argenteus subsp. 
subsericeus. As espécies Cynomorium coccineum e Lycium intricatum encontram-se na 
área xérica do território. Quanto à vegetação, encontram-se as comunidades endémicas 
Cistetum libanotis, Tuberario majoris-Stauracanthetum boivini, Thymo lotocephali-
Coridothymetum capitati, Pycnocomo rutifoliae-Retametum monospermae e Tolpido 
barbatae-Tuberarietum bupleurifoliae, sendo também comuns Smilaco mauritanicae-
Quercetum rotundifoliae, Oleo-Quercetum suberis, Querco cocciferae-Junipertum 
turbinatae, Asparago albi-Rhamnetum oleoidis, Aspárago aphylli-Myrtetum communis, 
Phlomido purpureo-Cistetum albidi, Loto cretici-Ammophiletum australis, Artemisio 
crithmifoliae-Armerietum pungentis, Ononido variegati-Linarietum pedunculatae, 
Limonietum ferulacei e Salsolo vermiculati-Lycietum intricat, Polygono equisetiformis-
Limoniastretum monopetali, bem como todas as comunidades dos salgados que já foram 
citadas para a Província. 

5.9.1.4 Espécies prioritárias, Habitas naturais e Semi-naturais 

Ocorrem na área de estudo vários tipos de habitats naturais e semi-naturais de interesse 
comunitário, definidos no âmbito do Anexo I da Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE). 

Os habitats naturais com maior expressão na área de estudo, pela extensa área que 
ocupam, são as Florestas de Quercus suber  (9330), sobretudo ao longo da Linha “Tunes 
Norte” – Tavira, a 400 kV, e na área da Serra do Caldeirão, correspondendo em geral a 
zonas com menor intervenção do Homem; os Montados de Quercus  spp. de folha 
perene  (6310), correspondendo a povoamentos de sobreiro e de azinheira e que estão 
presentes na zona de transição entre a Serra do Caldeirão e o Baixo Alentejo bem como 
em toda a área Linha Tavira – Fronteira Espanhola, os Matos termomediterrânicos pré-
desérticos  (5330), com destaque para o sub-tipo Medronhais  (5330pt3); as Galerias e 
matos ribeirinhos meridionais ( Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae ) (92D0), 
presentes ao longo da maioria das linhas de água; e as Sub-estepes de gramíneas e 
anuais da Thero-Brachypodietea  (6220*), Habitat que é considerado prioritário, comum 
em toda a área, correspondendo a comunidades de herbáceas dominadas por gramíneas 
anuais e/ou perenes submetidas a uma pressão de pastoreio variável. 

Dado que os corredores em análise atravessam dois Sítios Classificados (Caldeirão e 
Guadiana), apresenta-se no Capítulo 5.9.1.5 uma síntese da inventariação e cartografia 
dos habitats naturais e seminaturais que foi desenvolvida no âmbito do EIA para os 
referidos locais de atravessamento (encontrando-se o relatório completo e cartografia à 
escala 1:25.000 no Anexo C.4 ), complementando e actualizando, desta forma, a 
informação disponibilizada pelo ICN, a qual se limitava ainda ao Sitio do Guadiana, na 
medida em que essa informação foi veículada pela entidade unicamente para a área de 
estudo inicial, não tendo sido posteriormente facultada cartografia complementar. 

De um modo geral, o Sítio Classificado do Caldeirão (PTCON0057), é caracterizado por 
extensas áreas de relevo xistograuváquico de formas arredondadas, resultante da 
deformação do Maciço Hespérico, entrecortado por pequenos rios e ribeiras em vales 
moderadamente encaixados. O montado de sobro (Quercus suber) (6310), é uma 
formação que ocorre nesta região com grande frequência, em povoamentos com 
diferentes níveis de coberto e em variadas associações com outras espécies vegetais. Os 
montados são em geral dispersos, embora em alguns locais tenham evoluído para 
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formações mais densas e com um subcoberto desenvolvido, quando sujeitos a menores 
cargas de pastoreio e influência humana, bem como aos incêndios florestais. 

Nas zonas de montado ainda sujeitas ao cultivo extensivo de cereais, os pousios 
possibilitam a ocorrência de arrelvados xerófilos (6220*). 

Nas umbrias das áreas serranas, correspondendo a zonas mais frescas e declivosas 
verifica-se a presença de matos e de matagais arborescentes, podendo por vezes 
observar-se sobreirais (9330) e medronhais. Finalmente, uma das marcas na paisagem é 
a existência de extensas áreas de esteval em diferentes estágios de desenvolvimento, 
função da recorrência dos incêndios ou da realização de desmatações. 

No Quadro 39  apresenta-se a listagem geral dos Habitats Naturais e Semi-naturais 
presentes no Sítio Classificado do Caldeirão, sendo que esta área possui ainda elementos 
florísticos constantes do anexo B-II do Decreto - Lei n.º 49/2005 de 24/02, nomeadamente 
o Salix salvifolia ssp. Australis (1434), listado nos Anexos II e IV. 

Quadro 39 – Habitats naturais e semi-naturais constantes do anexo B-I do Decreto- Lei n.º 49/2005. 

Cód. Habitat Designação 

3170* Charcos temporários mediterrânicos 
3290 Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion 
6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 
6420 Montados de Quercus spp. de folha perene 
6310 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-

Holoschoenion 
8310 Grutas não exploradas pelo turismo 
92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 
92D0 Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e 

Securinegion tinctoriae) 
9330 Florestas de Quercus suber 

* habitats prioritários 

Quanto ao Sítio Classificado do Vale do Guadiana (PTCON0036), de um modo geral o 
corredor em análise (Linha Tavira-Fronteira Espanhola) sobrepõe-se à zona Sul deste 
Sítio, nomeadamente a jusante da foz da ribeira do Vascão (troço mais a norte) e a 
montante e a jusante da Foz de Odeleite (troços mais a sul). 

O Sítio do Guadiana é marginado por escarpas e matagais mediterrânicos em solos 
essencialmente derivados de xistos, possui uma grande diversidade geomorfológica e 
fisiográfica, associada a um relevo acentuado e escarpado, de difícil acesso, contribuindo 
para a ocorrência de flora e vegetação com elevada maturidade ecológica e reduzido grau 
de antropização. 

Assim, este Sítio inclui importantes matagais arborescentes de zimbro (Juniperus turbinata 
subsp. turbinata) (5210) e bosques de azinheira (Quercus rotundifolia). Destaca-se ainda a 
vegetação própria dos cursos de água mediterrânicos intermitentes, nomeadamente os 
matagais ou bosques baixos de loendro (Nerium oleander), tamujo (Fluggea tinctoria) e 
tamargueira (Tamarix spp.) associados ao leito de estiagem (92D0), os matos rasteiros de 
leitos de cheia (6160), as galerias dominadas por choupos e/ou salgueiros (92A0). 
Associadas a estes cursos de água ocorrem espécies da flora de interesse comunitário, 
que neste Sítio têm uma percentagem muito significativa da sua população, tais como 
Marsilea batardae e Salix salvifolia subsp. australis. São ainda importantes os montados 
(6310), vários núcleos pontuais de alfarrobal (Ceratonia siliqua) (9320), e ainda os charcos 
temporários (3120 e 3170*). 
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Quanto aos Habitats naturais e semi-naturais constantes do anexo B-I do Dec. Lei n.º 
49/2005, estes são apresentados no Quadro 40 . 

Quadro 40 – Habitats naturais e semi-naturais constantes do anexo B-I do Dec. Lei n.º 49/2005. 

Cód. Habitat Designação 

3120 Águas oligotróficas muito pouco mineralizadas em solos geralmente arenosos 
do oeste mediterrânico com Isoëtes spp. 

3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação da Magnopotamion ou da 
Hydrocharition 

3170* Charcos temporários mediterrânicos 
3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion 

fluitantis e da Callitricho-Batrachion 
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 
5210 Matagais arborescentes de Juniperus spp. 
5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 
6160 Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta 
6220* Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 
6310 Montados de Quercus spp. de folha perene 
6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion 
8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica 
9240 Carvalhais ibéricos de Quercus faginea e Quercus canariensis 
92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 
92D0 Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion 

tinctoriae) 
9320 Florestas de Olea e Ceratonia 
9340 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

* habitats prioritários 

Quanto à flora constante do Anexo B-II do Dec. Lei n.º 49/2005, de 24/02, o Sítio do 
Guadiana tem listadas 3 espécies, nomeadamente: 

� 1888 Festuca duriotagana (Anexos II, IV) 

� 1427 Marsilea batardae (Anexos II, IV) 

� 1434 Salix salvifolia ssp. australis (Anexos II, IV) 

Por fim, para o conjunto da área de estudo, apresenta-se uma listagem de elementos 
florísticos ameaçados (Quadro 41 ) que foram observados na área de estudo, com 
indicação da sua localização ao nível da quadrícula decaquilométrica (dados 
disponibilizados pelo ICN). 

Quadro 41 – Observações de elementos florísticos ameaçados na área de estudo (ICN). 

Espécie Concelho Local Quadrícula 
UTM 

Silves S. Bartolomeu de Messines, Zimbreira, Alto da 
Zimbreira 

29SNB62 

Silves Messines de Baixo, Cordeiros de Messines 29SNB62 

Silves Messines de Baixo, Pico Alto 29SNB62 

Loulé Alte, Rocha da Pena 29SNB72 
Tavira Stª Catarina da Fonte do Bispo, Alto do Bengado 29SPB01 
Tavira Penedos Altos, Tavira 29SPB01 

Tavira Pero Gil 29SPB11 

Bellevalia hackelii 
 
 
 
 
 
 
 

Tavira Cerro do Major, Asseca 29SPB11 
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Espécie Concelho Local Quadrícula 
UTM 

Castro Marim Odeleite, ribeiro de Odeleite 29SPB33 Campanula transtagana  
 Castro Marim Odeleite 29SPB33 

Castro Marim Odeleite, entre Furnazinhas e Odeleite 29SPB23 

Tavira Penedos Altos, Tavira 29SPB01 
Cosentinia vellea 

 
 Tavira a norte de Tavira 29SPB11 

Tavira Cachopo, Vale de Odre 29SPB03 

Alcoutim Vaqueiros, a 2 Km de Bitos 29SPB13 

Castro Marim Azinhal, Corujos 29SPB23 

Castro Marim entre Odeleite e Azinhal 29SPB33 

Silves Messines de Baixo 29SNB62 

Loulé Penina 29SNB72 

Tavira entre Feiteira e Cachopo 29SPB02 

Tavira Beliche de Cima-pr. 29SPB12 

Tavira entre Stª Catarina da Fonte do Bispo e 
Moncarapacho 

29SPB01 

Dittrichia viscosa 
subsp. revoluta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavira a norte de Tavira 29SPB11 
Euphorbia 

monchiquensis Silves Santa Ana, Silves 29SNB62 

Silves Messines de Baixo 29SNB62 

Silves Amorosa 29SNB62 

Lavatera triloba subsp. 
triloba 

 
 Loulé Alte, Stª Margarida 29SNB72 

Albufeira Alte, Messines de Baixo, Rocha de Messines 29SNB62 

Loulé Stª Margarida, Rocha dos Soidos 29SNB72 
Narcissus calcicola 

 
 S. Brás de Alportel Alportel, Alto do Bengado 29SPB01 

Picris algarbiensis Silves Pedra Alva 29SNB62 

Loulé Alte 29SNB72 Rumex intermedius 
subsp. lusitanicus 

 Loulé Alte 29SNB72 

Castro Marim Odeleite, Montinho do Odeleite 29SPB33 

Silves Rocha de Messines 29SNB62 

Silves Zimbreira, Calvos 29SNB62 

Loulé Alte 29SNB72 

Loulé Rocha da Pena 29SNB72 

Tavira Stª Catarina da Fonte do Bispo 29SPB01 

Tavira Stª Catarina da Fonte do Bispo, Malhada de Stª 
Maria 29SPB11 

Tavira Tavira, encosta Norte, junto à ribeira da Asseca 29SPB11 

Ruscus aculeatus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavira Cerro do Major 29SPB11 
Salix salvifolia subsp. 

australis Castro Marim ribeira de Odeleite, na parte juzante da ribeira 29SPB33 

Spiranthes aestivalis Castro Marim Odeleite, Barranco do Vale do Pereiro 29SPB33 

 

5.9.1.5 Inventariação e cartografia de habitats naturais e semi-naturais em áreas da Rede 
Natura 2000 

Tendo em consideração o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, revisto pelo Decreto-Lei 
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, que transpõe a Directiva n.º 92/43/CEE (Directiva 
Habitats), no decorrer do trabalho de inventariação e cartografia de habitats naturais e 
semi-naturais, desenvolvido sobre os locais de atravessamento da Rede Natura 2000 
pelos corredores em estudo, foram identificados os seguintes habitats: 
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� Habitat 91E0* (Anexo B-I) – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (subtipo pt1: Amial ripícola), (*habitat prioritário); 

� Habitat 92D0 (Anexo B-I) – Galerias e matos ribeirinhos meridionais (subtipo pt1: 
Bosques e matagais dominados por Tamarix africana, T. mascatensis, T. gallica 
e/ou Nerium oleander, associados a água doce); 

� Habitat 9330 (Anexo B-I) – Florestas de Quercus suber; 

� Habitat 9340 (Anexo B-I) – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
(subtipo pt1: Bosques de Quercus rotundifolia sobre silicatos); 

� Habitat 6310 (Anexo B-I) – Montados de Quercus spp. de folha perene; 

� Habitat 5330 (Anexo B-I) – Matos termomediterrânicos pré-deserticos (subtipo pt3: 
Medronhal); 

� Habitat 4030 (Anexo B-I) – Charnecas secas europeias (subtipo pt5: Urzal-esteval 
baixo alentejano monchiquense e algarvio). 

Os habitats referidos correspondem, respectivamente, às comunidades vegetação 
ribeirinha, sobreiral, azinhal, montado, medronhal e esteval. 

No Quadro 42  classificam-se os diferentes habitats identificados na área de estudo de 
acordo com os seguintes critérios: 

� Estado de conservação – estado de afastamento, por via de perturbação antrópica, 
da situação descrita como a de maior preservação na literatura, como sejam 
cortes, ruderalização, presença de invasoras, etc. (Escala: mau, médio, bom); 

� Representatividade – grau de afastamento relativamente à descrição típica 
descrita na literatura e caracterizada na Directiva Habitats (Escala: típica, atípica); 

� Raridade – abundância relativa à área de distribuição em Portugal admitida na 
bibliografia (Escala: muito raro, raro, média, abundante, muito abundante); 

� Valor global de conservação – estimativa global do valor a atribuir (Escala: muito 
baixo, baixo, médio, alto, muito alto). 

Quadro 42 – Classificação dos habitats da área de estudo 

Habitats Estado de 
conservação 

Representatividad
e Raridade Valor global de 

conservação 

Vegetação ribeirinha Médio Típica Abundante Muito alto 

Sobreiral Médio Típica Raro Muito alto 

Azinhal Médio Típica Raro Muito alto 

Montados Mau Típica Muito abundante Alto 

Medronhal Mau Típica Média Alto 

Esteval Bom Típica Muito abundante Baixo/médio 

 

A análise desenvolvida pelo EIA teve por objectivo determinar a representatividade dos 
diferentes habitats atravessados pelos corredores em estudo que poderão sofrer impactes 
directos ou indirectos no momento de implantação do projecto. Assim sendo, e tendo em 
conta que a área em apreciação se cingiu aos troços de intersecção entre os corredores 
em estudo e os Sítios da Rede Natura 2000, Caldeirão e Guadiana, apresenta-se no 
Quadro 43  a área dos diferentes habitats atravessados pelos troços em estudo, 
designadamente, os seguintes: 
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� Linha “Tunes Norte” – Tavira a 400 kV: troços 2A e 2B; 

� Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV: troços 4A, 4B e 7. 

 

Quadro 43 – Área (ha) dos diferentes habitats abrangidos pelos troços em estudo 

Habitat Caldeirão 
(troço 2A) 

Caldeirão 
(troço 2B) 

Guadiana 
(troço 4A) 

Guadiana 
(troço 4B) 

Guadiana  
(troço 7) 

Amial 3 - - - - 

Tamargal 6 0,8 0,5 3 2,3 

Sobreiral 46 26 - - - 

Azinhal - - 10 - - 

Montado de Sobro 282 269 - - - 

Montado de Azinho - - 42 9 50 

Medronhal 109 79 - - - 

Esteval - - - 42 0,08 

Pov. Florestal 30 2 6 24 - 

Exp. Agrícolas  - 9 9 13 - 

TOTAL 476 386 68 91 52 

 

Na zona do Caldeirão, o troço 2A abrange uma maior área de interesse conservacionista 
do que o troço 2B, que se encontra representada nomeadamente pela vegetação 
ribeirinha, sobreiral e medronhal (unidades de maior valor conservacionista), tal como se 
observa na Figura 19 . 

Refira-se ainda que as áreas de montado (sobro e azinho) correspondem em geral a 
povoamentos dispersos com reduzido grau de coberto, estando representadas na 
cartografia as manchas onde este tipo de habitat ocorre e não apenas as áreas onde 
existe uma densidade de coberto elevada, o que poderia constituir uma condicionante à 
implantação dos apoios das linhas em estudo. Na zona do Sitio Classificado do Caldeirão 
destaca-se ainda o estado de degradação dos montados em virtude dos incêndios que 
percorreram esta área em 2003. 

No Capítulo 5.9.1.6. descrevem-se as áreas de montado para a totalidade da área de 
estudo, apresentando-se ainda cartografia (Desenhos 5 e 6) das áreas onde existe uma 
elevada densidade de coberto nos montados, o que poderá cosntituir uma condicionante à 
instalação dos apoios. 
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Figura 19 – Cartografia de Habitats Naturais para o Sítio Classificado do Caldeirão (troços 2A e 2B 
da Linha “Tunes Norte” – Tavira a 400 kV) 

Quanto às áreas com interesse de conservação no Guadiana, o troço 4A apresenta uma 
maior área quer de azinhal, quer de montado de azinho do que o troço 4B, embora 
apresente uma menor área de vegetação ribeirinha (Figura 20 ). 

 

Figura 20 – Cartografia de Habitats Naturais para o Sítio Classificado do Guadiana (troços 4A e 4B 
da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV) 
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Relativamente aos corredores da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, a 
alternativa Norte é maioritariamente constituída por montado de azinho e, embora 
apresente um interesse de conservação menor, em virtude da pressão antrópica a que 
estas zonas estão sujeitas, é um habitat classificado (Figura 21 ). 

 

Figura 21 – Cartografia de Habitats Naturais para o Sítio Classificado do Guadiana (troço 7 
alternativa Norte da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV) 

5.9.1.6 Caracterização geral da vegetação 

De um modo geral, o coberto vegetal na área de estudo denota uma marcada intervenção 
humana sendo a paisagem caracterizada sobretudo pela ocupação florestal, alternando 
com áreas de silvo-pastoril ou uso agro-silvícola e, em menor expressão, por áreas 
agrícolas. O abandono de grandes extensões cultivadas deu origem ao aparecimento de 
matos dominados pelo esteval e à evolução dos montados para manchas de sobreiral com 
maior maturidade ecológica em resultado do menor grau de antropização. Paralelamente, 
ocorreu a florestação de grandes áreas sobretudo com novos povoamentos de pinheiro-
manso, embora também existam novas plantações de sobreiro, azinheira e outras 
folhosas (e.g. alfarrobeira). 

A área caracteriza-se pela ocorrência de xistos-grauváquicos, propícios à existência do 
sobreiro e da azinheira, espécies climácicas para a região e que, por conseguinte, 
ocorrem de forma generalizada na paisagem. Nas zonas melhor preservadas e com maior 
humidade aparecem matagais arborescentes complexos e evoluídos, com medronhais e 
urzais ou, inclusivamente, pré-bosques de sobreiro, acompanhados de carvalho-cerquinho. 
Por outro lado, nas encostas mais soalheiras ocorrem matos de tipologia diversa, mais 
simplificados, com predominância do esteval. 

No que diz respeito às localizações em análise para a Subestação de Tavira , a 
Alternativa SE02  (Cachopo) caracteriza-se pela área ter estado anteriormente ocupada 
por um povoamento de pinheiro-bravo, que foi recentemente consumido pelo fogo. A 
envolvente desta área tem zonas agrícolas, zonas de esteval, povoamentos de pinheiro-
manso e uma área de montado de sobro. 
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Área com pinheiro-bravo queimado e envolvente com sobreiro e esteval (Alternativa SE02) 

 
Área com pinheiro-bravo queimado (Alternativa SE02) 

Quanto à Alternativa SE01  (Amoreira), a zona está ocupada por uma plantação recente 
(menos de dois anos) de medronheiro, alinhado e com sistema de rega. A parcela de 
terreno é marginada por alinhamento de sobreiros (lado Sul), ao longo da linha de água, e 
por uma estrada municipal, a Norte. Os terrenos vizinhos têm um coberto que varia de 
plantações de medronheiro mais antigas, parcelas com montado, parcelas com esteval e 
pequenas faixas usadas para fins agrícolas. 
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Área proposta para a Subestação SE 01 

 
Plantação recente de medronheiro (Subestação SE 01) 

Seguidamente faz-se uma descrição mais pormenorizada das diferentes unidades de 
vegetação existentes na área de estudo. 

Campos agrícolas 

Os campos agrícolas são dominados por vegetação herbácea anual ou plurianual, 
nomeadamente por prados, culturas forrageiras, culturas arvenses e culturas hortícolas. 
As culturas mais frequentes na área de estudo são as cearas de aveia e triticale, 
intercaladas por pastagens naturais ou pousios. Nas zonas de serra os campos agrícolas 
estão em geral, confinados às zonas planas junto às linhas de água (várzeas) e à 
proximidade dos aglomerados populacionais correspondendo sobretudo a agricultura de 
subsistência, em zonas de pequena a média propriedade. Nas áreas mais planas, como 
acontece com o troço intermédio da Linha Tavira-Fronteira Espanhola, a  400 kV, existe 
uma agricultura diferente, com folhas de maior dimensão para cultura de cereais de 
sequeiro, alternando com pousios prolongados e pastagens naturais. 
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Pequenas parcelas agrícolas com vinha, olival e culturas anuais (Linha Tavira-Fronteira Espanhola,  

a 400 kV, junto a Furnazinhas – Foto 1) (Abertura da LTNET , junto a Carneiros – Foto 2) 

 
Zona agrícolas com domínio das culturas extensivas de sequeiro (Linha Tavira-Fronteira Espanhola, 

a 400 kV , junto a Vale do Pereiro) 

Olivais e amendoais 

Os olivais (Olea europaea var. europaea) têm maior expressão no início da Linha “Tunes 
Norte” –Tavira, a 400 kV e início da Abertura da LTNET, a 150 kV, junto à zona do 
Barrocal, sendo que os olivais mais antigos se confundem frequentemente com áreas de 
zambujal (Olea europaea var. sylvestris), também muito abundante. Aparece em manchas 
geralmente de reduzida dimensão variável ou em alinhamentos nas bordaduras de 
campos agrícolas, bem como em associação com os amendoais (Prunus dulcis). 

 
Pequenas parcelas de olival, com vinha e culturas anuais (Linha “Tunes Norte” –Tavira, a 

400 kV, junto ao Rio Arade) 
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Zona com alternância de olivais, amendoais, culturas agrícolas, esteval e montado de azinho (Linha Tavira-

Fronteira Espanhola, a 400 kV junto a Bentos – Ribeira de Odeleite) 

Eucaliptais 

Formações cujo estrato arbóreo é quase exclusivamente constituído por eucalipto globulus 
(Eucalyptus globulus), resultando em povoamentos uniformes com características de 
crescimento rápido. Os eucaliptais têm reduzida expressão na área em estudo, 
correspondendo geralmente a áreas de reduzida dimensão. Caracterizam-se por 
possuírem um estrato arbustivo pobre, em especial nos povoamentos mais antigos onde o 
ensombramento, competição e limpezas de matos nas entre-linhas, eliminam a vegetação 
do sub-coberto. 

Por fim, o eucalipto aparece ainda ligado às vias de comunicação, sendo uma espécie que 
é comum ao longo das estradas, em pequenos grupos ou isolada, muitas vezes com 
indivíduos de grande porte, maioritariamente de Eucalyptus globulus, embora também 
ocorra o Eucalyptus camaldulensis. 

 
Eucaliptal de reduzida dimensão junto ao Cerro da Barba de Bode (Linha “Tunes Norte” – Tavira, 

400 kV) 
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Pinhais 

As formações dominadas por pinheiro-bravo (Pinus pinaster) ocorrem pontualmente, 
correspondendo sobretudo a povoamentos mais antigos. Por outro lado, existe uma 
grande disseminação dos povoamentos de pinheiro-manso (Pinus pinea) no decurso dos 
últimos programas de apoio à florestação, fazendo com que esta espécie esteja presente 
ao longo de toda a área de estudo. Apesar de ocorrerem em toda a região, as áreas de 
pinheiro-manso, em geral de grandes dimensões, são particularmente visíveis ao longo da 
Linha Tavira-Fronteira Espanhola. 

Os povoamentos de pinheiro-manso constituem, em geral, povoamentos regulares, por 
vezes de grandes dimensões, em geral jovens e plantados em sistema de vala-e-cômoro 
ao longo de curvas de nível. Nestes pinhais o sub-coberto depende da intensidade dos 
trabalhos de limpeza das entre-linhas, podendo variar do solo nú a situações com coberto 
arbustivo da altura dos pinheiros.  

 
Povoamentos de pinheiro-bravo (mais antigos) e de pinheiro-manso, no final da Linha “Tunes Norte”-

Fronteira Espanhola (junto a Ribeira da Foupanilha) 

 
Plantações de pinheiro-manso próximo de Bentos (Ribeira de Odeleite) Linha Tavira-Fronteira 

Espanhola 
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Plantações de pinheiro-manso (próximo do marco geodésico do Coentral - Linha “Tunes Norte”-

Tavira, a 400 kV) 

 
Plantações de pinheiro-manso (Perímetro Florestal da Ordem, junto ao troço final da Linha Tavira -

Fronteira Espanhola) 

Formações herbáceas ou com coberto vegetal escasso 

As formações herbáceas na área em estudo são dominadas por gramíneas anuais ou 
perenes, seguidas por espécies de leguminosas, com destaque para os trevos, e 
compostas. Ocupam clareiras ou formam um mosaico com formações arbustivas ou 
arbóreas. Estas formações são em geral, resultantes da acção conjugada do pastoreio 
(actividade em regressão na área em estudo) com os incêndios (que ocorrem com grande 
frequência e intensidade). Tem particular destaque as Sub-estepes de gramíneas e anuais 
da Thero-Brachypodietea (6220*), Habitat que é considerado prioritário. A ocorrência de 
incêndios promove o aparecimento de substrato herbáceo abundante nos anos 
subsequentes ao fogo, formações que antes eram fortemente condicionadas pelo coberto 
arbóreo e arbustivo. 

Neste grupo incluem-se ainda as formações ripícolas, ou sejam aquelas que vegetam nas 
fendas das rochas, afloramentos rochosos e locais pedregosos, os quais denotam uma 
presença diminuta na área de estudo. 
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Formações herbáceas em áreas recentemente ardidas (Linha “Tunes Norte”-Tavira, a 400 kV) 

 
Formações herbáceas em áreas recentemente ardidas (Linha “Tunes Norte”-Tavira, a 400 kV) 

 

Matos 

Os matos presentes na área em estudo resultam em grande parte da acção antrópica, 
quer directamente, cortando ou queimando, quer devido ao pastoreio pelo gado ou à 
degradação de áreas de vegetação arbórea, no seguimento de cortes ou incêndios. A 
combinação da acção antrópica com a vegetação potencial para o local, leva a que os 
matos na área em estudo constituam formações com elevada complexidade estrutural, as 
quais podemos classificar segundo a vegetação dominante. 

Assim, as formações arbustivas mais representativas na área em estudo são: 

� Estevais  – dominados pela esteva (Cistus landanifer), por vezes com urze, 
formando estevais-urzais; 

� Carrascais – Ocorrem no início da Abertura da LTNET, a 150 kV, em que a 
ocupação é dominada do carrasco (Quercus coccifera); 

� Medronhal – Formações dominadas por medronheiro (Arbutus unedo), 
aparecendo como espontâneo ao longo de toda a área de estudo (em geral nas 
vertentes mais frescas) e como cultivada em grande parte da serra, próximo do 
Ameixial; 
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Para além das espécies referidas, ocorrem outras espécies nas áreas ocupadas por mato, 
com particular destaque para o alecrim (Rosmarinus officinalis), rosmaninho (Lavandula 
pedunculata), aderno (Phillyrea latifolia), o pilriteiro (Crataegus monogyna), a gilbardeira 
(Ruscus aculeatus), a pereira brava (Pyrus cordata), o catapereiro (Pyrus bourgaeana), o 
folhado (Viburnum tinus) e o abrunheiro bravo (Prunus spinosa). De um modo geral, os 
matos que ocorrem na área em estudo têm características pirofílicas, sendo frequentes os 
incêndios.  

 

 
Esteval com montado disperso de azinho e sobro (Abertura da LTNET, a 150 kV) 

 
Esteval com faixas abertas para instação de culturas para a caça (Linha Tavira – Fronteira 

Espanhola, a 400 kV) 

 

 
Carrascal na margem direita da Ribeira de Alportel (Início da Abertura da LTNET, a 150 kV) 
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Plantação de medronheiro perto do Ameixial e zona de medronhal espontâneo (regeneração após 

incêndio) 

Montado de sobro e azinho 

Como anteriormente referido, o sobreiro e a azinheira, espécies climácicas para a região, 
estão presentes ao longo de toda a área de estudo em formações com diferentes 
tipologias ao nível da composição e densidade de coberto. Assim, verifica-se que estas 
duas espécies (de forma estreme ou em consociação) ocorrem geralmente de forma 
dispersa, pontuando a paisagem em densidades de coberto muito reduzidas, alternando 
com zonas de montado mais denso, onde o sobreiro e/ou a azinheira constituem o coberto 
arbóreo dominante. Nas zonas melhor preservadas e com maior humidade aparecem 
matagais arborescentes complexos e evoluídos, misturados com medronhal e urzal, dando 
origem, nas zonas mais remotas e inacessíveis, a pequenas áreas de pré-bosque de 
sobreiro, por vezes acompanhado de carvalho-cerquinho.  

No âmbito desta análise procurou-se identificar as áreas onde o sobreiro e/ou a azinheira 
ocorrem em manchas com maior densidade de coberto. Preconizam-se, para essas áreas, 
alguns cuidados na fase de projecto de execução, nomeadamente  ao nível da definição 
da localização dos apoios, procurando evitar estas manchas que apresentam elevado 
valor ecológico e económico e estatuto legal de protecção. Para essa identificação 
procedeu-se à fotointerpretação dos ortofotomapas produzidos para o projecto, 
identificando e delimitando as manchas de sobreiros que, pela sua maior densidade e 
continuidade de coberto, se distinguem da restante presença esporádica na área de 
estudo (Desenhos 5 e 6). A análise fitossociológica e o trabalho de cartografia de habitats 
naturais e semi-naturais nas áreas de Rede Natura 2000 atravessadas pelos corredores 
em estudo não coincide integralmente com as manchas fotointerpretadas que são 
apresentadas nos desenhos acima referidos, na medida em que estas correspondem 
apenas às zonas onde o sobreiro e/ou a azinheira apresentam uma densidade de coberto 
elevada. 

Em termos de composição e predomínio do sobro ou do azinho, o sobreiro é mais comum 
ao longo da Linha “Tunes Norte”-Tavira bem como ao longo Abertura da Linha Tunes - 
Estoi a 150 kV para a subestação de Tavira, sendo parcialmente substituído pelo azinho, 
formando áreas de montado misto, nas restantes linhas.  
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Montado misto de sobro e azinho (junto a Vale da Zorra, troço 4A da Linha Tavira – Fronteira 

Espanhola, a 400 kV) 

 
Sobreiral evoluído (vertente norte junto ao marco geodésico de carvalhoso – Abertura da LTNET, a 

150 kV) 

 
Montado misto de azinho e sobro (troço 4A) e plantações recentes de sobro, azinho, pinheiro manso 

e cipreste (troço 4B) (Linha Tavira-Fronteira Espanhola, a 400 kV) 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha 
Volume 1 - Relatório Síntese 
Caracterização do Ambiente Afectado 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 175 Jul 07 
 

 
Montado de sobro (Junto ao marco geodésico de Cabeço de Mú - Linha “Tunes Norte”-Tavira, a 400 

kV) 

Galerias ripícolas 

Junto às linhas de águas surgem por vezes galerias ripícolas bem desenvolvidas, sendo 
as formações mais típicas desta região as galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-
Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) própria dos cursos de água mediterrânicos 
intermitentes, nomeadamente os matagais ou bosques baixos de loendro (Nerium 
oleander), tamujo (Fluggea tinctoria) e tamargueira (Tamarix spp.) associados ao leito de 
estiagem (92D0), os matos rasteiros de leitos de cheia (6160), as galerias dominadas por 
choupos e/ou salgueiros (92A0). Associadas a estes cursos de água ocorrem espécies da 
flora de interesse comunitário, as quais no Sítio do Caldeirão têm uma percentagem muito 
significativa da sua população, tais como Marsilea batardae e Salix salvifolia subsp. 
australis. De um modo geral, as galerias ripícolas constituem formações vegetais com 
elevado interesse paisagístico e ecológico, e de conservação, como é o caso das galerias 
e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae), que 
constituem um Habitat Natural da Directiva (92A0). 

Quanto ao andar arbustivo das galerias ripícolas, verifica-se dominarem os silvados 
(Rubus spp.), sendo o estrato herbáceo composto por caniço (Phragmites australis), nas 
zonas com regime intermitente torrencial, e por tabuas (Typha latifolia), espadana 
(Sparganium erectum) e junco (Juncos spp.), nas zonas onde existe acomulação de 
sedimentos e maior humidade. 

 
Galeria rípicola (Linha “Tunes Norte”-Tavira, a 400 kV, junto a Vale Figueira – Ribeira do Gavião) 
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Galeria rípicola em ribeira com regime torrencial Linha “Tunes Norte”-Tavira, a 400 kV, cruzamento 

com a Ribeira do Vascão) 

 

5.9.2 Fauna 

5.9.2.1 Introdução 

As comunidades de vertebrados existentes em território nacional são, regra geral, mal 
conhecidas, ignorando-se ou conhecendo-se de forma pouco precisa a distribuição de 
parte significativa das espécies, a sua biologia, o estatuto das populações e, 
principalmente, as relações ecológicas estabelecidas entre as diferentes populações e 
entre estas e os meios que as suportam. Apesar disso, nos últimos anos têm-se assistido 
a um esforço generalizado na melhoria da informação disponível, embora grande parte 
dessa informação esteja concentrada, sobretudo, ao nível das Áreas Classificadas. 

No âmbito deste estudo procurou-se recolher toda a informação disponível sobre a fauna 
para a área em estudo, sendo os dados apresentados baseados em recolha bibliográfica, 
recolha cartográfica e em estudos de base existentes para este local, incluindo a grande 
quantidade que foi disponibilizada pelo Instituto de Conservação da Natureza (ICN), 
informação sobre as IBAs (Important Bird Areas) obtida a partir da Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves (SPEA) e dados fornecidos pelo Centro de Estudos de Avifauna 
Ibérica (CEAI), organização que contribui com informação muito significativa e actual em 
relação à ocorrência e distribuição de casais de águia-de-bonelli. A informação recolhida 
foi analisada e complementada com recurso a trabalho e levantamentos de campo. 

De um modo geral, e apesar da paisagem na área em estudo denotar uma forte 
humanização resultado das práticas agrícolas e florestais, nesta região ainda ocorrem 
diversos biótopos naturais e seminaturais, os quais apresentam algumas características 
ecológicas que permitem a ocorrência de comunidades faunísticas interessantes, 
fundamentalmente as associadas a áreas com vegetação bem preservada como são os 
bosques de folhosas, as galerias ripícolas, os matos e os matagais mais evoluídos onde 
se destacam os medronhais. 

5.9.2.2 Metodologia 

A metodologia adoptada visa a identificação das espécies que ocorrem na área em estudo, 
concentrando-se nas espécies com elevado grau de sensibilidade face às características 
do projecto (onde se destaca a avifauna), em especial aquelas com estatuto de ameaça 
ou incluídas em Convenções Internacionais aceites por Portugal. 
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Nesse sentido, o conhecimento prévio de que na área de estudo ocorria um número 
significativo de casais de águia-de-bonelli (Hieraetus fasciatus), relativamente à população 
total nacional, espécie com elevado estatuto de conservação e potencialmente afectada 
por infra-estruturas de transporte de energia eléctrica, levou a que tivesse sido feito um 
estudo aprofundado sobre esta espécie, o qual é apresentado no ponto 5.9.2.4. Neste 
estudo foi definida uma metodologia que permitiu identificar e localizar com elevada 
precisão os casais de águia-de-bonelli ocorrentes na área de estudo, bem como os seus 
territórios de caça. Esta informação extremamente actualizada, produzida a partir de 
levantamentos de campo que incluem já observações da última época de reprodução 
(dados compilados até Março de 2006), foi utilizada na análise de grandes condicionantes 
e definição de corredores, bem como nas fases posteriores de análise de impactes e 
proposta de medidas de minimização 

Para a descrição da situação de referência no âmbito do descritor fauna, considerou-se a 
área de estudo definida para este projecto, tendo sido no entanto efectuada uma análise 
dos valores faunísticos numa área mais vasta, dada a grande extensão da estrutura em 
estudo, a diversidade de habitats que atravessa e o comportamento das espécies 
faunísticas que potencialmente poderão ser afectadas. 

Por outro lado, a informação apresentada diz respeito não apenas às observações 
efectuadas no decorrer das saídas de campo (vertebrados observados e/ou cuja presença 
foi detectada na área de estudo definida), mas também informações fornecidas por 
especialistas e pela compilação de dados bibliográficos existentes para a região em 
questão. 

No que diz respeito à fauna e aos levantamentos de campo, as características ecológicas 
dos diferentes taxa levaram a que se adoptassem diferentes técnicas de inventariação, 
pelo que: 

� A avifauna foi inventariada por observação directa (contactos visuais e auditivos), 
adoptando-se metodologia específica para o caso da águia-de-bonelli; 

� Os mamíferos foram inventariados através de observação directa e indícios de 
presença (pegadas, trilhos e excrementos). No que diz respeito aos quirópteros, 
para além da informação disponibilizada pelos especialistas neste grupo faunístico, 
no decorrer do trabalho de campo fizeram-se inquéritos às populações 
questionando-os sobre a existência de abrigos ou concentrações elevadas de 
morcegos; 

� Os répteis e anfíbios com actividade diurna ou crepuscular foram inventariados por 
observação directa. 

Durante o trabalho de campo, para além das metodologias sectoriais, foi inquirida a 
população local, em especial no diz respeito à fauna mamológica. 

No decurso dos levantamentos de campo, a área de estudo foi visitada em dois períodos 
distintos (Verão de 2005 e Inverno de 2006), totalizando 10 dias de trabalho, com dois 
observadores. Privilegiou-se realização de visitas durante as primeiras e últimas horas do 
dia, períodos durante os quais, excepto no que diz respeito aos répteis, as espécies 
animais evidenciam maior actividade e conspicuidade. No decorrer das saídas de campo, 
as condições meteorológicas verificadas foram sempre propícias à realização dos 
levantamentos, não se registando condições anormais como a ocorrência de precipitação 
elevada, trovoadas, calor excessivo para o período considerado ou ventos fortes. 

Procurou-se percorrer toda a área em estudo, visitando os diferentes habitats existentes, 
os quais foram previamente identificados, tendo por base a cartografia de ocupação do 
solo. Esta cartografia permitiu obter o nível de ocupação de cada classe de uso do solo 
existente, tendo as diferentes classes de habitat sido prospectadas de forma proporcional 
à sua representatividade, relativamente à área de estudo total. Alternaram-se transectos 
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ao longo de trilhos e caminhos agrícolas e florestais, com pontos de observação/escuta, 
particularmente destinados à observação de aves. 

No Anexo C.1  apresentam-se os dados relativos à fauna de vertebrados cuja presença 
nos corredores e localizações em estudo é considerada como muito provável e/ou que foi 
confirmada durante as visitas que se efectuaram ao local. A ocorrência de uma espécie foi 
considerada muito provável quando ocorre em biótopos semelhantes aos existentes na 
área de intervenção e/ou na sua proximidade, ou quando se encontra listada para a região. 

Estruturou-se esta informação por famílias, referindo-se o estatuto de conservação e 
convenções internacionais, bem como alguns aspectos da fenologia de cada uma das 
espécies presentes na área de intervenção, de acordo com as definições adiante 
apresentadas. 

Estatuto de Conservação : O Estatuto de Conservação refere-se à classificação de cada 
espécie no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal19 de acordo com os critérios da 
União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). As categorias são as 
seguintes (versão 3.1, IUCN 2001): 

� Extinto (EX) e Regionalmente Extinto (RE) 

� Extinto na Natureza (EW) 

� Criticamente em Perigo (CR) 

� Em Perigo (EN) 

� Vulnerável (VU) 

� Quase Ameaçado (NT) 

� Pouco Preocupante (LC) 

� Informação Insuficiente (DD) 

� Não Aplicável (NA) 

� Não Avaliado (NE) 

Legislação : O carácter endémico, a raridade e o grau de ameaça de algumas espécies, 
leva a que haja legislação nacional e comunitária sobre a conservação das espécies. São 
indicados sempre que possível, os anexos das directivas da CEE (Directiva Aves 79/409 e 
Directiva Habitats 92/43) e das Convenções de Berna (Convenção relativa à Conservação 
da Vida Selvagem e dos Habitat Naturais da Europa), de Bona (Conservação sobre 
Espécies Migradoras pertencentes à Fauna Selvagem) e de Washington (CITES – 
Convenção relativa à Protecção de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens através do 
Controlo do seu Comércio), em que as espécies se encontram listadas. 

Fenologia : É feita uma classificação do tipo de ocorrência de cada espécie de acordo com 
a permanência em Portugal ao longo do ciclo anual. Consideraram-se as seguintes 
classes: 

� Residente (Res) 

� Visitante (Vis) 

� Migrador reprodutor (MigRep) 

� Reprodutor (Rep) 

� Ocasional (Oc) 

� Não-indígena (NInd) 

� Endémico de Portugal (End) 

� Endémico da Península Ibérica (EndIb) 
                                                      
19 Nova actualização do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, disponível ainda apenas como versão 
provisória, cujos estatutos de conservação se baseiam nas novas categorias estabelecidas pelo IUCN. 
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� Endémico da Macaronésia (EndMac) 

5.9.2.3 Áreas Classificadas e IBAs 

Os corredores e localizações em estudo atravessam dois sítios classificados, 
nomeadamente o Sítio Classificado do Caldeirão (PTCON0057) e o Sítio Classificado do 
Guadiana (PTCON0036), como se pode observar na Figura 22 . 

 
Figura 22 – Sítios Classificados na área de influência do projecto. 

O Sítio Classificado do Caldeirão (PTCON0057), atravessado por grande parte de 
qualquer um dos troços alternativos (Troço 2A e Troço 2B) da Linha “Tunes Norte”-Tavira, 
a 400 kV, foi classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00 de 5 de Julho. 

Este Sítio engloba uma grande diversidade de valores naturais sendo importante para a 
conservação de diversas espécies de fauna constantes do anexo B-II do Decreto-Lei n.º 
49/2005 de 24/02 (Quadro 44 ) e de espécies constantes dos Anexos B-IV e B-V do 
Decreto- Lei n.º 49/2005 de 24/02 (Quadro 45 ). De salientar que o DL n.º 49/2005 altera o 
DLn.º140/99 de 24/04. 

Quadro 44 – Espécies de fauna constantes do anexo B-II do Decreto- Lei n.º 49/2005 de 24/02. 

CÓDIGO ESPÉCIE ESPÉCIE ANEXOS 
Invertebrados 
1065 Euphydryas aurinia II 
Peixes 
1133 Anaecypris hispanica II, IV 
1128 Chondrostoma lusitanicum1 II 
1123 Rutilus alburnoides II 
1125 Rutilus lemmingii II 
Répteis 
1221 Mauremys leprosa II, IV 
Mamíferos 
1355 Lutra lutra II, IV 
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1362 Lynx pardinus II, IV 
 

Quadro 45 – Espécies constantes dos Anexos B-IV e B-V do Decreto- Lei n.º 49/2005 de 
24/02. 

ESPÉCIE FAUNA ANEXO 
Anfíbios 
Discoglossus galganoi IV 
Mamíferos 
Felis silvestris IV 
Myotis daubentonii IV 

 

Das espécies listadas para esta área, os peixes constituem o grupo mais numeroso, 
embora não sejam afectados directamente pelo tipo de infra-estrutura em análise. Do 
conjunto, tendo em conta os estatutos de conservação, destaca-se sobretudo o lince-
ibérico (Lynx pardinus), espécie prioritária que tem estatuto de conservação Criticamente 
em Perigo (CR) , seguido do gato-bravo (Felis silvestris), espécie considerada Vulnerável 
(VU). 

O Sitio Classificado do Guadiana (PTCON0036), classificado pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, é atravessado pela fase final da Linha Tavira-
Fronteira Espanhola, a 400 kV, por ambas as opções consideradas, ou seja, pelos troços 
4A, 4B e 7. O Sitio do Guadiana caracteriza-se por possuir áreas importantes para a 
conservação de diversas espécies de fauna, apresentadas de seguida. 

 

Quadro 46 – Espécies de fauna constantes do anexo B-II do Decreto- Lei n.º 49/2005 de 
24/02. 

CÓDIGO ESPÉCIE ESPÉCIE ANEXOS 
Invertebrados 
1044 Coenagrion mercuriale II 
1041 Oxygastra curtisii II, IV 
1032 Unio crassus II, 
Peixes 
1102 Alosa alosa II 
1103 Alosa fallax II 
1133 Anaecypris hispanica II, IV 
1142 Barbus comiza II 
1116 Chondrostoma polylepis II 
1095 Petromyzon marinus II 
1123 Rutilus alburnoides II 
1125 Rutilus lemmingii II 
Répteis 
1220 Emys orbicularis II, IV 
1221 Mauremys leprosa II, IV 
Mamíferos 
1355 Lutra lutra II, IV 
1362 Lynx pardinus II, IV 
1310 Miniopterus schreibersi II, IV 
1324 Myotis myotis II, IV 
1304 Rhinolophus ferrumequinum II, IV 
1303 Rhinolophus hipposideros II, IV 
1302 Rhinolophus mehelyi II, IV 
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Quadro 47 – Espécies constantes dos Anexos B-IV e B-V do Dec. Lei n.º 49/2005 de 24/02. 

ESPÉCIE ANEXO 
Anfíbios 
Bufo calamita IV 
Rana perezi V 
Triturus marmoratus IV 
Discoglossus galganoi IV 

 

Das espécies listadas para o Sítio do Guadiana, a maioria não é afectada directamente 
pelo tipo de infra-estrutura em análise. Á semelhança do que acontece no Sitio 
Classificado do Caldeirão, também aqui existem áreas importantes do ponto de vista da 
conservação do lince-ibérico. 

IBAs - Important Bird Areas 

Para além dos Sítios Classificados atrás referidos, a área de estudo atravessa ainda a IBA 
da Serra do Caldeirão (PT051), área definida pela SPEA/Birdlife International e para a qual 
existem propostas de atribuição de estatuto de protecção legal (Figura 23 ). Esta IBA é 
atravessada pela Linha “Tunes Norte” – Tavira (troços 2A e 2B, bem como por parte do 
troço 3) e pela Abertura da Linha Tunes - Estoi a 150 kV para a subestação de Tavira 
(quase totalidade do troço 4). Salienta-se ainda a IBA da Serra de Monchique (PT050) que, 
apesar de não ser atravessada, tem o seu limite mais oriental a apenas alguns quilómetros 
do início da Linha “Tunes Norte” – Tavira. 

Qualquer uma das duas IBAs referidas são particularmente importantes pela presença de 
núcleos significativos de águia-de-bonelli (Hieraetus fasciatus) e de outras aves de rapina, 
como a águia-cobreira (Circaetus gallicus) ou o bufo-real (Bubo bubo), listadas na 
Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE). A águia-cobreira e o bufo-real apresentam estatuto 
de conservação de Quase Ameaçados (NT) , e a águia-de-bonelli tem estatuto de espécie 
Em Perigo (EN) . 

 
Figura 23 – IBA da Serra do Caldeirão (PT051). 
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A ocorrência de grandes extensões de sobreiral em bom estado de conservação e com 
subcoberto em diferentes estados de desenvolvimento, associado à baixa intervenção 
humana, fazem destas áreas locais importantes para a estabilidade reprodutora dos 
casais de águia-de-bonelli e de águia-cobreira. O Bufo-real nidifica sobretudo nas 
encostas com matagal denso ou em afloramentos rochosos ao longo das linhas-de-água, 
utilizando as restantes áreas como território de caça.  

Para além destas espécies, a área caracteriza-se ainda pela presença do rolieiro 
(Coracias garrulus), espécie que é considerada rara e com estatuto de conservação 
Criticamente em Perigo (CR) . 

O Quadro 48  apresenta a listagem das espécies indicadoras para a IBA da Serra do 
Caldeirão (PT051). 

 

Quadro 48 – Espécies indicadoras para a IBA da Serra do Caldeirão (PT051). 

ABUNDÂNCIA 
ESPÉCIE ÉPOCA ANO 

MIN MÁX 
Ciconia ciconia  Cegonha-branca R 2001 Frequente 
Hieraaetus fasciatus  Águia-de-bonelli R 2001 6 8 
Circaetus gallicus  Águia-cobreira N 2001 Frequente 
Bubo bubo  Bufo-real R 2000 27 30 
Coracias garrulus  Rolieiro N 2001 Raro 
Galerida theklae  Cotovia-escura R 2001 Comum 
Lullula arborea  Cotovia-dos-bosques R 2001 Comum 

(R – Residente; N – Nidificante) 

5.9.2.4 Grupos faunísticos 

Avifauna 

As aves constituem a classe onde os impactes de linhas de transporte de energia se 
fazem sentir de forma mais acentuada (Alonso et al., 1994; Garrido & Fernández-Cruz, 
2003; Infante et al., 2005; Janss & Ferrer, 1998), em especial sobre algumas espécies (e.g. 
grou, sisão, cegonha-branca, etc.) ou famílias (e.g. anatídeos, columbídeos, etc.). O 
Quadro 49  apresenta a classificação de risco de colisão definida pela Comissão Técnico-
científica formada no âmbito do protocolo REN/ICN, tendo por base diferentes estudos 
sobre colisão de aves efectuados em Portugal e no estrangeiro. 

 

Quadro 49 – Classificação do risco de colisão para diferentes famílias de aves (Elevada ou 
Intermédia) de acordo com o protocolo REN, S.A./ICN (2005). 

FAMÍLIA RISCO DE COLISÃO 

Podicipedidae Intermédio 

Phalacrocoracidae Intermédio 

Ardeidae Intermédio 

Ciconidae Elevado 
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FAMÍLIA RISCO DE COLISÃO 

Phoenicopteridae Intermédio 

Anatidae Elevado 

Accipitridae e Falconidae Intermédio 

Phasianidae Elevado 

Rallidae Elevado 

Gruidae Elevado 

Otidae Elevado 

Charadriidae e Scolopacidae Elevado 

Sterkorariidae e Laridae Intermédio 

Pteroclididae Intermédio 

Columbidae Elevado 

Cuculidae Intermédio 

Strigiformes Elevado 

Caprimulgidae e Apodidae Intermédio 

Coraciidae Psittadidae Intermédio 

Picidae Intermédio 

Corvidae Intermédio 

Passeriformes Intermédio 

 

No que diz respeito à avifauna, destacam-se alguns locais onde ocorrem aves com 
elevado estatuto de conservação ou propensão à colisão com infra-estruturas de 
transporte de energia, como é o caso da IBA do Caldeirão, dos Sítios Classificados do 
Caldeirão e do Guadiana, o cruzamento de várias linhas de água com vales muito abertos, 
bem como o atravessamento do Rio Guadiana, na fase final da Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola. Ao longo deste grande rio ocorrem movimentos migratórios de aves, incluindo 
espécies costeiras ou marinhas, como é o caso da família Laridae, assim como espécies 
típicas de zonas húmidas, entre as quais se destacam algumas aves de médio/grande 
porte como as espécies da família Anatidae e Ardeidae, assim como diversas outras 
espécies de menor porte mas que denotam comportamento gregário, frequentemente 
voando em bandos compactos, como é o caso de diversas espécies de aves limícolas. 

Para além do Rio Guadiana, a área de estudo não atravessa outros locais onde se registe 
a presença de elevadas concentrações de aves, tal como ocorre, por exemplo, nas zonas 
húmidas, com grande concentração de aves aquáticas e limícolas, ou em zonas de 
dormida e/ou alimentação de espécies com comportamento gregário. 

Relativamente à ocorrência de espécies particularmente sensíveis a infra-estruturas de 
transporte de energia, refira-se a presença na área de estudo das seguintes espécies ou 
famílias, que se destacam pela sua abundância ou por possuírem estatuto de conservação 
desfavorável: 
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� Corvídeos (ao longo de todo o corredor, com destaque para a gralha-preta e pega-
azul, esta última muito abundante); 

� Turdídeos (correspondendo sobretudo a indivíduos invernantes, muito abundantes 
no período invernal ao longo de todo o corredor); 

� Columbídeos (em especial o pombo-torcaz, espécie cuja população residente tem 
vindo a aumentar em toda a região, sendo actualmente muito abundante); 

� Ardeídeos (garça-boieira presente ao longo de toda a área de estudo, garça real 
junto a linhas de água e barragens e garça-branca sobretudo no troço final da 
Linha Tavira-Fronteira Espanhola, a 400 kV); 

� Águia-de-bonelli (espécie com estatuto desfavorável e que, comparativamente a 
outras regiões do País ou da Europa, apresenta uma elevada densidade de casais 
na envolvente da área de estudo, sobretudo na zona da Linha “Tunes Norte”-
Tavira, a 400 kV e a oeste da Abertura da LTNET, a 150 kV, região do Cachopo) 

� Perdiz-vermelha (espécie muito abundante em toda a área de estudo); 

� Cegonha-branca (espécie comum, sobretudo na proximidade de grandes linhas-
de-água e ao longo da Linha Tavira-Fronteira Espanhola, a 400 kV, com destaque 
para os troços finais junto ao Rio Guadiana) 

� Rolieiro, cortiçol-de-barriga-negra e sisão (espécies com estatuto de conservação 
desfavorável, para as quais existiam referências antigas relativamente à sua 
ocorrência na área de estudo, tendo-se apenas encontrado referências recentes e 
constatado a presença no caso do rolieiro, nomeadamente na zona da Serra do 
Caldeirão). 

Saliente-se no entanto que, tratando-se de um estudo de impacte ambiental, não foi 
efectuada uma prospecção exaustiva da avifauna tendo em vista a determinação de 
densidades populacionais, excepto em relação à águia-de-bonelli, em especial porque 
diferentes espécies ou grupos de espécies obrigariam a métodos e a períodos de 
amostragem distintos, algo que obrigaria a campanhas de campo com maior duração 
temporal, uma amostragem mais extensa e um maior número e repetição de épocas de 
censo. 

No decorrer das visitas de campo e através de observação directa foi possível observar as 
seguintes espécies de aves, as quais se listam agrupadas por famílias (Quadro 50 ). 

 

Quadro 50 – Lista de avifauna observada na área em estudo. 

Família / Espécie 
Estatuto Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (versão 
provisória) 

Phalacrocoracidae:  

Phalacrocorax carbo (Corvo-marinho-de-faces-brancas) LC 

Ardeidae:  

Egretta garzetta (Garça-branca) LC 

Bubulcus ibis (Garça-boieira) LC 

Ardea cinerea (Garça-real) LC 

Ciconiidae:  

Ciconia ciconia (Cegonha-branca) LC 
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Família / Espécie 
Estatuto Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (versão 
provisória) 

Anatidae:  

Anas clypeata (Pato-colhereiro) EN (Res) / LC (Vis) 

Anas crecca (Marrequinha) LC 

Anas platyrhynchos (Pato-real) LC 

Accipitridae:  

Milvus migrans (Milhafre-preto) LC 

Circaetus gallicus (Águia-cobreira) NT 

Circus cyaneus (Tartaranhão-cinzento) CR (Res) / VU (Vis) 

Circus pygargus (Tartaranhão-caçador) EN 

Accipiter gentilis (Açor) VU 

Accipiter nisus (gavião) LC 

Hieraetus pennatus (Águia-calçada) NT 

Hieraetus fasciatus (Águia-de-Bonelli) EN 

Buteo buteo (Águia-de-asa-redonda) LC 

Falconidae:  

Falco tinnunculus (Peneireiro-vulgar) LC 

Phasianidae:  

Alectoris rufa (Perdiz-vermelha) LC 

Ralidae:  

Gallinula chloropus (Galinha-de-água) LC 

Fulica atra (Galeirão) LC 

Laridae:  

Larus ridibundus (Guincho) LC 

Larus cachinnans (Gaivota-de-patas-amarelas) LC 

Columbidae:  

Columba palumbus (Pombo-torcaz) LC 

Streptopelia decaoto (Rola-turca) LC 

Streptopelia turtur (Rola) LC 

Tytonidae:  

Tyto alba (Coruja-das-torres) LC 

Strigidae:  

Athene noctua (Mocho-galego) LC 

Strix aluco (Coruja-do-mato) LC 

Apodidae:  

Apus melba (Andorinhão-real) NT 

Apus apus (Andorinhão-preto) LC 

Alcedinidae:  

Alcedo atthis (Guarda-rios) LC 

Meropidae:  

Merops apiaster (Abelharuco) LC 

Coracidae:  

Coracias garrulus (Rolieiro) CR 

Upupidae:  

Upupa epops (Poupa) LC 

Picidae:  
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Família / Espécie 
Estatuto Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (versão 
provisória) 

Picus viridis (Peto-verde) LC 

Dendrocopos major (Picapau-malhado-grande) LC 

Alaudidae:  

Lullula arborea (Cotovia-dos-bosques) LC 

Galerida cristata (Cotovia-de-poupa) LC 

Galerida theklae (Cotovia-escura) LC 

Hirundidae:  

Riparia riparia (Andorinha-das-barreiras) LC 

Delichon urbicum (Andorinha-dos-beirais) LC 

Motacillidae:  

Anthus campestris (Petinha-dos-campos) LC 

Motacilla alba (Alvéola-branca) LC 

Troglodytidae:  

Troglodytes troglodytes (Carriça) LC 

Turdidade:  

Erithacus rubecula (Pisco-de-peito-ruivo) LC 

Phoenicurus ochruros (Rabirruivo-preto) LC 

Saxicola torquatus (Cartaxo) LC 

Turdus merula (Melro-preto) LC 

Turdus iliacus (Tordo-ruivo) LC 

Turdus pilaris (Tordo-zornal) DD 

Turdus viscivorus (Tordeia) LC 

Sylviidae:  

Sylvia atricapilla (Toutinegra-de-barrete-preto) LC 

Sylvia communis (Papa-amoras) LC 

Sylvia undata (Felosa-do-mato) LC 

Sylvia melanocephala (Toutinegra-de-cabeça-preta) LC 

Paridae:  

Parus caeruleus (Chapim-azul) LC 

Parus major (Chapim-real) LC 

Sittidae:  

Sitta europaea (Trepadeira-azul) LC 

Certhiidae:  

Certhia brachydactyla (Trepadeira) LC 

Oriolidae:  

Oriolus oriolus (Papa-figos) LC 

Laniidae:  

Lanius meridionalis (Picanço-real) LC 

Corvidae:  

Garrulus glandarius (Gaio) LC 

Corvus corone (Gralha-preta) LC 

Cyanopica cyanus (Pega-azul) LC 

Sturnidae:  

Sturnus unicolor (Estorninho-preto) LC 
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Família / Espécie 
Estatuto Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (versão 
provisória) 

Passeridae:  

Passer domesticus (Pardal) LC 

Fringillidae:  

Fringilla coelebs (Tentilhão) LC 

Serinus serinus (Chamariz) LC 

Carduelis chloris (Verdilhão) LC 

Carduelis carduelis (Pintassilgo) LC 

Emberizidae:  

Emberiza calandra (Trigueirão) LC 

Emberiza cia (Cia) LC 

Legenda: Criticamente em Perigo (CR); Em Perigo (EN); Vulnerável (VU); Quase Ameaçado (NT); 
Informação Insuficiente (DD) 

Das aves identificadas no decorrer dos levantamentos de campo, destacam-se aquelas 
que apresentam estatuto de conservação desfavorável, nomeadamente: 

Criticamente em Perigo (CR) 

� Coracias garrulus (Rolieiro) 

� Circus cyaneus (Tartaranhão-cinzento) (enquanto residente) 

Em Perigo (EN) 

� Anas clypeata (Pato-colhereiro) (enquanto residente) 

� Circus pygargus (Tartaranhão-caçador) 

� Hieraetus fasciatus (Águia-de-Bonelli) 

Vulnerável (VU) 

� Circus cyaneus (Tartaranhão-cinzento) (enquanto visitante) 

� Accipiter gentilis (Açor) 

Quase Ameaçado (NT) 

� Apus melba (Andorinhão-real) 

� Circaetus gallicus (Águia-cobreira) 

� Hieraetus pennatus (Águia-calçada) 

Segundo os dados provisórios do novo Atlas das Aves Nidificantes (ICN, dados não 
publicados) relativamente à área de estudo considerada para este projecto, elementos 
esses que foram fornecidos pelo ICN e são apresentados no Anexo C.1 , destacam-se 
ainda, para além das espécies anteriormente referidas, as seguintes espécies, por 
possuírem estatuto de conservação desfavorável: 

Criticamente em Perigo (CR) 

� Gallinago gallinago (Narceja) (Reprodutora) 

Vulnerável (VU) 

� Actitis hypoleucos (Maçarico-das-rochas) 

� Caprimulgus ruficollis (Noitibó-de-nuca-vermelha) 

� Ciconia nigra (Cegonha-preta) 

� Glareola pratincola (Perdiz-do-mar) 

� Oenanthe hispanica (Chasco-ruivo) 
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� Sterna albifrons (Andorinha-do-mar-anã) 

� Sylvia borin (Felosa-das-figueiras) 

Quase Ameaçado (NT) 

� Anthus trivialis (Petinha-das-árvores) 

� Acrocephalus scirpaceus (Rouxinol-dos-caniços) 

� Bubo bubo (Bufo-real) 

� Cercotrichas galactotes (Rouxinol-do-mato) 

� Corvus corax (Corvo) 

� Lanius senator (Picanço-barreteiro) 

� Muscicapa striata (Papa-moscas-cinzento) 

� Sylvia hortensis (Toutinegra-real) 

� Turdus philomelos (Tordo-músico) 

Informação Insuficiente (DD) 

� Columba livia (Pombo-das-rochas) 

� Jynx torquilla (Torcicolo) 

� Otus scops (Mocho-d’orelhas) 

� Asio otus (Bufo-pequeno) 

Águia-de-Bonelli (Hieraetus Fasciatus) 

A elevada concentração de casais de águia-de-bonelli (Hieraetus fasciatus) na região que 
engloba a área de estudo, o estatuto de conservação desfavorável apresentado por esta 
espécie (Em Perigo – EN ) e o facto de se considerar que a espécie apresenta um risco de 
colisão intermédio com linhas de transporte de energia (de acordo com a classificação 
apresentada no Quadro 49 ), levou a que se tivesse levado a cabo um trabalho 
aprofundado para identificação de áreas críticas para a espécie, bem como para 
identificação de eventuais impactes das linhas de Alta e Muito Alta Tensão na população 
da mesma (informação apresentada no capítulo seguinte). 

O estudo, apresentado no Anexo C.2  sob a forma de dois relatórios (o primeiro 
respeitante à área de estudo original e o segundo relativamente ao alargamento), foi 
realizado pelo Centro de Estudos da Avifauna Ibérica (CEAI) no âmbito de um protocolo 
estabelecido com a REN, S.A., visando identificar os territórios de águia-de-bonelli, 
nomeadamente os locais de nidificação e territórios de caça, bem como a distribuição de 
indivíduos não reprodutores. Pretendeu-se desta forma, caracterizar a situação de 
referência de forma pormenorizada, informação que permitirá, pela adopção de medidas 
de minimização de impactes ao nível da fase de selecção de corredores, antecipar e evitar 
impactes negativos que possam ser causados, quer pelas linhas em estudo, quer pela 
Subestação de Tavira. 

A prospecção efectuada, com recurso a observações de campo sistemáticas, incluindo a 
confirmação da ocupação dos ninhos por casais reprodutores, incluiu a época de 
reprodução de 2006, tendo a recolha de dados decorrido até Março, permitindo garantir, 
com um elevado nível de precisão, a detecção e localização de todos os casais 
reprodutores na área estudada. Os territórios de casais reprodutores foram definidos pela 
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delimitação de um buffer de 5 quilómetros em redor da localização dos ninhos detectados. 
As observações de indivíduos não reprodutores permitiu, ainda, cartografar áreas onde a 
águia-de-bonelli é observada com alguma frequência, apresentados conjuntamente com 
os casais reprodutores na Figura 24 . 

 

Figura 24 – Localização dos casais de águia-de-bonelli e indivíduos não reprodutores 
(CEAI, 2006). 

Os corredores definidos para as três linhas em estudo, incluindo os vários troços 
alternativos e a subestação, moldam-se, de um modo geral, aos territórios dos casais de 
águia-de-bonelli identificados, apesar de existir uma ligeira sobreposição dos casais MIRA 
e CACHOPO, o primeiro casal com o final do troço 2A, da Linha “Tunes Norte” – Tavira e 
o segundo casal com o troço 4B da Linha “Tunes Norte” – Tavira, com a localização SE02 
para a Subestação de Tavira e com o troço 1A da Abertura da Linha Tunes – Estoi, a 150 
kV para a subestação de Tavira. Destacam-se ainda os casais LONTRA e CAVALOS, pela 
sua proximidade ao corredor em estudo, podendo ocorrer movimentações das aves em 
actividade de caça, nos locais atravessados pelo corredor. Tal acontece com frequência 
no caso do casal LONTRA, que utiliza frequentemente a bacia da Ribeira do Arade como 
território de caça. 

No que diz respeito à alternativa Norte da Linha Tavira - Fronteira Espanhola a 400 kV, 
salienta-se a proximidade da linha aos casais VASCÃO e AZEITES, apesar de mais uma 
vez ter sido possível evitar o atravessamento dos buffers de protecção a estes casais 
(5000 metros em torno do local de nidificação) por parte do corredor em estudo. 

Por fim, salienta-se ainda a ocorrência de indivíduos não reprodutores na área de estudo, 
podendo corresponder a juvenis ou adultos em dispersão. Estas aves que aparentemente 
não têm territórios estabilizados, poderão vir a formar novos casais e novos territórios, na 
medida em que existem condições favoráveis de habitat e de disponibilidade alimentar em 
vários locais ao longo da área de estudo. 
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Em relação à alternativa Norte da Linha Tavira – Fronteira Espanhola a 400 kV, existiam 
observações que indicavam a existência de um possível casal na zona da Ribeira da 
Foupana a qual não foi confirmada no decorrer dos trabalhos de campo desenvolvidos na 
última época de reprodução (2006/2007). Para além de não existirem tentativas de 
nidificação confirmadas na bacia da Foupana é possível que esta se venha a efectivar no 
futuro. No entanto, destaca-se o facto das árvores que aparentam à partida características 
mais favoráveis à nidificação desta espécie se encontram respectivamente, em linha recta, 
a cerca de 2200m a Oeste e 4800m a Este do corredor. Por fim, existem ainda algumas 
árvores a cerca de 1200 m para Este que, embora com menos probabilidade, poderiam vir 
a constituir suportes de nidificação. 

Segundo as informações recolhidas no último período de trabalho de campo, que incluí já 
a época de reprodução de 2006/2007, não foram identificados novos casais, 
nomeadamente ao longo de toda a área onde haviam sido avistados indivíduos não 
reprodutores, sendo que a maior probabilidade de ocorrência de um novo casal dizia 
respeito à zona da Ribeira da Foupana que, como atrás referido, não se veio a confirmar. 

Os indivíduos não reprodutores são observados sobretudo nas imediações das freguesias 
de Cachopo, Giões e Alcoutim, utilizando parcialmente os territórios dos casais 
CACHOPO e CORTE, formando duas áreas distintas, uma de maiores dimensões 
localizada mais a norte e a outra, menor e localizada a sul. 

A área de maiores dimensões estende-se da região do Cachopo para Norte, ao longo do 
terço final do troço 3 da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, prolongando-se para 
Nordeste, sensivelmente ao longo do corredor alternativo Norte da Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola, a 400 kV. 

A área de menor dimensão, prolonga-se para nordeste a partir da localização do casal 
CORTE, cruzando o troço 2 da Abertura da Linha Tunes – Estoi, a 150 kV, para a 
subestação de Tavira, bem como a metade final do troço 2B da Linha Tavira - Fronteira 
Espanhola, a 400 kV. 

Herpetofauna 

Ao nível da herpetofauna, destaca-se a ocorrência das duas espécies de cágados da 
nossa fauna, cuja presença, de acordo com informação disponibilizada pelo ICN, é 
apresentada na Figura 25 .  
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Figura 25 – Áreas de ocorrência do cágado-mediterrânico e cágado-de-carapaça-estriada 

(ICN). 

O cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa) é bastante comum, apresentando estatuto de 
conservação Pouco Preocupante (LC) , enquanto o cágado-de-carapaça-estriada (Emys 
orbicularis), tem estatuto de conservação desfavorável, encontrando-se Em Perigo (EN) . 

No Anexo C.1  encontra-se uma listagem completa das espécies pertencentes a este 
grupo que se encontram referenciadas na bibliografia para a área em estudo segundo o 
Atlas da Distribuição dos Anfíbios e Répteis de Portugal Continental (Oliveira e Crespo, 
1989). Destas, apresentam estatuto de conservação desfavorável as seguintes espécies: 

Em Perigo (EN) 

� Emys orbicularis (Cágado-de-carapaça-estriada) 

Vulnerável (VU) 

� Hemidactylus turcicus (Osga-turca) 

� Vipera latastei (Víbora-cornuda) 

Quase Ameaçado (NT) 

� Discoglossus galganoi (Rã-de-focinho-pontiagudo) 

� Acanthodactylus erythrurus (Lagartixa-de-dedos-denteados) 

� Psammodromus hispanicus (Lagartixa-do-mato-ibérica) 

 

Na sequência das visitas de campo apenas foi possível observar um ofídio (cobra-rateira – 
Malpolon monspessulanus), o lagarto (Lacerta lepida), a lagartixa-comum (Podarcis 
bocageii) e o cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa). Das espécies observadas, todas 
elas apresentam estatuto de conservação Pouco preocupante (LC).  



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha  

Volume 1 - Relatório Síntese 
Caracterização do Ambiente Afectado  

 
 

Imp – 5007_R2 Página 192 Jul 07 
 

Salienta-se o facto das variações sazonais nas taxas de actividade deste grupo 
conduzirem a variações de detectabilidade e, consequentemente, de subestimação da 
riqueza específica de uma determinada área. Tratando-se de um estudo de impacte 
ambiental, não foi possível fazer uma prospecção exaustiva da herpetofauna, dado que 
obrigaria a campanhas de campo com maior duração temporal, uma amostragem mais 
extensa e um maior número e repetição de épocas de censo, as quais deveriam estender-
se à totalidade do ciclo anual dado que os anfíbios apresentam maior actividade durante 
os meses de Inverno e Primavera, enquanto que os répteis são mais conspícuos durante 
os meses de Primavera e Verão (Oliveira & Crespo, 1989). 

 

Fauna mamológica 

A informação recolhida referente à fauna mamológica é apresentada em conjunto, excepto 
no que diz respeito à ordem dos quirópteros, a qual constitui um sub-capítulo separado. 

A área de estudo definida possui uma grande diversidade de espécies de mamíferos, 
destacando-se várias destas pelo seu elevado estatuto de conservação. Salienta-se ainda 
a ocorrência de habitats com importância para o lince-ibérico (Lynx pardinus), espécie que 
se encontra Criticamente em Perigo (CR)  em termos de estatuto de conservação, 
categoria imediatamente abaixo da extinção regional ou total, para além de ser espécie 
prioritária, listada no Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

Das várias espécies listadas para esta região destaca-se ainda a lontra (Lutra lutra), 
estando identificados vários cursos de água importantes para a conservação desta 
espécie. 

O ICN disponibilizou informação sobre as áreas de importância para o lince-ibérico e para 
a lontra, as quais são apresentadas na Figura 26 . 

 

 
Figura 26 – Áreas com importância para a conservação do lince-ibérico e lontra (ICN). 
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No decorrer dos levantamentos de campo, foram observadas diversas espécies de 
mamíferos, apresentadas no Quadro 51 . 

 
Quadro 51 – Lista da fauna mamológica presente na área em estudo. 

Família / Espécie 
Estatuto de 

Conservação  

(versão provisória) 2 

Erinacidae:  

Erinaceus europaeus (Ouriço-cacheiro) LC 

Leporidae:  

Lepus granatensis (Lebre) LC 

Oryctulagus cuniculus (Coelho-bravo) NT 

Muridae:  

Rattus norvegicus (Ratazana) NA 

Canidae:  

Vulpes vulpes (Raposa) LC 

Mustelidae:  

Lutra lutra (Lontra) LC 

Meles meles (Texugo) LC 

Viverridae:  

Herpestes ichneumon (Saca-rabos) LC 

Genetta genetta (Geneta) LC 

Cervidae:  

Cervus elaphus (Veado) LC 

Suidae:  

Sus scrofa (Javali) LC 

Das espécies de mamíferos referenciadas na área de estudo (Anexo C.1 ), não 
considerando as várias espécies de quirópteros que são apresentadas em sub-capítulo 
distinto, destacam-se, pelo seu elevado estatuto de conservação, as seguintes espécies: 

Criticamente em Perigo (CR) 

� Lynx pardinus (Lince-ibérico) 

Vulnerável (VU) 

� Felis silvestris (Gato-bravo) 

Quase Ameaçado (NT) 

� Oryctolagus cuniculus (Coelho-bravo) 

Informação Insuficiente (DD) 

� Eliomys quercinus (Leirão) 

� Mustela putorius (Toirão) 

 

Quirópteros 

Segundo dados fornecidos pelo ICN (Figura 27 ), conhece-se a ocorrência de quirópteros 
em diversos locais situados na proximidade da área de estudo, observações essas 
maioritariamente associadas a abrigos como minas, grutas e túneis. Apesar da totalidade 
dos locais identificados se situarem fora dos corredores das linhas em estudo existem dois 
que se situam muito próximos, nomeadamente a mina das Furnazinhas e o Túnel da 
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Furnazinha, ambos junto à Linha Tavira – Fronteira Espanhola, no concelho de Castro 
Marim. 

A mina da Furnazinha, situada a cerca de 320 metros do corredor da linha, é considerada 
um abrigo de importância nacional para a conservação de diversas espécies de 
quirópteros, entre as quais algumas com muito elevado estatuto de conservação, 
nomeadamente o morcego-rato-pequeno e o morcego-de-ferradura-mourisco, que têm 
estatuto Criticamente em Perigo (CR) , e o morcego-de-peluche, morcego-de-ferradura-
grande e morcego-de-ferradura-pequeno, com estatuto de conservação Vulnerável (VU) . 

Perante a proximidade do corredor em estudo ao abrigo Furnazinhas, em especial, e 
também do abrigo Túnel das Furnazinhas, dando cumprimento ao estipulado pelo Instituto 
de Conservação da Natureza (ICN) no seu parecer para o projecto em causa, contactou-
se esta instituição, nomeadamente os técnicos responsáveis por este grupo faunístico. 
Este contacto foi efectuado no sentido de discutir as possíveis implicações para o projecto, 
nomeadamente na fase de construção, período em que, caso não sejam cumpridas 
determinadas disposições que visem a preservação dos valores naturais aí ocorrentes, 
poderá existir algum risco para estas colónias de quirópteros. Assim, ficou estipulado que 
a equipa técnica do EIA apresentaria um conjunto de medidas de minimização de 
possíveis impactes, o qual seria ratificado pelo ICN, garantindo-se a salvaguarda dos 
valores naturais presentes20. Essas medidas são devidamente transcritas no Capítulo 8 do 
presente EIA. 

 

Figura 27 – Localizações de observações de quirópteros (ICN). 

Seguidamente faz-se uma listagem das espécies observadas nas localizações atrás 
referidas, indicando-se a distância mínima aproximada ao centro dos corredores das 
linhas em estudo. Apresenta-se igualmente o estatuto de conservação de cada segundo o 
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (2005) [Extinto (EX) e Regionalmente Extinto 
(RE); Extinto na natureza (EW); Criticamente em Perigo (CR); Em Perigo (EN); Vulnerável 

                                                      
20 Ver Anexo D 
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(VU); Quase Ameaçado (NT); Pouco Preocupante (LC); Informação Insuficiente (DD); Não 
Aplicável (NA); Não Avaliado (NE)] bem como as estimativas populacionais, sempre que 
essa informação tenha sido disponibilizada pelo ICN. 

Quadro 52 – Listagem das espécies de quirópteros identificadas e respectivo estatuto de 
conservação 

Nome: Distância ao corredor da 
linha 

Tipo Concelho Área 
Protegidas: 

Pena 7.680 metros Mina Loulé Barrocal 

Espécies N.º Indivíduos Observações Estatuto de 
conservação 

Myotis blythii Morcego-rato-pequeno 1000 Importância nacional CR 

Myotis daubentonii Morcego-de-água Indeterminado Importância nacional LC 

Myotis myotis Morcego-rato-grande Indeterminado Importância nacional VU 

Miniopterus 
schreibersii Morcego-de-peluche 1000 Importância nacional VU 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Morcego-de-ferradura-
grande 

Indeterminado Importância nacional VU 

Rhinolophus 
hipposideros 

Morcego-de-ferradura-
pequeno Indeterminado Importância nacional VU 

Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-
mourisco 

dezenas Importância nacional CR 

 

Nome: Distância ao corredor da 
linha 

Tipo Concelho Área 
Protegidas: 

Salir 8.900 metros   - 

Espécies N.º Indivíduos Observações Estatuto de 
conservação 

Myotis blythii Morcego-rato-pequeno   CR 

Eptesicus serotinus Morcego-hortelão   LC 

 

Nome: Distância ao corredor da 
linha 

Tipo Concelho Área 
Protegidas: 

Aljezur 3.000 metros   - 

Espécies N.º Indivíduos Observações Estatuto de 
conservação 

Myotis daubentonii Morcego-de-água   LC 

Miniopterus 
schreibersii Morcego-de-peluche   VU 

 

Nome: Distância ao corredor da 
linha 

Tipo Concelho Área 
Protegidas: 

Soídos 12.500 metros Gruta Loulé Caldeirão 

Espécies N.º Indivíduos Observações Estatuto de 
conservação 

Myotis blythii Morcego-rato-pequeno centenas Importância nacional CR 

Myotis daubentonii Morcego-de-água  Importância nacional LC 

Myotis myotis Morcego-rato-grande  Importância nacional VU 

Myotis nattereri Morcego-de-franja  Importância nacional VU 

Miniopterus 
schreibersii 

Morcego-de-peluche 1000 Importância nacional VU 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Morcego-de-ferradura-
grande 

 Importância nacional VU 

Rhinolophus 
hipposideros 

Morcego-de-ferradura-
pequeno 

 Importância nacional VU 

Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-
mourisco 

dezenas Importância nacional CR 
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Nome: Distância ao corredor da 
linha 

Tipo Concelho Área 
Protegidas: 

Arrifes Grandes 2.920 metros Gruta Olhão - 

Espécies N.º Indivíduos Observações Estatuto de 
conservação 

Rhinolophus 
hipposideros 

Morcego-de-ferradura-
pequeno 

1  VU 

 

Nome: Distância ao corredor da 
linha 

Tipo Concelho Área 
Protegidas: 

Saúde 9.490 metros Mina Tavira - 

Espécies N.º Indivíduos Observações Estatuto de 
conservação 

Myotis blythii Morcego-rato-pequeno 60 Importância nacional CR 

Miniopterus 
schreibersii Morcego-de-peluche  Importância nacional VU 

Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-
mourisco 

 Importância nacional CR 

 

 

Nome: Distância ao corredor da 
linha 

Tipo Concelho Área 
Protegidas: 

Túnel Furnazinha 770 metros Túnel Castro Marim - 

Espécies N.º Indivíduos Observações Estatuto de 
conservação 

Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-
mourisco 

1  CR 

 

Nome: Distância ao corredor da 
linha 

Tipo Concelho Área 
Protegidas: 

Furnazinhas 320 metros Mina Castro Marim  

Espécies N.º Indivíduos Observações Estatuto de 
conservação 

Myotis blythii Morcego-rato-pequeno  Importância nacional CR 

Miniopterus 
schreibersii Morcego-de-peluche  Importância nacional VU 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Morcego-de-ferradura-
grande 

 Importância nacional VU 

Rhinolophus 
hipposideros 

Morcego-de-ferradura-
pequeno  Importância nacional VU 

Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-
mourisco 

70 Importância nacional CR 

 

No decorrer das consultas a especialistas e dos trabalhos de campo desenvolvidos na 
área de estudo, não foram identificadas ou referenciadas outras grutas, minas ou túneis 
passíveis de albergarem colónias de quirópteros. A inexistência de grandes extensões de 
calcários ao longo dos corredores em estudo ou afloramentos rochosos com grutas 
passíveis de albergarem espécies cavernícolas ou fissurículas poderá limitar a ocorrência 
da espécie. Em relação às espécies arborícolas, não foram detectadas árvores que 
albergassem quirópteros, apesar de não ter sido realizada uma prospecção exaustiva, 
dada a extensão dos corredores em estudo. 
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5.10 Socio-economia 
Neste capítulo procedeu-se à caracterização da área de estudo e da região envolvente em 
termos da dinâmica demográfica, das principais actividades económicas e acessibilidades. 
A análise é efectuada, sempre que possível e relevante, a nível local no que respeita às 
freguesias onde se localiza a área de estudo, a nível concelhio e a nível da região onde os 
concelhos se integram. 

A área de estudo localiza-se nos distritos de Faro e de Beja, concelhos de Alcoutim, 
Castro Marim, Tavira, Loulé e Silves (no distrito de Faro) e Almodôvar (distrito de Beja). 
Administrativamente, os concelhos integram a Região do Algarve e a Região do Baixo 
Alentejo (NUTS III). 

De uma forma geral, a área de estudo desenvolve-se, numa região essencialmente 
ocupada por espaços rurais e florestais, onde se situam pequenos aglomerados 
populacionais e habitações isoladas. 

5.10.1 Demografia 

5.10.1.1 Evolução demográfica 

A população da região do Algarve tem registado uma dinâmica positiva, ao longo dos anos, 
a qual foi particularmente acentuada na última década (1991-2001).  

Contudo, essa dinâmica deve-se predominantemente aos concelhos do Litoral, já que, 
quer no Barrocal, quer na Serra, a situação é significativamente diversa, com a maioria 
dos concelhos a apresentar evolução negativa ou fracamente positiva. Esta situação 
verifica-se, igualmente, nos concelhos limítrofes do Baixo Alentejo interior. 

Esta é precisamente a situação que se verifica na área de estudo, à excepção do concelho 
de Loulé, e mais notoriamente nos concelhos do interior ou com uma reduzida faixa litoral.  

O concelho de Alcoutim é, de todos os concelhos atravessados, o mais representativo 
desse fenómeno, que tem vindo a ser sentido em todo o país e que radica, em grande 
parte, no fenómeno migratório das populações do interior para o litoral, e que se traduz 
num decréscimo progressivo na sua população nos últimos 20 anos. 

O concelho de Loulé, ao contrário dos restantes concelhos, apresenta um crescimento 
populacional significativo, sendo a sua variação na última década da ordem dos 27%. 

 

Quadro 53 – Evolução da População no Continente, Região Sul, Sub-região do Algarve e 
Concelhos atravessados 

Zona 1981 1991 2001 
Variação 

81/91 
(%) 

Variação 
91/2001 

(%) 
CONTINENTE 9333760 9371319 9869050 0,4 5,0 
ALGARVE (NUTS 
III) 323534 341404 395218 5,5 15,8 

ALCOUTIM 5262 4571 3770 -13,1 -17,5 

CASTRO MARIM 7297 6803 6593 -6,8 -3,1 

TAVIRA 24615 24857 24997 1,0 0,6 

LOULÉ 44051 46585 59160 5,7 27,0 

SILVES 31389 32924 33830 4,9 2,7 

ALMODÔVAR 10637 8999 8145 -15,4 -9,5 
Fontes : INE, Censos de 1981, 1991 e 2001 
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A análise da evolução nas freguesias atravessadas, patente no quadro seguinte, permite 
confirmar a associação, acima referida, entre esta evolução demográfica negativa e uma 
situação de interioridade. Efectivamente, na quase totalidade das freguesias atravessadas, 
ocorreu uma evolução populacional similar à verificada na generalidade dos concelhos, ou 
seja, um decréscimo generalizado da população. De facto, a maioria das freguesias situa-
se em plena serra algarvia, uma região que tem sentido ao longo dos anos uma redução 
acentuada do número de povoações e aglomerados populacionais. Refira-se, a título 
exemplificativo, o que se passa no concelho de Loulé, em que as freguesias incluídas na 
área de estudo, com uma localização interior, devem o seu decréscimo demográfico 
sobretudo à emigração (94% em Alte, 103% em Ameixial e 103% em Salir21, enquanto que 
as freguesias mais dinâmicas do Litoral registam um fenómeno oposto, em que a 
imigração é maioritariamente responsável pelo crescimento populacional (101% em 
Almancil e 99% em Quarteira). 

A freguesia de Santa Maria, no concelho de Tavira, e a freguesia de Almodôvar, no 
concelho de Almodôvar, são as únicas freguesias que apresentam uma evolução 
populacional positiva na última década, embora no caso de Almodôvar esta variação seja 
quase nula. De referir, no entanto, que esta situação se deve essencialmente ao facto de 
ambas as freguesias serem sede de concelho. Acresce, ainda o facto de a única freguesia 
com uma evolução positiva assinalável - a freguesia de Santa Maria – ser uma freguesia 
que se estende do interior até ao litoral, factor que contribui para a explicação da sua 
evolução positiva, em contraste com as restantes. 

Quadro 54 – Evolução da população nos Concelhos e freguesias atravessados pelo 
projecto 

Zona 1981 1991 2001 
Variação 

 81/91 
(%) 

Variação 
 91/2001 

(%) 
CONCELHO DE ALCOUTIM 5262 4571 3770 -13,1 -17,5 
Alcoutim 1389 1258 1099 -9,4 -12,6 

Vaqueiros 1172 870 693 -25,8 -20,4 

Martim Longo 1622 1586 1384 -2,2 -12,7 

Giões 591 450 307 -23,9 -31,8 

Pereiro 488 407 287 -16,6 -29,5 

CONCELHO DE CASTRO MARIM 7297 6803 6593 -6,8 -3,1 

Azinhal 961 762 692 -20,7 -9,2 

Odeleite 1712 1260 934 -26,4 -25,9 

CONCELHO DE TAVIRA  24615 24857 24997 1,0 0,6 

Santa Maria 6056 6054 6672 -0,03 10,2 

Santa Catarina da Fonte do Bispo 2620 2359 2085 -1,0 -11,6 

Cachopo 1935 1420 1026 -26,6 -27,7 

CONCELHO DE LOULÉ  44051 46585 59160 5,7 27,0 

Ameixial 1119 892 604 -20,3 -32,3 

Salir 3641 3385 3023 -7,0 -10,7 

Alte 4050 2349 2176 -42,0 -7,9 

CONCELHO DE SILVES  31389 32924 33830 4,9 2,7 

São Bartolomeu de Messines 8460 8727 8491 3,2 -2,7 

CONCELHO DE ALMODÔVAR  10637 8999 8145 -15,4 -9,5 

Almodôvar 3828 3591 3596 -6,2 0,1 

                                                      
21 Significando que em Alte também o crescimento natural foi negativo e que nas outras duas freguesias, embora positivo, esse 
crescimento natural foi claramente insuficiente para compensar o fluxo emigratório.  
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Zona 1981 1991 2001 
Variação 

 81/91 
(%) 

Variação 
 91/2001 

(%) 
Santa Cruz 1367 1139 898 -16 -21,1 

São Barnabé 1296 949 791 -26 -16,6 
Fontes : INE, Censos de 1981, 1991 e 2001 

 

5.10.1.2 Estrutura etária 

Nos Quadros seguintes apresenta-se a evolução das estruturas etárias das populações 
residentes nos concelhos atravessados pela área de estudo entre 1991 e 2001.  

De uma forma geral, constata-se uma tendência para o envelhecimento das populações 
nos concelhos, fenómeno generalizado ao resto do país. 

Quadro 55 – Evolução da Estrutura Etária nos Concelho da área de estudo, entre 1991 e 
2001 

1991 2001 
Concelho Classes 

etárias Pop. % Pop. % 

0-14 anos 559 12,3 323 8,6 

15-64 anos 2522 55,5 1937 51,4 ALCOUTIM 

+65 anos 1466 32,2 1510 40,0 

0-14 anos 981 14,6 830 12,6 

15-64 anos 4212 62,4 4035 61,2 CASTRO MARIM 

+65 anos 1554 23,0 1728 26,2 

0-14 anos 3891 15,8 3121 12,5 

15-64 anos 15712 63,8 16030 64,1 TAVIRA  

+65 anos 5023 20,4 5846 23,4 

0-14 anos 7602 16,6 8701 14,7 

15-64 anos 46145 64,4 39439 66,7 LOULÉ 

+65 anos 8787 19,0 11020 18,6 

0-14 anos 5220 16,0 4404 13,0 

15-64 anos 20685 63,4 21756 64,3 SILVES 

+65 anos 6710 20,6 7673 22,7 

0-14 anos 1532 17,2 936 13,6 

15-64 anos 5581 62,5 3834 55,6 ALMODÔVAR 

+65 anos 1814 20,3 2124 30,8 
Fontes : INE, Censos de 1991 e 2001 

 

Calculando os índices de dependência total22, de jovens23 e de idosos24, obtêm-se para o 
concelho de Alcoutim , para 1991, respectivamente, 80,3%, 22,2% e 58,1%. Em 2001 
verifica-se um forte aumento do índice de dependência total, que atinge quase os 95%, 
reflectindo não só um abaixamento do total de adultos em idade activa, como também um 
forte aumento da proporção de idosos, cujo índice de dependência registou um aumento 
de cerca de 20%, a par de um decréscimo significativo do número de jovens e, 
consequentemente, do respectivo índice de dependência (5,5%). Da comparação da 
população com menos de 15 anos com a população idosa (> 65 anos), verifica-se que, em 

                                                      
22 É a relação entre a população jovem e idosa e a população em idade activa, por cada 100 indivíduos. Corresponde à soma 
dos índices de dependência de jovens e idosos. (Fonte: INE) 
Índice de Dependência Total = ((Índice Dependência Jovens + Índice Dependência Idosos) / População dos 15-64 anos)*100 
23 Quociente entre a população jovem (0-14 anos) e a população em idade activa (dos 15 aos 64 anos). 
24 Quociente entre a população idosa (65 e mais anos) e a população em idade activa (dos 15 aos 64 anos). 
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ambas as décadas, o quociente entre esses dois grupos etários está em acentuado 
crescimento, (2,6 em 1991 para 4,7 em 2001) atingindo, em 2001, os idosos quase o 
quádruplo do valor dos jovens, traduzindo claramente um acentuado envelhecimento da 
população. 

Relativamente a Castro Marim  verificam-se índices de dependência total, de jovens e de 
idosos, para 1991, respectivamente de 60,2%, 23,3% e 36,9%. Em 2001 verifica-se que, o 
índice de dependência total sofreu um aumento (cerca de 3,2%), reflectindo sobretudo um 
crescimento de dependência de idosos (aumento de 5,9%). Relativamente aos jovens, 
pelo contrário, verificou-se o oposto, tendo o respectivo índice decrescido (2,7%). 
Comparando a população com menos de 15 anos com a população idosa (> 65 anos), 
verifica-se que, em 1991, existiam mais idosos do que jovens, numa relação de 1,6, sendo 
que, em 2001, esta tendência não só se manteve, como se acentuou, passando para 2,1, 
o que demonstra, mais uma vez, um envelhecimento da população. 

Calculando os índices de dependência total, de jovens e de idosos, obtêm-se para o 
concelho de Tavira , para 1991, respectivamente, 56,7%, 24,8% e 32,0%. Em 2001 
verifica-se que o índice de dependência total sofreu uma diminuição (de 0,7%), o que 
traduziu um crescimento de dependência de idosos (aumento de 4,5%). Relativamente 
aos jovens, pelo contrário, verificou-se o oposto, tendo o respectivo índice decrescido 
(5,3%). A relação entre a população com mais de 65 anos e os de menos de 15 anos 
passou de 1,3 para 1,9, traduzindo um envelhecimento desta população que, contudo, se 
mantém inferior ao verificado naqueles dois outros concelhos. 

Calculando os índices de dependência total, de jovens e de idosos, obtêm-se para o 
concelho de Loulé , para 1991, respectivamente, 35,5%, 16,5% e 19,0%. Em 2001 verifica-
se que, o índice de dependência total sofreu um aumento (cerca de 14,5%), o que traduziu 
num crescimento de dependência de idosos (aumento de 8,9%). Relativamente aos jovens, 
verificou-se também um aumento do seu índice na ordem dos (5,6%). Comparando a 
população com menos de 15 anos com a população idosa (> 65 anos), verifica-se que em 
1991, essa relação era de 1,1 de idosos relativamente aos jovens, enquanto que, em 2001, 
essa relação evoluiu para 1,3, indicando assim a tendência para o envelhecimento da 
população. 

Calculando os índices de dependência total, de jovens e de idosos, obtêm-se para o 
concelho de Silves , para 1991, respectivamente, 57,7%, 25,2% e 32,4%. Em 2001 
verifica-se que, o índice de dependência total baixou (2,8%), o que traduziu num 
crescimento de dependência de idosos (aumento de 8,9%). Relativamente aos jovens, 
verificou-se também um aumento do seu índice na ordem (de 5,0%). Comparando a 
população idosa (> 65 anos) com a população com menos de 15 anos verifica-se, em 
1991, tal como em 2001, a existência de mais idosos do que jovens, numa relação que 
tende a agravar-se – 1,3 em 1991 para 1,7 em 2001 – indicando assim a tendência para o 
envelhecimento da população. 

Finalmente, analisando os mesmos índices de dependência total, de jovens e de idosos, 
obtêm-se para o concelho de Almodôvar , para 1991, respectivamente, 56,0%, 27,5% e 
32,5%. Em 2001 verifica-se que o índice de dependência total sofreu um aumento 
significativo (de 23,8%), o que traduziu um crescimento de dependência de idosos (22,9%). 
Relativamente aos jovens, verificou-se também um decréscimo (de 3,1%). Comparando a 
população idosa (> 65 anos) com a população com menos de 15 anos verifica-se, também 
aqui, em 1991, tal como em 2001, a existência de mais idosos do que jovens – 1,2, em 
1991, e 2,3, em 2001 – indiciando assim a tendência para o envelhecimento da população. 

Da análise comparativa efectuada conclui-se que os concelhos de Loulé (1,3), Silves (1,7) 
e Tavira (1,9) são aqueles que apresentavam, em 2001, um menor envelhecimento 
populacional, enquanto que Castro Marim (2,1), Almodôvar (2,3) e, sobretudo, Alcoutim 
(4,7) são os concelhos mais envelhecidos. 
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5.10.1.3 Famílias 

No que diz respeito à evolução do número de famílias, observa-se que na maioria dos 
concelhos em estudo se registou um aumento do número de famílias, acompanhando a 
tendência da região Algarvia. Refira-se que o concelho de Loulé registou um crescimento 
bastante significativo, na ordem dos 34,4%. 

Quadro 56 – Evolução do número de famílias clássicas25 entre 1991 e 2001 

Famílias  Zona 
1991 2001 Var % 

ALCOUTIM 1806 1637 -9,3 
ALMODÔVAR 3129 3103 -0,8 
CASTRO MARIM 2435 2529 3,9 
TAVIRA 8472 9366 10,5 
LOULÉ 16245 21827 34,4 
SILVES 11944 12954 8,4 

Fontes:  INE, Censos 1991 e 2001. 

Esta variação pode traduzir uma tendência para a fixação de novos núcleos familiares que, 
contudo, serão de menor dimensão. Efectivamente, a dimensão média familiar diminuiu 
em todos os concelhos, nomeadamente em Alcoutim. 

Quadro 57 – Evolução da Dimensão Familiar Média 

Dimensão familiar média 
Zona 

1991 2001 

ALCOUTIM 3,8 2,3 

ALMODÔVAR 2,9 2,6 

CASTRO MARIM 2,8 2,6 

TAVIRA 2,9 2,7 

LOULÉ 2,9 2,7 

SILVES 2,8 2,6 
Fontes:  INE, Censos 1991 e 2001 

5.10.1.4 Parque habitacional 

Analisando a evolução do número de edifícios e de alojamentos durante a última década 
nos concelhos em análise, verifica-se um aumento destes indicadores em todos os 
concelhos com especial incidência no Concelho de Castro Marim.  

O acréscimo dos edifícios traduz o fenómeno da intensificação da construção decorrente 
quer da fixação de novas populações, quer, sobretudo, da construção de residências não 
permanentes. 

No entanto, mais uma vez este indicador, pela sua agregação, não traduz a assimetria 
entre freguesias. Refira-se, a título de exemplo, que, embora Tavira registe um acréscimo 
de novos edifícios da ordem dos 31% na década de 90, em Cachopo e Santa Catarina da 
Fonte do Bispo, freguesias interiores, cerca de 30% das construções são anteriores a 
1919, denotando assim a antiguidade do parque habitacional. Refira-se ainda que parte 
deste parque habitacional se encontra devoluto, em resultado do fenómeno emigratório. 

                                                      
25 Família Clássica – família que engloba indivíduos que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco 
entre si, ocupando a totalidade ou parte do alojamento, incluindo a pessoa independente que ocupa uma parte ou a totalidade 
de uma unidade de alojamento (Fonte: www.ine.pt) 
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Por seu lado, o acréscimo da relação alojamentos/ edifício traduz a tendência para a 
construção em altura que, contudo, nesta zona ainda é pouco intensa.  

Quadro 58 – Evolução do número de Edifícios e Alojamentos, entre 1991 e 2001 

Edifícios Alojamentos Nº médio alojamentos/edifício Zona 
1991 2001 Var % 1991 2001 Var % 1991 2001 Dif. 

ALCOUTIM 2804 2902 3,5 2840 2957 4 1,0 1,0 0,0 

CASTRO MARIM 4020 5269 31,1 4418 6590 49 1,1 1,3 0,2 

TAVIRA 10856 12086 11,3 13519 16742 24 1,2 1,4 0,2 

LOULÉ 23706 26949 13,7 38800 48684 25 1,6 1,8 0,2 

SILVES 13634 15272 12,0 19485 24370 25 1,4 1,6 0,2 

ALMODÔVAR 4047 4819 19,0 4236 5202 22,8 1,0 1,1 0,1 
Fontes:  INE, Censos 1991 e 2001. 

5.10.2 Povoamento e estrutura urbana 

Na região Algarvia tem-se vindo a registar um crescimento progressivo da densidade 
populacional nas últimas décadas, com um aumento particularmente significativo na última 
década (15,8%).  

Contudo, mais uma vez são visíveis as assimetrias entre concelhos, sendo que uns 
acompanham a tendência positiva da região, enquanto outros registam um decréscimo da 
densidade populacional ao longo dos anos. Assim, o concelho de Loulé regista uma 
evolução significativa na última década – na ordem dos 27% – enquanto o concelho de 
Almodôvar regista uma evolução negativa, na ordem dos -9,5%. 

 
Quadro 59 – Evolução da densidade populacional nos concelhos atravessados pela área de estudo, 

entre 1981 e 2001 
Dens. Populacional 

(hab/km 2) Zona 
Área 
(km 2) 

1981 1991 2001 

Variação  
81/91 (%) 

Variação  
91/2001 (%) 

ALCOUTIM 575,3 9,1 7,9 6,5 -13,2 -17,7 
Alcoutim 131 10,6 9,6 8,4 -9,4 -12,5 

Vaqueiros 145,3 8,1 6,0 4,8 -25,9 -20,0 
Martim Longo 130,1 12,5 12,2 10,6 -2,4 -13,1 

Giões 71,4 8,3 6,3 4,3 -24,1 -31,8 
Pereiro 99 4,9 4,1 2,9 -16,3 -29,3 

CASTRO MARIM 300,9 24,2 22,6 21,9 -6,6 -3,1 
Odeleite 140,8 12,2 8,9 6,6 -27,0 -25,8 

TAVIRA 608,6 40,4 40,8 41,1 1,0 0,7 
Santa Maria 133,4 45,4 45,4 50,0 0 10,1 

Santa Catarina da Fonte de Bispo 118,4 22,1 19,9 17,6 -10,0 -11,5 
Cachopo 199,2 9,7 7,1 5,2 -26,8 -26,8 

LOULÉ 764,2 57,6 60,9 77,4 5,7 27,1 
Ameixial 124 9,1 7,2 4,9 -20,9 -31,9 

Salir 187,6 19,4 19,9 16,1 2,6 -19,1 
Alte 94,7 27,8 25 23 -10,1 -8,0 

SILVES 680 46,1 48,4 49,7 5,0 2,7 
São Bartolomeu de Messines 255,2 33,2 34,2 33,3 3,0 -0,9 

ALMODÔVAR 777,9 13,7 11,6 10,5 -2,1 -9,5 
Almodôvar 221,7 17,3 16,2 16,2 -6,4 0 

Santa Cruz 123,5 11,1 9,2 7,3 -17,1 -20,6 
São Barnabé 141,4 9,2 6,7 5,6 -27,2 -16,4 

Fontes : INE, Censos 1981, 1991 e 2001; Quadros territoriais. 
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Já as freguesias em estudo apresentam (todas as anteriores excepto Pereiro, Azinhal e 
Santa Maria), na sua maioria, uma diminuição da densidade populacional no mesmo 
período, sendo Santa Maria, no concelho de Tavira, a única freguesia que contraria essa 
tendência. Tal como se tinha constatado nos pontos anteriores, isso deve-se ao facto de 
se tratar maioritariamente de freguesias do interior, ressentindo-se, assim, do mesmo 
fenómeno de êxodo rural e desertificação. 

Da mesma maneira, essa assimetria continua visível na análise comparativa das 
densidades. Assim, por exemplo, Cachopo, freguesia interior do concelho de Tavira, 
registava em 2001 uma densidade de apenas 5,2, significativamente diferente quer da 
média concelhia (41,1), quer das freguesias mais litorais e urbano-turísticas, como 
Santiago (278,5), Santa Luzia (208,3), ambas correspondentes à sede do concelho, ou 
Cabanas (139).   

De acordo com a definição de Tipologia de Áreas Urbanas26, a totalidade das freguesias 
atravessadas são classificadas como Áreas Predominantemente Rurais (APR) pois têm 
uma densidade populacional inferior a 100 hab/km2. 

5.10.3 Actividades económicas 

No quadro seguinte apresenta-se a evolução das taxas de actividade27 e de desemprego28 
registadas na Região do Algarve e para os concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira, 
Loulé, Silves e o Concelho de Almodôvar, em Beja. Os concelhos, tal como a região 
algarvia, registaram, nas últimas décadas, um aumento da taxa da actividade, sendo o 
concelho de Loulé o que registou um aumento mais significativo (8,1%) atingindo em 2001 
uma taxa de actividade superior à regional.  

Em contrapartida, Castro Marim, Alcoutim e Almodôvar apresentavam, em 2001, taxas de 
actividade muito baixas, denotando, precisamente, o decréscimo da população adulta. 

Relativamente aos níveis de desemprego, durante o período 1991/2001, a tendência 
maioritária foi de crescimento, com excepção dos concelhos de Castro Marim e Almodôvar, 
onde se registou um decréscimo, particularmente significativo no concelho de Almodôvar - 
na ordem dos -8,4%. 

 

Quadro 60 – Evolução da Taxa de actividade e Taxa de desemprego, entre 1991 e 2001 

Taxa de actividade (%)  Taxa de desemprego (%)  
Zona 

1991 2001 Var. 1991 2001 Var. 

ALCOUTIM 28,7 33,3 4,6 6,3 7,3 1,0 

ALMODÔVAR 37,6 39,5 1,9 15,9 7,5 -8,4 

CASTRO MARIM 38,5 38,9 0,4 8,3 5,1 -3,2 

TAVIRA 40,1 43,7 3,6 6,1 6,4 0,3 

LOULÉ 40,8 48,9 8,1 4,3 5,1 0,8 

SILVES 42,8 46,7 3,9 4,5 5,4 0,9 
Fonte : INE, Censos de 2001 

 

                                                      
26 Segundo definição da DGOTDU sobre tipologias de áreas urbanas (Fonte: INE) 
27 Relação entre a população activa e a população total, sendo a população activa definida pelo “Conjunto de indivíduos com 
idade mínima de 15 anos que, no período de referência, constituem a mão-de-obra disponível para a produção de bens e 
serviços que entram no circuito económico. Inclui empregados (emprego civil e militares de carreira) e desempregados (à 
procura de 1º ou novo emprego).” (Fonte: INE) 
28 Taxa que permite definir o peso da população desempregada sobre o total da população activa (nº de desempregados por 
100 activos). (Fonte: INE) 
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Quadro 61 – População empregada por sectores de actividade económica (%), em 2001 

 
Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário 

Continente 10,5 38,5 51,1 
ALCOUTIM 19 20 61 
CASTRO MARIM 11,3 27,0 61,7 
TAVIRA 12,3 26,2 61,5 
LOULÉ 6 23 71 
SILVES 8,2 24,4 67,4 
ALMODÔVAR 14,3 35,7 50,0 
Fonte : INE, Censos de 2001 
 

A distribuição da população activa pelos sectores de actividade nos concelhos, na sua 
maioria, demonstra a forte presença do sector terciário (serviços), em oposição a uma 
fraca representatividade das actividades do sector primário (agricultura e pesca). 

No entanto, esta situação está associada, mais uma vez, à situação geográfica das 
freguesias, registando-se fortes assimetrias entre elas. Efectivamente, por exemplo, 
embora o concelho de Castro Marim tenha uma significativa maioria da população ligada a 
actividades terciárias, em Odeleite o sector primário é dominante, ocupando 42% dos 
activos (contra apenas 6% na freguesia de Altura, com uma base económica claramente 
ligada à actividade turística).  

Já a freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo, em Tavira, em pleno Barrocal 
Algarvio, regista uma predominância do sector secundário (43% dos activos), que lhe 
advém de uma localização favorável em termos de acessibilidades à EN125 e VLA, que aí 
fixaram actividades industriais e de construção civil.  

Contudo, e apesar do desenvolvimento dos sectores secundário e terciário, a agricultura 
continua a representar na economia da região um papel importante, sendo que nalguns 
concelhos ultrapassa a percentagem registada para o Continente e região Algarvia. No 
quadro seguinte apresenta-se um resumo da informação disponível, para 1999, sobre as 
explorações agrícolas, no que diz respeito à Superfície Agrícola Total (SAT), à Superfície 
Agrícola Utilizada (SAU), número de explorações e a dimensão média das mesmas. 

 

Quadro 62 – Superfície Agrícola nos Concelhos e freguesias atravessados pelos corredores e localizações em 
estudo, em 1999 

Unidade Territorial SAT (ha) SAU (ha) Nº de Explor. Dim. Média (ha) 

ALCOUTIM 30722 10820 1027 10,43 

Alcoutim 7129 2305 287 7,98 

Vaqueiros 7419 1930 272 6,97 

Martim Longo 6680 3086 255 12,06 

Giões 3139 2046 105 19,49 

Pereiro 2750 1452 108 13,2 

CASTRO MARIM 16621 7894 918 8,55 

Odeleite 7968 3361 410 8,2 

TAVIRA 34732 12260 2152 5,67 

Santa Catarina da Fonte de Bispo 6421 2020 402 5,01 

Cachopo 11664 2476 352 6,99 

LOULÉ 34926 16838 3573 4,67 
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Unidade Territorial SAT (ha) SAU (ha) Nº de Explor. Dim. Média (ha) 

Ameixial 6502 1912 235 8,14 

Salir 7695 2468 457 5,30 

Alte 5796 2357 465 5,01 

SILVES 34451 15677 3075 5,04 

São Bartolomeu de Messines 12287 5526 1128 4,83 

ALMODÔVAR 47470 37860 660 52,66 

Almodôvar 15701 12893 193 61,69 

Santa Cruz 6552 5898 76 71,92 

São Barnabé 4390 1730 93 16,48 
Fonte : INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 

 

Da análise do quadro acima pode concluir-se pela diferenciação muito significativa 
existente entre os concelhos algarvios e o único concelho alentejano aqui analisado, 
sendo que a dimensão média das explorações, neste último, é claramente superior à de 
qualquer um dos concelhos algarvios. Trata-se de um Concelho caracterizado por uma 
agricultura assente na cultura cerealífera extensiva de sequeiro, em terras com fraca 
produtividade e baixos rendimentos, factor que está na base do crescente desemprego 
entre os agricultores e da perda de importância económica desta actividade que, contudo, 
mantém ainda algum significado nas freguesias serranas do sul do concelho, onde se 
incluem Santa Cruz e São Barnabé.   

Também os concelhos mais ruralizados e inseridos no Barrocal e na Serra Algarvia – 
Alcoutim e Castro Marim – apresentam uma dimensão média superior à dos concelhos do 
Litoral – Loulé e Tavira. Silves constitui uma excepção, já que, não sendo um concelho 
predominantemente litoral, nomeadamente no tocante à freguesia de S. Bartolomeu de 
Messines, apresenta uma pequena dimensão média das explorações, o que pode estar 
associado ao tipo de agricultura aí praticada. 

Nos últimos anos, reflectindo o que se passa no restante país, os concelhos em estudo 
têm vindo a terciarizar-se, seguindo a tendência desta região para uma crescente 
importância atribuída ao sector Turístico. 

5.10.4 Infra-estruturas viárias 

Em termos da rede rodoviária, as ligações do distrito de Faro com o resto do País são 
asseguradas pelo IP1, que faz a ligação entre Espanha e a Auto – Estrada do Sul (A2). 
Complementarmente, o distrito de Faro é ainda servido pelo IC4, a via longitudinal do 
Algarve que liga a EN 125, junto à povoação de Lagos, a Sines e pelo IC27, estrada que 
faz a ligação entre Vila Real de Santo António e o IP2, na zona da Trindade. Verifica-se 
que, destes itinerários, apenas o IC27 é atravessado pelos corredores da Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola, a 400 kV (no seu troço 5), assim como o é a Auto-estrada A2 pelos 
corredores da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV (no troço 1). 
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Figura 28 – Acessibilidades rodoviárias regionais do Distrito de Faro 
 (PRN, 2000) 

Da leitura das Cartas Militares correspondentes à área de estudo, identificam-se as 
seguintes Estradas e Caminhos atravessados pelos corredores e localizações em estudo, 
das quais se destaca a A2 (a Auto-Estrada do Sul que liga o Algarve a Lisboa): A2, IC27, 
EN 2, EN 122, EN 124, EN397, EM 504, EM 505, EM 506, EM 507, EM 508, CM 1029, 
CM 1030, CM 1051, CM 1054 e CM 1252. 

No Desenho 5 – Condicionantes Urbanísticas e Servidões  apresenta-se a informação 
obtida nas Cartas de Ordenamento dos concelhos atravessados para a implantação de 
infra-estruturas viárias, nomeadamente a A2, o IC27 e as Estradas Nacionais. 

5.11 Ruído 

5.11.1 Considerações gerais 

Como anteriormente referido, os corredores e localizações em estudo no âmbito do 
presente EIA desenvolvem-se numa região fracamente povoada, correspondendo as 
excepções a pequenos aglomerados dispersos, associados maioritariamente às áreas 
agrícolas ou agro-florestais. 

O trabalho de campo desenvolvido permitiu identificar algumas habitações isoladas, não 
identificáveis na cartografia disponível (cartas militares e ortofotomapas), assim como os 
locais onde actualmente ocorrem as principais fontes de ruído locais, o que no presente 
caso, se refere totalmente à rede viária existente. 

A principal fonte sonora identificada foi o tráfego rodoviário, sendo a Linha “Tunes Norte” 
Tavira, a 400 KV, a que apresenta maior afectação devido às fontes sonoras decorrentes 
das vias de tráfego que atravessa, a autoestrada A2, duas estradas nacionais (EN2 e EN 
122) e também uma estrada municipal. A Linha Tavira Fronteira Espanhola também 
apresenta a contribuição sonora de vias, nomedamente o IC27, uma estrada nacional (EN 
124), estradas municipais e caminhos de terra batida, mas o seu contributo em termos 
sonoros é bastante inferior. 

De modo a ilustrar os diferentes receptores sensíveis e respectivas fontes sonoras 
construiu-se o Quadro 63  que se apresenta abaixo: 
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Quadro 63 – Identificação de receptores sensíveis e de fontes sonoras presentes 

Linhas Troços Subestações Fontes 
Sonoras 

Receptores 
– distância 
ao eixo do 
corredor 

Receptores 
fora do 

corredor (50 
m) 

Tem 
Alternativas 

T1 _ Tráfego da 
A2 e EM 

Gavião de 
Baixo – junto 
ao eixo ; 
Meada – 216 
m 

_ 

_ 

T2A _ Tráfego da 
EM e EN 

Monte Zé da 
Chica – junto 
ao eixo  

Edificação  
junto ao lago, 
Fonte da Casa 
Velha. 
Edificação junto 
à via, Zambujal 

SIM 

T2B _ Tráfego da 
EM e EN 

Zambujal – 
variável  

Não há 
receptores 

 

 
T3 

_ Tráfego da 
EM e EN 

Não há 
receptores 

_ 
_ 

 
T4A 

SE01- 
Amoreira 

 
Tráfego da 

EN 

Não há 
receptores 

Não há 
receptores SIM 

 
 
 
 
 
 
Linha 
“Tunes 
Norte” - 
Tavira, a 
400 KW 

T4B SE02 - 
Cachopo 

Tráfego da 
EN 

Não há 
receptores 

Não há 
receptores 

SIM 

T1A SE02 - 
Cachopo 

EN Não há 
receptores 

Aglomerado da 
Amoreira 

SIM 

T1B SE02– 
Cachopo 

SE01- 
Amoreira 

EN Não há 
receptores 

Aglomerado de 
Casas de Baixo 

SIM 

T1C SE01- 
Amoreira 

EN Não há 
receptores 

Não há 
receptores 

SIM 

T2A1  SE01- 
Amoreira 

SE02  
Cachopo 

 
_ 

Não há 
receptores 

 

SIM 

T2A2 _ _ Não há 
receptores 

Edificação- 
Montinho da 
Revelada 

SIM 

 
T2B 

SE01- 
Amoreira 

SE02  
Cachopo 

_ Não há 
receptores 

Não há 
receptores 

SIM 

T3 _ _ Não há 
receptores 

_ _ 

 
T4A 

 
_ 

Tráfego de 
EN 

Edificação 
Foupana – 
junto ao eixo ; 
Edificação 
Port Largo – 
65 m 
Habitação 
próximo da 
foz de 
Odeleite – 120 
m 

Edificação -  
Furnazinhas. 
Edificação -  
Corte Nova. 
Edificação -  
Vale do 
Pereira. 
Edificação -  
Foupana (Porto 
Largo. 
Edificação -  
Posto da 
Guarda Fiscal 

SIM 

 
T4B 

 
_ 

 
_ 

Não há 
receptores 

Não há 
receptores 

 
SIM 

T5 _ CM 1046 e 
Estrada 
Municipal 
EM 506 

Não há 
receptores 

Aglomerado – 
Marim Foto _ 

 
 
 
 
 
 
Linha Tavira 
–Fronteira 
Espanhola, 
a 400 KV 

T6A _ EM 507 Não há 1 habitação , SIM 
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Linhas Troços Subestações Fontes 
Sonoras 

Receptores 
– distância 
ao eixo do 
corredor 

Receptores 
fora do 

corredor (50 
m) 

Tem 
Alternativas 

receptores Afonso Vicente 

T6B _ EM 507 Habitações, 
Afonso 
Vicente – 96 
m  

 
_ SIM 

T7 _ Caminho 
Local 

Não há 
receptores 

_ _ 

 
T1A 

 
SE02 - 

Cachopo 

 
_ 

Não há 
receptores 

Não há 
receptores  

SIM 

T1B SE01- 
Amoreira 

Caminho de 
acesso 

significativo 

Não há 
receptores 

Não há 
receptores  

SIM 

T2 _ Caminhos 
de acesso 

local 

Habitações 
isoladas – 
variável  

_ 
_ 

 
T3A 

 
_ 

 
_ 

Portela dos 
Tremoços – 
138 m 

2 habitações e 
uma ruína – 
Peralva 
3 edificações – 
Alcaria do 
Cume 

 
 

SIM 

 
T3B 

 
 

_ 

 
 
_ 

Habitações 
isoladas 
pertencentes 
a Malhada de 
Santa Maria – 
53 m e 120 m  

Edificação – 
Peralva 
Edificação – 
Casas Novas 

 
 

SIM 

 
 
 
 
 
 
Abertura da 
LNET para a 
subestação 
de Tavira, a 
150 KV 

T4 _ _ Não há 
receptores 

_ _ 

_ SE01- 
Amoreira 

_ Não há 
receptores 

_ SIM  
Subestação 
de Tavira _ SE02 - 

Cachopo 
_ Não há 

receptores 
_ SIM 

 

Face ao tipo de ocupação e ao desenvolvimento dos traçados identificaram-se diversas 
edificações que eventualmente se encontrarão a uma distância inferior a 100 metros dos 
limites dos corredores considerados, as quais constituem potenciais receptores sonoros 
(Ri). 

Apesar da implementação do Projecto em estudo não gerar níveis sonoros susceptíveis de 
causar impactes severos, a avaliação do descritor ruído deve ser considerada, assim 
como as medidas de minimização a adoptar e o respectivo Plano de Monitorização, quer 
em fase de obra quer em fase de exploração. Contudo, por se tratar de um Projecto em 
fase de estudo prévio, alguns destes capítulos poderão não poder apresentar o detalhe e 
rigor necessários, remetendo-se, assim, a sua reavaliação para o RECAPE. 

5.11.2 Enquadramento legal 

As questões de poluição sonora foram recentemente objecto de revisão legislativa, 
estando actualmente  enquadradas no Regulamento Geral do Ruído (RGR), Decreto–Lei 
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. 

Este novo diploma legal revoga na totalidade o anterior Regime Legal da Poluição Sonora, 
apresentando alterações significativas quer na definição de limites de exposição sonora, 
períodos de referência e parâmetros de caracterização do ambiente sonoro. Prevê 
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igualmente alterações ao nível da avaliação da incomodidade sonora, especialmente no 
que respeita à metodologia de avaliação. 

Este projecto, integra-se no actual RGR (Artº 13º articulado com o Artº 21º). Referindo que 
todas as actividades ou projectos sujeitos a avaliação de impacte ambiental devem ser 
sujeitos à apreciação do cumprimento do estabelecido no RGR e consequentemente 
sujeitos ao respeito pelos limites de ruído definidos, quer no que se refere aos limites de 
incomodidade sonora quer aos limites de exposição sonora. 

Por outro lado o projecto, para além da fase de exploração, envolve uma fase de 
construção, a qual é, de acordo com este documento legal, entendida como actividade 
ruidosa temporária para a qual há determinações legais (Artº 14º), bem como para os 
equipamentos envolvidos nas actividades de construção, objecto de legislação especifica. 
Em qualquer dos casos, as actividades de construção ou equipamentos em laboração 
estão sujeitos ao respeito pelos limites de ruído. 

De acordo com o actual regime legal são definidos dois períodos de referência (alínea p) 
do Artº 3º): 

� período diurno, das 7 às 20 horas; 

� período de entardecer, das 20 às 23 horas; 

� período nocturno, das 23 às 7 horas. 

É ainda de considerar o período de referência estabelecido para actividades ruidosas 
temporárias, nas quais se enquadra a fase de construção do Projecto, designadamente: 

� Dias úteis: período diurno, das 8 às 20 horas e período nocturno, das 20 às 8 
horas; 

� Domingos e Feriados: é proibida a execução de obras de construção civil, ou 
actividades ruidosas temporárias (Artº 14º) 

Nas alíneas v) e x) do art.º3º são definidas as zonas acústicas a que se aplicam os limites 
de exposição sonora, nomeadamente: 

� Zona sensível – 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 destinados a servir a população local, tais como cafés e 
outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de 
comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno; 

� Zona mista – área definida em plano municipal de ordenamento do território cuja 
ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos 
referidos na definição de zona sensível. 

É da competência das Câmaras Municipais a classificação destas zonas, tal como é 
referido no nº2 do Artigo 4º, mas atendendo ao facto desse trabalho não ter sido, ainda, 
desenvolvido pelos municípios envolvidos, não poderão ser aplicados os valores limite 
para zonas sensíveis ou mistas, mas sim os limites expressos no  nº 3 do Artº 11º (Valores 
limite de exposição), de acordo com o seguinte: 

Quadro 64 – Limites dos Níveis sonoros enquadrados no Regulamento Geral do Ruído (RGR) 

Limite do ruído ambiente exterior 
(período de referência diurno) 

Limite do ruído ambiente exterior 
(período de referência nocturno) 

Lden ≤ 63dB(A) Ln ≤ 53 dB(A) 
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Em que, de acordo com o as alíneas l), m) e n) do  Artº 3º : 

«Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden )» o indicador de ruído, 
expresso em dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
















×+×+××=

++
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1081031013
log10

10

10

10
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10
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� «Indicador de ruído diurno (Ld ) ou (Lday)» o nível sonoro médio de longa duração, 
conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 
correspondente, determinado durante uma série de períodos diurnos 
representativos de um ano; 

� «Indicador de ruído do entardecer (Le) ou (Levening)» o nível sonoro médio de 
longa duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão 
actualizada correspondente, determinado durante uma série de períodos do 
entardecer representativos de um ano; 

� «Indicador de ruído nocturno (Ln ) ou (Lnight)» o nível sonoro médio de longa 
duração, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada 
correspondente, determinado durante uma série de períodos nocturnos 
representativos de um ano. 

O disposto na alínea b) do nº 3 do Artº 13º define o critério de incomodidade nos seguintes 
termos: 

Quadro 65 – Limites de incomodidade  enquadrados no Regulamento Geral do Ruído (RGR) 

Período de referência 
Diferença entre o ruído ambiente 

contendo o(s) particular(es) e o ruído 
residual 

Diurno LAeqAmbiente - LAeqResidual ≤ 5 dB(A) 

Entardecer LAeqAmbiente - LAeqResidual ≤ 4 dB(A) 

Nocturno LAeqAmbiente - LAeqResidual ≤ 3 dB(A) 

 

A avaliação acústica dos projectos sujeitos a avaliação de impacte ambiental deve analisar 
a compatibilização do ambiente sonoro gerado, quer na fase de construção quer na de 
exploração, com o respeito pelos critérios legais acima referidos, sendo que, a articulação 
destes dois artigos (Artº 11º e Artº 13º) constituiu o critério de avaliação acústica na 
caracterização do ambiente sonoro das zonas envolventes ao Projecto. 

Sem prejuízo de outros documentos normativos nacionais e internacionais, em vigor, a 
Norma Portuguesa aplicável ao caso em estudo é a NP 1730 “Acústica. Descrição e 
medição do ruído ambiente”. Partes 1, 2. 

5.11.2.1 Levantamento Acústico 

Não foram realizadas medições para a caracterização acústica da envolvente aos 
corredores, devendo esta avaliação sonora ser feita em fase de projecto de execução e 
após definido o traçado de cada uma das linhas assim como a localização da subestação. 
Podendo apenas acrescentar-se que a maioria das zonas habitadas ao longo dos 
corredores não apresenta perturbações sonoras significativas. 
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5.12 Paisagem 

5.12.1 Metodologia 

O carácter paisagístico de uma dada zona pode ser definido como o resultado de um 
conjunto de interacções entre a topografia, o clima, os solos resultantes, os habitats 
naturais e a influência da ocupação do solo e uso humano dessa zona. A análise e 
apreciação do carácter paisagístico é uma tarefa com uma componente mais objectiva e 
relacionada com a análise de factores físicos evidentes, e outra mais subjectiva, 
considerando as sensações transmitidas pelas características cénicas da paisagem, que 
variam consoante o observador e que podem focar, por vezes, aspectos mais relativos à 
estética da paisagem. 

Globalmente, interessa referir que a metodologia adoptada para a análise da paisagem, 
atravessada pelos corredores das 3 linhas em estudo e pelas 2 alternativas para a 
subestação, foi idêntica, já que, quer as tipologias de paisagem, quer os projectos em 
causa, são genericamente muito semelhantes, não se tendo encontrado pormenores que 
justificassem a aplicação de diferentes métodos de abordagem. 

Numa primeira fase, mais preliminar e meramente documental, procedeu-se a uma 
caracterização geral da paisagem abrangida pela Área de Estudo, e que se apresenta 
num capítulo de enquadramento deste descritor. 

Esta primeira abordagem foi feita tendo como base o estudo “Contributos para a 
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”,29 a partir do qual 
foram identificadas cinco Unidades de Paisagem para a Área de Estudo, que se 
encontram representadas na Figura 29 – Grandes Unidades de Paisagem . Essa figura, 
que foi elaborada inicialmente sem os corredores e alternativas estarem ainda definidos, 
foi ajustada e detalhada, tal como as Unidades de Paisagem nela incluídas, com a 
inclusão desses mesmos corredores e alternativas e levantamento de campo subsequente, 
apresentando-se na Figura 30 – Unidades de Paisagem para os Projectos em Estudo . 

A caracterização local da paisagem inclui, então, a subdivisão da Área de Estudo em 9 
zonas com panorâmicas locais – “Unidades de Paisagem” – tendo como base as suas 
características homogéneas, mesmo apesar de ser possível definir, em cada zona, uma 
gama diversificada de elementos.  

Para a definição destas Unidades de Paisagem mais específicas para o âmbito deste 
estudo (e, portanto, para os corredores traçados e para as alternativas da subestação), 
concorreu também a apreciação dos ortofotomapas disponibilizados, dos mapas relativos 
à Paisagem e a Áreas Protegidas, constantes do site do Atlas do Ambiente30, dos relativos 
a Áreas Classificadas, constantes do site do Instituto de Conservação da Natureza31, e da 
informação constante dos PDMs dos Concelhos atravessados e percebida pela cartografia 
geral da área de estudo (à escala 1:25.000). Foi ainda consultado o capítulo relativo à 
Fisiografia do terreno e as figuras e desenhos respectivos. 

                                                      
29 Ver bibliografia 
30 Ver bibliografia 
31 Ver bibliografia 
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Dentro desta abordagem mais detalhada, foi elaborado o Desenho 9  – Análise da 
Paisagem  – que sintetiza os aspectos mais significativos do ponto de vista da paisagem, 
como elemento auxiliar para a percepção cartográfica da Área de Estudo e da zona 
atravessada pelos corredores e alternativas para a Subestação de Tavira, tendo-se 
utilizado como base os ortofotomapas (que espelham de forma mais imediata a paisagem 
existente) e incluído: 

� As linhas de água e de festo mais notórias e representativas – seleccionadas de 
entre as que se apresentam no Desenho 9 – Análise Fisiográfica – reconhecidas 
enquanto “Elementos Estruturantes da Paisagem”; 

� Os vértices geodésicos – como informação complementar do item anterior e cuja 
demarcação se justifica ulteriormente pela forma como irá condicionar os traçados 
das linhas em fase de projecto de execução; 

� As albufeiras de Odeleite e do Funcho e respectivas Faixas de Protecção – tal 
como representadas nos PDMs, respectivamente, de Castro Marim e de Silves e 
de acordo com os ortofotomapas disponíveis – reconhecidas enquanto “Elementos 
Singulares da Paisagem” 32; 

� Os Sítios Natura 2000 do Guadiana e do Caldeirão – constantes do site do 
Instituto de Conservação da Natureza - Áreas Classificadas 33 – e reconhecidos 
enquanto “Áreas com Especial Interesse Natural e Cultural”; 

� As áreas urbanas e rurais e as “Áreas de Aptidão Turística” – de acordo com os 
PDMs dos Concelhos potencialmente atravessados – bem como outras áreas 
habitadas, próximas dos corredores ou das alternativas para a Subestação – 
identificadas com o apoio das Cartas Militares, Ortofotomapas e do levantamento 
de campo – ambas identificadas como “Áreas com Elevada Sensibilidade Visual”. 

O desenho de Análise da Paisagem, conforme o nome indica, constitui a base da 
apreciação da qualidade da paisagem e da sua sensibilidade, sintetizando o valor das 
várias Unidades identificadas, no âmbito do Estudo em causa e que permitirão determinar 
o significado dos impactes que a implantação dos projectos poderá ocasionar na 
paisagem. 

A avaliação relativa à qualidade da paisagem  reflecte os atributos intrínsecos da 
paisagem, nomeadamente a fisiografia, hidrografia, ocupação/uso do solo, valores 
ecológicos, etc. 

Para o caso concreto das tipologias de paisagem definidas, considerou-se uma escala de 
valores de 2 níveis, limitada a padrões que se adequam às características globais da zona: 

� Média (paisagem amena) 

� Elevada (paisagem muito atractiva/interessante) 

A avaliação da sensibilidade da paisagem  serve como indicador da tolerância 
relativamente à alteração da paisagem, ou seja a distribuição (presença) de observadores 
na mesma e a sua capacidade para absorver (integrar) essas alterações. Para a análise 
deste factor, foram definidos 3 valores: 

� Baixa (pouco sensível) 

                                                      
32 De notar que a delimitação da Albufeira de Odeleite foi auxiliada pela leitura dos ortofotomapas relativos e que se encontra já 
identificada enquanto “Elemento Singular” no estudo Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 
Portugal Continental. Volume V – Grupos de Unidades de Paisagem. Página 174. 
33 Ver bibliografia 
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� Média (sensível) 

� Alta (muito sensível) 

As avaliações da qualidade e sensibilidade da paisagem são totalmente subjectivas e 
descritivas na representação dos valores em si relativos. Desta forma, estes valores não 
são comparáveis ou conjugáveis. Genericamente, consideram-se as áreas residenciais 
como sensíveis, o que é aferido no terreno, para determinar a importância dos impactes. 

Tal como referido, a caracterização local da paisagem foi feita em particular para as zonas 
atravessadas pelos corredores das Linhas e Subestação em estudo. Assim, apresenta-se 
uma análise feita das Unidades de Paisagem no mesmo sentido das linhas em apreço (de 
Oeste para Este e de Norte para Sul), cujos aspectos mais panorâmicos e/ou pitorescos 
se encontram ilustrados no Anexo Fotográfico (Anexo D ). 

Para facilitar a posterior apreciação dos impactes potenciados pela implantação dos 
projectos, apresenta-se no fim um pequeno quadro síntese das unidades de paisagem 
atravessadas pelos troços de cada Linha e alternativa para a subestação. 

5.12.2 Caracterização Geral - Estrutura da Paisagem  

À escala nacional (continental), pode-se dizer que a Área de Estudo se insere numa 
paisagem que se pode identificar genericamente como uma faixa interior de passagem da 
paisagem alentejana para a paisagem algarvia e onde as colinas e os vales se sucedem 
em solução de continuidade, embora com zonas diversificadas, principalmente no que se 
refere à sua fisiografia – destacando-se o vale do rio Guadiana e seus afluentes e a 
Albufeira de Odeleite, a Leste, a Serra do Caldeirão, em posição mais ou menos central, e 
a Albufeira do Funcho, a Oeste. Os montados e os pinhais de plantação recente alternam 
com zonas de matos, predominantemente à base de estevas, que favorecem a utilização 
do terreno para caça e a produção de mel. 

As características mais pertinentes das Unidades de Paisagem identificadas na fase 
preliminar, de análise da Área de Estudo no seu conjunto, encontram-se descritas 
brevemente a seguir, devendo-se alertar para o facto de a ordem, pela qual as unidades 
se encontram apresentadas, obedecer à sequência adoptada no estudo “Contributos para 
a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” e não à ordem 
pela qual surgem dentro da Área de Estudo. Tal como referido na metodologia específica 
para este descritor, essa ordem e mesmo a individualização das Unidades de Paisagem, 
bem como a sua descrição mais específica para as zonas afectas aos corredores e às 
alternativas de localização para a Subestação, encontra-se incluída no sub-capítulo 
relativo à “Caracterização Local”. 

� Unidade 111a – Vale do Baixo Guadiana e Afluentes ( vale de grande largura):  
restrita ao vale do Guadiana, localizada na zona Este da Área de Estudo, junto à 
fronteira de Portugal – inserida, em parte, na freguesia de Odeleite (Concelho de 
Castro Marim) e, para Norte, na freguesia de Alcoutim (Concelho do mesmo 
nome). A unidade 111, tal como se encontra descrita no estudo já referido 34 
encontra-se individualizada (...) pela continuidade das suas características 
fundamentais, pelo seu carácter vincadamente associado ao rio e às funções que 
ele tem desempenhado ao longo do tempo e porque se destaca claramente das 
suas envolventes. (...). Os troços da unidade 111 abrangidos pela presente Área 
de Estudo destacam-se ulteriormente como a “sub-unidade de paisagem 111a”,35 
correspondente (...) em termos genéricos à passagem para o Algarve (...), onde 
(...) o leito do Guadiana vai-se progressivamente e lentamente alargando em 

                                                      
34 Ver bibliografia - Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. Volume V – 
Grupos de Unidades de Paisagem. Página 93. 
35 Ver bibliografia - Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. Volume V – 
Grupos de Unidades de Paisagem. Página 94. 
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direcção ao estuário, passando a ter uma expressão de rio calmo e caudaloso, 
com um encaixe menos perceptível (...). 

� Unidade 122b – Serra do Caldeirão (grandes altitude s):  abrange quase toda a 
Área de Estudo a Oeste da povoação de Ameixial – inserida nos Concelhos de 
Loulé, Almodovar e Silves – bem como uma pequena parcela no troço da Área de 
Estudo que se estende para Sul – inserida no Concelho de Tavira, mas próximo 
do Concelho de S. Brás de Alportel.  

A unidade 122, relativa à Serra do Caldeirão, que (...) separa a peneplanície 
alentejana da plataforma litoral algarvia (...), (...) corresponde a paisagens 
agrestes, de relevo movimentado, com escassos habitantes, onde dominam 
extensas matas, montados e matos. (...)36.  

O troço da área de estudo acima indicado, insere-se na sub-unidade 122b37 , 
incluindo a parte da Serra do Caldeirão (...) onde se encontram as maiores 
altitudes (...) – acima dos 500 metros – caracterizando-se por um (...) clima mais 
húmido do que para Este, o que faz com que apresente melhores condições para 
o sobreiro (...), embora (...) aqui também o eucaliptal tenha vindo a ocupar 
extensas superfícies (...).  

� Unidade 122c – Serra do Caldeirão (grandes amplitud es altimétricas):  
abrange a maior parte da Área de Estudo, entre a povoação de Ameixial (a Este 
da sub-unidade 122b) e os limites da unidade 111a, relativa ao vale do rio 
Guadiana, e ainda quase todo o “braço” da Área de Estudo que se prolonga para 
Sul e o que se estende para Nordeste. Insere-se nos Concelhos de Loulé, Tavira, 
Alcoutim e Castro Marim.  

A presente unidade ou sub-unidade compartilha algumas características referidas 
na descrição da unidade anterior, destacando-se essencialmente por menores 
altitudes e pelas grandes (...) diferenças altimétricas que podem exceder os 300 m. 
(...) (...) numa morfologia repetitiva em que alternam cabeços e vales (...)38. Nesta 
sub-unidade a cultura de cereais terá levado a um grande empobrecimento dos 
solos. 

� Unidade 123 – Serra de Monchique e Envolventes:  esta unidade ocupa uma 
parcela muito pequena no limite Oeste da Área de Estudo, incluindo-se 
exclusivamente na freguesia de S. Bartolomeu de Messines (Concelho de Silves). 
A unidade encontra-se praticamente toda abrangida (dentro dos limites da Área de 
Estudo), pela Área de Protecção à Albufeira do Funcho. Dado o seu pequeno 
significado para a análise da paisagem na Área de Estudo, não se considera que a 
informação genérica, constante do documento “Contributos para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, seja minimamente 
representativa dessa unidade, pelo que não se justifica a sua descrição. 

� Unidade 125 – Barrocal Algarvio:  abrangendo uma área muito pequena do 
extremo Sul da Área de Estudo – dentro da freguesia de Santa Catarina da Fonte 
do Bispo (Concelho de Tavira). Apesar de, à semelhança do referido para a 
unidade 123, se considerar que a sua pequena dimensão dentro da Área de 
Estudo torna a sua descrição muito pouco representativa, neste caso, é possível 
reconhecer algumas características da unidade 125 – Barrocal Algarvio – tal como 
se encontra descrita no estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização 

                                                      
36 Ver bibliografia - Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. Volume V – 
Grupos de Unidades de Paisagem. Página 173. 
37 Ver bibliografia - Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. Volume V – 
Grupos de Unidades de Paisagem. Página 174. 
38 Ver bibliografia - Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. Volume V – 
Grupos de Unidades de Paisagem. Página 174. 
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da Paisagem em Portugal Continental” 39. De facto, no limite da pequena área 
afecta a esta unidade é possível identificar um povoamento (...) relativamente 
denso e disperso (...) ao longo da estrada 270. 

Na Figura seguinte podem-se observar as Unidades de Paisagem de acordo com a sua 
individualização constante no estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da 
Paisagem em Portugal Continental”. 

 

Figura 29 – Grandes Unidades de Paisagem 

5.12.3 Caracterização Local da Paisagem 

Em comparação com a figura de “Grandes Unidades de Paisagem” anterior, apresenta-se 
de seguida a figura de “Unidades de Paisagem para os Projectos em Estudo” , que 
reflecte a abordagem sobre a apreciação da paisagem mais especificamente para os 
corredores das linhas em estudo e para as alternativas da subestação. 

                                                      
39 Ver bibliografia - Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. Volume V – 
Grupos de Unidades de Paisagem. Página 200. 





Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha 
Volume 1 - Relatório Síntese 
Caracterização do Ambiente Afectado 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 217 Jul 07 
 

.  

Figura 30 - Unidades de Paisagem para os Projectos em Estudo
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Para o caso em estudo, o factor mais determinante da diferenciação das Unidades de 
Paisagem foi o relevo, podendo-se caracterizá-las globalmente, como se segue: 

5.12.3.1 Unidade 1 – Ribeiras de Arade e Gavião – zona intermédia aos 2 vales 

Esta unidade de pequenas dimensões resulta de uma zona que constitui uma espécie de 
interface entre as Grandes Unidades designadas na Caracterização Geral com os 
números 122 e 123, correspondentes, respectivamente, à “Serra do Caldeirão” e à “Serra 
de Monchique e Envolventes”. Ocupa a zona inicial do troço 1 da Linha “Tunes Norte” – 
Tavira, inserindo-se integralmente no Concelho de Silves e na freguesia de S. Bartolomeu 
de Messines. 

Trata-se de uma zona de relevo substancialmente suave a moderado, proporcionada pela 
proximidade relativa da Albufeira do Funcho e pelos vales das ribeiras envolventes 
extremamente abertos, que facilitam o aproveitamento da várzea para fins agrícolas – 
Ribeira de Arade a Noroeste e a Ribeira do Gavião a Sudeste. Relativamente às outras 
unidades, é nesta zona que se nota uma maior presença de quintas e pequenos 
aglomerados de construção muito pouco densa, vocacionados principalmente para a 
agricultura. Dentro desse aspecto, dominam os prados, pequenos olivais e os produtos 
hortícolas.  

Dentro da área abrangida pelo corredor, as encostas encontram-se cobertas 
predominantemente por matos densos de cistáceas, com sobreiros dispersos. Por outro 
lado, é possível visualizar, para o exterior da zona estritamente englobada pelo corredor, 
para Oeste, algumas manchas de espécies florestais de crescimento rápido, como o 
pinheiro (bravo e manso) e o eucalipto. 

Nesta unidade também se nota uma grande concentração de pequenas represas para 
rega, criadas em zonas originalmente mais planas, nas cabeceiras de linhas de 
escoamento de água, ou ao longo das mesmas. 

A leitura do desenho de Análise da Paisagem permite ainda verificar que parte do corredor 
se encontra ainda inserido dentro da área de protecção à Albufeira do Funcho. 

A unidade encontra-se ilustrada nas fotos de 1 a 5 do Anexo fotográfico, em que a foto 3 
mostra que a maior represa visível no corredor se encontra seca. Esta unidade é 
praticamente limitada a Sudoeste pelo atravessamento de uma Linha de Muito Alta 
Tensão (MAT) – foto 1. 

Trata-se de uma paisagem muito agradável e relaxante, pontuada por pormenores 
pitorescos proporcionados pela ocupação humana, com um dinamismo cromático 
proporcionado pelos prados, em contraposição com as encostas cobertas de matos e 
enaltecido pela presença da água nas represas. O seu valor cénico encontra-se entre o 
mediano e o elevado. 

No que se refere ao povoamento, a localidade mais afectada é Gavião de Baixo (foto 3), 
embora também se verifique uma grande proximidade com Meada (foto 4), além de outras 
quintas mais isoladas (foto 5), considerando-se, então, que ocorre uma sensibilidade 
elevada. 

5.12.3.2 Unidade 2 – Fernão Lopes – zona colinar 

Também esta unidade se encontra inserida, na sua totalidade, no Concelho de Silves e na 
freguesia de S. Bartolomeu de Messines, constituindo-se como o prolongamento para 
Nordeste do troço 1 da Linha “Tunes Norte” – Tavira. 
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Reflecte uma zona envolvente à Serra do Caldeirão, verificando-se a presença de declives 
mais acentuados, relativamente à unidade anterior, mas ainda com colinas de pequena 
expressão. Nesta unidade, o corredor da Linha inflecte para Este. 

Os seus limites, relativamente à unidade anterior são visíveis nas fotos 6 e 7, que 
assinalam a presença das habitações mais periféricas da zona de Gavião de Baixo e da 
Ribeira de Arade. Não só nas propriedades ilustradas nessas fotos, como ainda num 
pequeno conjunto mais para Nordeste – designado por Pissara (foto 9) – verifica-se ainda 
o aproveitamento de pequenos talhões agrícolas, quer em situação de vale, quer de 
cumeada. Ao longo da unidade, estão presentes ainda várias represas destinadas a rega, 
criadas ao longo de linhas de escoamento de água (fotos 12 e 13), ou mesmo mais 
artificializadas, com o recurso a movimentos de terra dignos de nota (foto 7). 

No que se refere ao aproveitamento agrícola, encontram-se ainda os prados e explorações 
de cereal (foto 15), mas com maior frequência olivais, pomares de laranjeiras e produtos 
hortícolas.  

A transição para o relevo mais ondulado é também caracterizada por algumas encostas 
mais declivosas, cobertas por pinheiro bravo relativamente adulto (foto 8), continuando a 
existir muitas encostas cobertas de matos de Cistus com sobreiros dispersos (foto 12). No 
entanto, o pormenor que mais valoriza a humanização da paisagem nesta unidade é a 
plantação regular, ao longo das curvas de nível de pinheiros mansos (actualmente ainda 
muito jovens) – foto 10 (vista para NE-SE) e foto 11 (passagem inferior à auto-estrada – 
A2). Existem ainda alguns agrupamentos de eucaliptos nalgumas zonas de cumeada e 
pequenas encostas (fotos 10 e 14). 

Esta unidade atravessa a auto-estrada (foto 10), a partir de onde é notória a alteração 
progressiva do relevo no sentido Este, bem como outras estradas de piso asfaltado (foto 
14). Apesar da proximidade relativa de algumas pequenas povoações, as características 
bastante onduladas do terreno limitam a visibilidade a partir dessas para a área do 
corredor. 

Trata-se de uma paisagem bastante comum na zona, mas onde as encostas com 
plantações recentes de pinheiro doam alguma peculariedade e acentuam a ondulação do 
terreno. O seu valor cénico encontra-se entre o mediano e o elevado. 

No que se refere à sensibilidade, atribui-se um nível médio, contrabalançando a presença 
de algumas habitações e de estradas com bastante trânsito (que, no entanto, são bastante 
localizadas), com o relevo, que limita a área de influência do corredor.  

5.12.3.3 Unidade 3 – Serra do Caldeirão – zona declivosa a maiores altitudes 

Ocupa praticamente a totalidade dos troços 2Ae 2B da Linha “Tunes Norte” – Tavira, 
abrangendo os Concelhos de Silves (freguesia de S. Bartolomeu de Messines), de Loulé 
(freguesia de Alte) e de Almodovar (freguesia de S. Barnabé) e localizando-se, portanto, 
metade no distrito do Algarve e a outra no Alentejo. 

As vistas para esta unidade encontram-se espelhadas no Anexo Fotográfico, nas fotos 16 
a 43, embora se apontem algumas fotografias mais específicas na descrição que se segue. 

A transição a partir da unidade anterior encontra-se bastante espelhada nas fotos do ponto 
16, tiradas a partir do Marco Geodésico do Coentral e que denotam, simultaneamente dois 
pormenores de diferenciação – a passagem para um relevo significativamente mais 
acentuado e de maiores altitudes e o coberto vegetal que, apesar de numa zona inicial, 
abranger ainda encostas plantadas recentemente com pinheiro, dá lugar ao montado de 
sobro, na maioria dos casos com subcoberto arbustivo (mais uma vez à base de 
cistáceas), embora nalgumas zonas esse povoamento seja bastante disperso e o 
revestimento do solo seja à base de prado ou mesmo inexistente. 
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O povoamento habitacional torna-se na generalidade extremamente pontual, apesar de 
ser notório o aproveitamento da cortiça e da lenha dos sobreiros, bem como de pequenas 
represas se água (fotos 17, 20, 24), notando-se a presença de montes abandonados (foto 
36) e o afastamento relativo ao corredor da maior parte das construções habitadas. Nesse 
sentido, no entanto, importa destacar a povoação de Zambujal – no troço 2B – em grande 
proximidade com o corredor, que se localiza junto à margem do Rio Arade (fotos 32 a 34) 
e onde se verifica um grande aproveitamento agrícola do vale, com a presença de 
inúmeras charcas. Existem outras três povoações – Felizes e Almoínha (fotos 37) – na 
envolvência do troço 2A – e Corte Cabo – próximo do troço 2B, cuja dimensão e 
visibilidade para a zona do corredor são inferiores às inerentes à zona de Zambujal, 
também devido ao relevo extremamente ondulado.  

Os vales tornam-se muito acentuados e as galerias ripícolas dos múltiplos barrancos 
tornam-se mais ricas em termos de vegetação arbórea e arbustiva (fotos 22). Existem 
também alguns cursos de água mais importantes e com cursos meandrizados, com vales 
mais amplos e várzeas aproveitadas para culturas hortícolas, pomares e olival (fotos 18, 
27 e 28, além das de Zambujal). 

Como se pode verficar no desenho de Análise de Paisagem, a unidade engloba no seu 
interior o Sítio Natura 2000 do Caldeirão, o que transmite em parte a sua riqueza biológica 
e paisagística, devido ao estatuto de protecção atribuído. No entanto, deve-se referir uma 
mancha (no troço 2A), onde é notório ter havido aproveitamento florestal de eucalipto (foto 
35), que evidencia ainda as consequências de um incêndio relativamente recente, não só 
pela vegetação, mas também pelas construções completamente abandonadas que aí se 
situam. 

À parte os caminhos de acesso para as povoações mais importantes, sendo de referir 
algumas obras de alargamento recente (fotos 29 e 33), os percursos existentes nesta 
unidade são bastante difíceis e implicam a utilização de percursos de todo-o-terreno, 
atravessando barrancos e subindo e descendo encostas muito íngremes. Esse aspecto 
contribui para a apreciação das várias potencialidades e variantes desta unidade, em que 
a zonas mais elevadas e com grande amplitude visual, se contrapõem vales encaixados e 
sistemas mais amplos mas igualmente contidos pelo relevo envolvente. 

Por outro lado, as características de relevo e de povoamento (ou falta dele), reforçam 
também a sensação de isolamento e abandono desta unidade, cujo vigor (contrariamente 
ao que se podia esperar) enriquece o valor cénico da paisagem e leva a atribuir uma 
qualidade elevada. 

No que se refere à sensibilidade visual, genericamente considera-se um valor baixo, 
elevado pontualmente a médio, próximo da maioria das zonas habitadas e a elevado, na 
zona junto a Zambujal.  

5.12.3.4 Unidade 4 – Serra do Caldeirão – zona colinar a maiores altitudes 

Esta é uma das unidades com maior extensão. Abrange os troços 3, 4A e 4B da Linha 
“Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, bem como os troços 1A, 1B e 1C, o troço 2A1, uma 
grande parte do troço 2A2, o início do troço 2B e mais de metade do troço 5 – da Linha 
Tavira - Fronteira Espanhola – e ainda o início do troço 1A da Abertura da Linha Tunes-
Estoi para o Tavira, para além das duas zonas alternativas da Subestação de Tavira. 

Relativamente às “Grandes Unidades de Paisagem” referidas no capítulo de 
caracterização geral, esta unidade abrange parte das duas subunidades antes 
identificadas para a Serra do Caldeirão, já que a escala mais aproximada de abordagem 
implicou a adopção de critérios ligeiramente diferentes de apreciação. 

Percorre, dentro da área definida pelos corredores, os Concelhos de Almodovar 
(freguesias de S. Barnabé, Almodovar e Santa Cruz), de Loulé (freguesia do Ameixial), de 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha 
Volume 1 - Relatório Síntese 
Caracterização do Ambiente Afectado 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 221 Jul 07 
 

Tavira (freguesia de Cachopo) e de Alcoutim (freguesias de Vaqueiros, Martim Longo, 
Giões e Pereiro). 

Esta unidade encontra-se largamente ilustrada nas fotografias de 44 a 72 , de 75 a 77 e de 
105 a 117, do Anexo Fotográfico, referindo-se novamente algumas fotografias que ilustram 
determinados pormenores a seguir referidos. 

Conforme, o nome atribuído indica, esta unidade encontra-se ainda dentro da Serra do 
Caldeirão, embora o relevo seja menos pronunciado. A zona de transição entre esta 
unidade e a anterior coincide praticamente com a linha de festo que se prolonga do Marco 
Geodésico de Mu (localizado no limite Noroeste da Área de Estudo) e com a estrada 506 
(fotos 44 e 46), onde a fisiografia cria um planalto estreito. A unidade caracteriza-se 
efectivamente por um relevo colinar onde, apesar de existirem alguns barrancos mais 
pronunciados (fotos 50 e 70), predominam os vales abertos (fotos 48 e 49 – Vascão; 53, 
54 e 55; 56 – Foupana; 58 e 69), com vastos prados, olivais e pomares de laranjeiras e 
medronheiro, verificando-se também a presença de amendoeiras, que se torna mais 
frequente para Este e Nordeste. Foi possível visualizar também uma pequena represa 
(foto 47), na zona inicial do troço 3 da Linha “Tunes Norte” - Tavira, mas a presença 
desses elementos nesta unidade é mais notória na zona envolvente ao troço 5, da Linha 
Tavira – Fronteira Espanhola (quase sempre fora do corredor). Por outro lado, notou-se a 
presença de tanques e poços (foto 72), nos vales e de alguns currais de pedra pitorescos 
(foto 64 – já fora do corredor). Apesar dessa ocupação agrícola dos vales mais amplos, é 
sempre visível a vegetação ripícola, à base de caniçal e salgueiros, embora também com 
alguns choupos em zonas mais pontuais. 

Além dos sobreiros, que surgem com maior ou menor densidade, povoando encostas sem 
sub-coberto vegetal ou coexistindo com prados e matos (fotos 52 – situação de montado 
denso junto a Vale da Moita; 70 – sobreiros dispersos em matos densos entre Amoreira e 
Casas Baixas; e 51 – sobreiros plantados recentemente próximo de Vale da Moita), 
verifica-se novamente o povoamento recente de encostas com pinheiro mais ou menos 
jovem, (fotos 60, 65, 66, 73, 76, 105, 106 e 111) bem como amplas colinas cobertas de 
matos – predominantemente estevais (fotos 59, 63 e 117) – e algumas manchas de 
eucalipto bastante contidas. 

Apesar de muito extensa, esta unidade apresenta uma acessibilidade muito melhor 
(representada de algum modo pelo grande número de fotos), o que é facilmente 
compreensível, devido às condições permitidas pelo relevo. 

Trata-se, portanto, de uma paisagem onde os indícios de humanização são bastante 
evidentes, embora se apresente relativamente pouco povoada. Os aglomerados 
habitacionais, localizam-se essencialmente na zona central Norte da Área de Estudo, não 
se tendo encontrado zonas construídas na metade Oeste do troço 3 da Linha “Tunes 
Norte” – Tavira, a 400 kV, e concentrando-se mais na zona envolvente da alternativa SE01 
da subestação e na parte final do troço 5 da Linha Tavira – Fronteira Espanhola. As 
povoações com maior proximidade e possibilidade de intervisibilidade40 com os corredores 
e alternativas para a subestação são:  

� junto ao limite do troço 3 da Linha “Tunes Norte” - Tavira, a 400 kV: Vale da 
Moita (foto 52), Monte do Peital (foto 53), Montinho do Cravo, Mealha e 
Alcarias de Pedro Guerreiro (foto 54), estas duas já mais afastadas do 
corredor;  

� em maior proximidade com a alternativa SE 01 e o troço 1B da Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola: Casas Baixas (foto 68);  

                                                      
40 As considerações relativas às “possibilidades de intervisibilidade” entre zonas habitadas e os corredores ou alternativas para 
a subestação próximas, foram apreciadas no terreno e com base na cartografia e desenhos de análise, nomeadamente os 
relativos à Análise Fisiográfica do terreno. 
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� já relativamente afastada do troço 4A da Linha “Tunes Norte” - Tavira, a 400 
kV: Alcarias de Baixo;  

� mais próxima da alternativa SE 01 e do troço 1C da Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola: Amoreira e Alcarias de Baixo; 

� próximo do troço 5 da Linha Tavira – Fronteira Espanhola: Marim (foto 113) e 
Alcaria (foto 114); 

� relativamente afastadas do troço 5 da Linha Tavira – Fronteira Espanhola: 
Vaqueiros (foto 106), Mesquita (foto 110 - povoação abandonada mas com 
grande potencial turístico, pelo seu carácter pitoresco), uma habitação isolada 
a SE do corredor, entre as povoações de Vaqueiros e Mesquita (foto 108) e 
as povoações de Alcaria Cova de Cima e Alcaria Cova de Baixo (fotos 115 a 
117). 

Outras povoações e zonas habitadas, que se verifica existirem no desenho de Análise da 
Paisagem, encontram-se envolvidas por condições topográficas que dificultam a 
intervisibilidade com a zona atravessada pelos corredores. 

Esta unidade apresenta bastante diversidade, devido aos vários tipos de ocupação vegetal 
do solo, e grande dinamismo cromático, potenciado no momento do primeiro levantamento 
de campo, pela floração das amendoeiras (foto 61). No entanto, o relevo em geral menos 
acentuado (de referir uma zona praticamente planáltica na proximidade de Vaqueiros, no 
troço 5 da Linha Tavira - Fronteira Espanhola – fotos 106 a 108), não lhe permite assumir 
o dramatismo da unidade 3, considerando-se uma qualidade cénica média a elevada. No 
sentido contrário, de maior qualidade cénica, destaca-se o atravessamento da Ribeira da 
Foupana (foto 111). 

Quanto à sensibilidade visual, o relevo desta unidade poderia contribuir para o aumento do 
seu significado (relativamente à unidade anterior), mas o facto de a zona ser relativamente 
pouco povoada, mantém uma consideração de um nível baixo, pontualmente médio - 
próximo da maioria das zonas habitadas. 

5.12.3.5 Unidade 5 – Serra do Caldeirão – zona declivosa com maiores variações altimétricas 

Sendo outra das duas unidades com maior extensão, engloba praticamente todos os 
troços da Abertura da Linha Tunes-Estoi para o Tavira (à excepção da metade inicial do 
troço 1A), e ainda uma parte do troço 2A, quase todo o troço 2B, metade do 3 e uma 
pequena parte inicial do 4B – da Linha Tavira - Fronteira Espanhola. 

Em comparação com as “Grandes Unidades de Paisagem” referidas no capítulo de 
caracterização geral, esta unidade é representativa dos critérios adoptados pelo estudo 
“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, 
para a identificação da sub-unidade 122c. 

Abrange, dentro da área definida pelos corredores, os Concelhos de Tavira (freguesias de 
Cachopo, Santa Catarina da Fonte do Bispo e Tavira (Santa Maria)), de Alcoutim 
(freguesia de Vaqueiros) e de Castro Marim (freguesia de Odeleite). 

Esta unidade encontra-se ilustrada no Anexo Fotográfico nas fotos 73 e 74, 77 a 79 e de 
143 a 179. As fotos relativas ao ponto 77 ilustram muito bem as diferenças de relevo entre 
esta unidade e a anterior, já que esse ponto de tomada de vistas se situa precisamente 
numa faixa de limite entre uma e outra (por quão fora dos corredores). É possível então 
ver, na vista para Norte, a paisagem colinar coberta de pinheiro relativamente jovem, que 
constitui o prolongamento da unidade 4 para os troços 2A1 e 2A2 da Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola e, na vista para Sul, o relevo mais acentuado, igualmente coberto de 
pinheiro jovem, do troço 2B. 
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Conforme referido, esta unidade reflecte novamente declives mais pronunciados, 
relativamente à anterior, embora se deva referir que a zona mais a Este da unidade, 
apresenta já maior amenidade, embora não tendo justificado a sua subdivisão ulterior. A 
alternância, ao longo da unidade, de altitudes justifica a sua designação. 

Apesar das diferenças altimétricas acentuadas entre os vales e as zonas de festo 
envolvente, verifica-se que a muitos vales têm leitos de cheia que permitem o 
aproveitamento de socalcos menores ou maiores (foto 168). Os vales mais acentuados e 
que se tornam também mais amplos são os da Ribeira de Odeleite (a Norte - fotos 147 a 
149) e da Ribeira de Alportel (próximo do limite do corredor a Sul - fotos 178 e 179). 
Nestes casos em particular, os vales são amplos e profundos, com grande diversidade de 
vegetação e de tipos de exploração do solo, verificando-se ainda o elemento de 
valorização cromática do xisto – muito superficial em grande número de encostas (foto 74), 
principalmente no caso da Ribeira de Odeleite. Nestes dois casos em particular, 
evidenciam-se os diferentes tipos de acção das águas (erosão e sedimentação) sobre as 
margens dos meandros das ribeiras. 

As galerias ripícolas encontram-se, de forma geral, bastante desenvolvidas, com 
vegetação do tipo caniçal e salgueiros (foto 166). 

As zonas envolventes às povoações e lugares habitados evidenciam, não só um pequeno 
aproveitamento agrícola, mas também maiores preocupações ornamentais, recorrendo 
com frequência à utilização de piteiras como sebes e por vezes, mesmo de palmeiras. 
Notam-se por vezes, encostas muito recortadas por vários tipos de utilização – desde 
pequenos prados, a vinha, matos (foto 160), amendoeiras (que diminuem para Sul, sendo 
substituídas pelos medronheiros), olival e pomares de laranjeira e medronheiro. 

À medida que o relevo se torna mais acidentado, o coberto vegetal torna-se mais ralo, 
dominando as encostas com prados, entrecortadas por zonas de matos e com árvores 
mais ou menos dispersas (foto 159), embora concentrando-se com maior frequência na 
proximidade das linhas de escoamento de águas (foto 173). As árvores em causa vão 
desde as espécies mais autóctones, como o sobreiro e a azinheira (tornando-se esta 
última dominante, relativamente ao primeiro para Sul), a espécies de crescimento rápido, 
como o pinheiro e o eucalipto (foto 174), embora nesta unidade não se verifique com 
grande frequência (à parte na zona mais a Norte), as plantações recentes de pinheiro que 
têm vindo a ser referidas. 

As povoações e lugares com maior proximidade aos corredores e, portanto, possibilidades 
mais significativas de intervisibilidade com os corredores são:  

� em maior proximidade com o troço 3 da Linha Tavira – Fronteira Espanhola: 
Balurquinho (foto 78);  

� junto ao limite do troço 2B da Linha Tavira – Fronteira Espanhola: Madeiras 
(foto 74); 

� próximo do troço 1B da Abertura da Linha Tunes-Estoi para o Tavira: Passa 
Frio (foto 144) e Grainho (esta última mais distante); 

� junto ao limite do troço 2 da Abertura da Linha Tunes-Estoi para o Tavira: 
Portela (fotos 150 e 151); 

� em grande proximidade com o troço 3A da Abertura da Linha Tunes-Estoi 
para o Tavira: Moinho de Peralva e Peralva – esta junto ao limite (fotos 150, 
151 e 154), Alcaria do Cume e Portela dos Tremoços – esta última mais 
próxima (foto 158); Carneiros (fotos 162 e 163) e Amarela, Malhada do Judeu 
(fotos 169 e 170) e Funchal (foto 172); 
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� na proximidade do troço 3B da Abertura da Linha Tunes-Estoi para o Tavira: 
Peralva (foto 154) e Carne Cerva (foto 156), em que a segunda se encontra já 
mais afastada, Água dos Fusos (fotos 159 e 161), Casas Novas (fotos 166 e 
167), Malhada de Santa Maria (foto 168), Bemparece (foto 175); 

� na zona envolvente do troço 4 da Abertura da Linha Tunes-Estoi para o 
Tavira: Monte da Ribeira, Malhadis e Chãs / Porto Carvalhoso (fotos 176 e 
177) em que, apesar de as duas primeiras se encontrarem mais próximas do 
corredor, a sua orientação é no sentido contrário ao da passagem do corredor. 

Outras povoações e zonas habitadas, que se verifica existirem no desenho de Análise da 
Paisagem, encontram-se envolvidas por condições topográficas que dificultam a 
intervisibilidade com a zona atravessada pelos corredores.  

O processo de degradação do solo nesta unidade é evidenciado pelo tipo de coberto, com 
predomínio de vastas zonas de esteval e sargaçal, bem como por pequenas matas de 
árvores de crescimento rápido já adultas, o que contribui para um empobrecimento relativo 
da qualidade visual, a que se dá, então, um valor médio. 

No que se refere à sensibilidade visual, apesar da existência de um número considerável 
de povoações e zonas habitadas com alguma proximidade aos corredores, devem 
considerar-se factores que dificultam a sua intervisibilidade, como: a sua pequena 
dimensão, a sua forma alongada em posição aproximadamente perpendicular 
relativamente ao atravessamento do corredor, o relevo acentuado envolvente, etc. Desse 
modo, prevê-se que as vistas se limitem na maior parte dos casos às que se possam obter 
a partir das janelas de algumas habitações, já que os arruamentos se encontram muito 
contidos. Por esse motivo, atribui-se um nível baixo, pontualmente médio (em maior 
proximidade com as povoações). 

5.12.3.6 Unidade 6 – Cerro Pelado, Montinho e Pereiro – zona planáltica 

Já de dimensões significativamente inferiores, esta unidade abrange metade do troço 3 e 
dos troços 4A, 4B e 5 da Linha Tavira - Fronteira Espanhola. 

A sua comparação (bem como a da unidade seguinte) com as “Grandes Unidades” 
identificadas no sub-capítulo de caracterização geral da paisagem, mostra bem as 
diferenças de apreciação induzidas pela maior escala de abordagem. 

Esta unidade encontra-se dentro dos concelhos de Castro Marim (freguesia de Odeleite) e 
de Alcoutim (freguesia de Pereiro). 

Enquanto que, na unidade anterior, a progressiva diminuição de declives do terreno não 
justifica a sua subdivisão, nesta unidade essas diferenças tornam-se francamente mais 
nítidas, o que justifica a sua designação enquanto a zona planáltica envolvente dos 
Marcos Geodésicos de Cerro Pelado e Montinho e da povoação de Pereiro. 

As características desta unidade encontram-se espelhadas no Anexo Fotográfico, nas 
fotos de 80 a 87 e de 118 a 123.  

Nesta unidade, é possível obter vistas muito amplas para toda a paisagem envolvente, 
embora não sejam perceptíveis muitos pormenores, devido ao tipo de relevo planáltico 
(fotos 80, 82, 85, 119, 122 e 123). Predominam os vastos prados floridos, nas zonas mais 
aplanadas, as zonas de matos, e as plantações de pinheiro jovem nalgumas encostas 
(foto 82 – vista para Este), além de árvores dispersas, como azinheiras, zambujeiros e 
amendoeiras. 

Existem 4 povoações próximas do corredor: junto ao troço 3 – Furnazinhas (fotos 80 e 82). 
e junto ao troço 4A – Corte Nova (fotos 84 e 85) e Vale do Pereiro; junto ao troço 5 – 
Silveira (povoação abandonada – foto 118). São de referir ainda, a Noroeste do troço 5, as 
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povoações de Pereiro (foto 120) e Vicentes (foto 121), pois apesar de mais distantes do 
corredor, as suas dimensões e, no caso de Pereiro, a presença duma grande represa, 
merecem particular destaque do ponto de vista paisagístico. 

Praticamente todas estas povoações, comparativamente à maioria das referidas nas 
unidades anteriores, apresentam uma dimensão um pouco mais relevante. A sua 
proximidade ao corredor, bem como a utilização do terreno envolvente, quer para fins 
agrícolas quer pecuários, aliada ainda à presença de todo um circuito de percursos 
pedonais de interesse turístico (fotos 81), leva a que se considere uma sensibilidade 
global média a alta para a unidade, em que os níveis mais elevados se atribuem ao troço 
4A. 

No que se refere à qualidade visual, o relevo e a ocupação e uso do solo, transmitem uma 
grande tranquilidade, considerando-se um valor médio a elevado. 

5.12.3.7 Unidade 7 – Ribeiras de Odeleite e Foupana – zona mista intermédia 

Esta unidade engloba uma parte considerável dos troços 4A e 4B da Linha Tavira - 
Fronteira Espanhola, correspondendo a uma zona cuja diversidade de relevo e de 
ocupação denota o atravessamento e a proximidade relativa dos vales “temperamentais” 
das Ribeiras da Foupana (troço 4A) e de Odeleite (troço 4B). 

A atribuição de “temperamento” aos vales advém, quer da forma como se insinuam por 
entre as colinas, quer pelo facto de o relevo se tornar mais acentuado na zona de 
aproximação aos vales, embora se verifique que ambos dispõem de amplos leitos de 
cheia, com plantação de culturas hortícolas, cereais, olival, pomares de laranjeiras, e com 
galerias ripícolas evidentes (caniços) – foto 100. 

As vistas para esta unidade encontram-se espelhadas no Anexo Fotográfico, nas fotos 88 
a 95, e de 100 a 102, embora se apontem algumas fotografias mais específicas na 
descrição que se segue. 

Apesar da referência anterior aos vales, esta é uma zona fundamentalmente colinar, onde 
o relevo é um pouco mais acentuado na zona Sul – relativa ao troço 4B que, como se 
encontra referido adiante, apresenta outras diferenciações. Mas, de forma genérica, a 
paisagem é ocupada por colinas suaves, revestidas de prado e matos, com árvores 
dispersas (predominantemente zambujeiros, oliveiras e azinheiras) – fotos 95, que se 
tendem a concentrar-se na zona mais baixa das encostas e nos vales (foto 91), embora 
por vezes se formem algumas manchas de montado mais denso. Nas zonas de cumeada 
o relevo é mais suave, sendo onde existe maior predomínio de prado, localizando-se 
também algumas evidências de exploração pecuária (ponto 94 – vista para Oeste).  

Nesta unidade é já possível visualizar o vale do Guadiana e o plano de água mais amplo 
do rio (ponto 94 – vista para Este). 

Como já referido, também no que se refere à ocupação do solo, se verificam algumas 
zonas diferenciadas no troço 4B, concretamente dominadas por vastos pinhais, em grande 
parte englobados na Mata Nacional das Terras da Ordem (fotos do ponto 89 e foto 92). O 
relevo ameniza depois em direcção a Este, embora à ocupação dominante dos planaltos, 
com prados, matos e montado disperso, se sobreponham algumas colinas, a plantações 
mais recentes de pinheiro (foto 101). 

Existe ainda no troço 4B uma pequena peculiaridade, numa área onde se encontra uma 
represa e cuja envolvência se apresenta com plantações de ciprestes, junto com 
pequenos arbustos rasteiros (fotos do ponto 102). 

A leitura do Desenho de “Análise da Paisagem”, dentro desta unidade, permite ainda 
destacar que ambos os troços se encontram abrangidos, já próximo do vale do Guadiana 
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e, no caso do troço 4B, no vale da ribeira de Odeleite, pelo Sítio Natura 2000 do Guadiana, 
o que faz aumentar a consideração da riqueza biológica da zona. 

Relativamente a zonas habitadas, nesta unidade destacam-se as povoações de Tenência 
(foto do ponto 89, com vista para Norte) – troço 4A – e de Alcaria – troço 4B, embora, em 
ambos os casos, o relevo existente permita deduzir não haver visibilidade digna de nota 
para as zonas dos corredores. Apesar de nesta unidade existirem também bastantes 
percursos pedonais turísticos, considera-se que a sensibilidade geral é baixa.   

No que se refere à qualidade da paisagem e apesar de algumas peculiaridades já 
referidas, atribui-se um valor médio. 

5.12.3.8 Unidade 8 – Rio Guadiana – zona do vale 

A unidade 8 refere-se unicamente à parte final dos troços 4A, 4B e 7 da Linha Tavira - 
Fronteira Espanhola, e à sua confluência com a Rede Eléctrica de Espanha e, portanto, o 
atravessamento do rio Guadiana. Neste caso, toda a área delimitada pelos três troços da 
unidade 8, encontra-se abrangida pelo Sítio Natura 2000 do Guadiana. 

As vistas para esta unidade encontram-se espelhadas no Anexo Fotográfico, nas fotos 96 
a 99, 103, 104, 141 e 142. 

Tal como o nome indica, no caso da delimitação desta unidade, verifica-se que 
corresponde grosso modo com a apresentada na figura de “Grandes Unidades de 
Paisagem”, do sub-capítulo de caracterização geral da Área de Estudo. Verifica-se assim, 
que esta zona de vale apresenta particularidades muito próprias e relativamente raras, 
mesmo a nível nacional. Trata-se de um vale extremamente alargado, onde se faz já sentir 
a influência das marés. Na zona mais relacionada com os corredores, verifica-se que a 
área habitacional mais relevante – Foz de Odeleite (foto 98) – próxima do troço 4A, se 
localiza na zona de vale, embora prolongando-se para a encosta. 

Nesta zona relativa ao troço 4A, verifica-se efectivamente que a margem do rio é mais 
ampla, permitindo o seu aproveitamento agrícola, em particular modo, sob a forma de 
vinhas, olivais e pomares de laranjeiras (fotos 96 e 97). 

Por outro lado, no troço 4B a margem do rio é notoriamente mais reduzida e as encostas 
mais declivosas (foto 103), verificando-se, no entanto, o cultivo das zonas de confluência 
de pequenos afluentes no Rio, que favorecem precisamente zonas mais alargadas (fotos 
do ponto 104). 

De referir ainda o caso do troço 7, onde as encostas declivosas se encontram cobertas 
predominantemente por oliveiras e sobreiros, destacando-se a margem do rio, 
propriamente dita, em que o leito de cheia conta com oliveiras centenárias de grande 
interesse paisagístico e turístico (fotos 142). 

A vegetação mais espontânea que cobre as encostas é à base de matos, prados e 
montado disperso e as pequenas linhas de água afluentes do Rio apresentam galerias 
ripícolas nítidas (foto 142). 

Trata-se de uma unidade com uma identidade muito forte, corroborada pela designação de 
“Grande Rio do Sul” e cujas características gerais merecem a atribuição de uma qualidade 
cénica elevada. 

No caso do troço 4A a sensibilidade visual é consideravelmente superior à dos troços 4B e 
7, não só pela proximidade da povoação de Foz de Odeleite, mas também pelo facto de 
existirem habitações dentro ou na zona limite do corredor (fotos 96 e 97). No entanto, e 
apesar de ser duvidosa a percepção da zona do corredor para os observadores 
localizados na povoação de Foz de Odeleite, não se deve ignorar o atravessamento do rio 
propriamente dito, cuja amplitude implica necessariamente uma boa interrelação visual. 
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Ainda de considerar a abrangência dos troços 4A e 7 dentro duma Área de Aptidão 
Turística, o que concorre para a sua sensibilidade. Atribui-se, assim, um valor médio à 
zona dos troços 4B e 7 (podendo, neste último caso, tornar-se elevado) e um valor 
elevado à zona do troço 4A. 

5.12.3.9 Unidade 9 – Barranco do Alcouternejo a Cerro do Lobo – zona colinar intermédia 

Esta unidade engloba uma parte dos troços 5 e 7 da Linha Tavira - Fronteira Espanhola, 
para além de toda a extensão dos troços 6A e 6B, correspondendo a uma zona de relevo 
predominantemente colinar. Localiza-se no concelho de Alcoutim, freguesias de Pereiro e 
Alcoutim. 

As vistas para esta unidade encontram-se espelhadas no Anexo Fotográfico, nas fotos de 
124 a 140, apontando-se algumas fotografias mais específicas na descrição que se segue. 

Dentro da paisagem colinar destacam-se alguns elementos naturais e humanos: o vale do 
Barranco do Alcouternejo (fotos 124 e 125) e a zona de entroncamento do IC27 na EN 122 
(fotos 126 e 127) - enquanto zona ligeiramente mais acidentada; a zona entre o CM507 e 
Cerro Pelado (fotos 132 e de 134 a 139) - enquanto zona mais planáltica. 

Esta Unidade de Paisagem apresenta bastantes semelhanças com a Unidade 7, 
merecendo ser individualizada, relativamente a essa, por o relevo ser mais suave. De 
forma genérica, a paisagem é ocupada por colinas suaves, revestidas de prado e matos, 
com árvores dispersas (oliveiras, zambujeiros, sobreiros), ou com plantações de pinheiro 
jovem em alinhamentos seguindo as curvas de nível (fotos 125 e 134). Nas zonas onde o 
relevo é mais suave, existe maior predomínio de prado (fotos 132, 135, 138 e 139). Tal 
como na Unidade 7, verificou-se que nas zonas mais aplanadas, essencialmente quando 
localizadas em zonas de cumeada, existe também exploração pecuária, marcada pela 
presença de currais (foto 139) e de rebanhos de grandes dimensões (foto 136). 

Nesta unidade é já possível visualizar o parque eólico que assinala a margem espanhola 
do rio Guadiana (fotos 129 e 131 – as fotos ampliadas localizam o parque eólico, embora 
a neblina existente aquando da visita de campo não facilite a sua identificação fotográfica). 

Ainda no que se refere à ocupação do solo, verifica-se a presença de parcelas plantadas 
essencialmente com árvores de fruto (foto 137 – amendoeiras), vinha, hortícolas (foto 128 
– poço em zona de escoamento de águas plantada). 

Relativamente a zonas habitadas, nesta unidade são de referir as povoações de Afonso 
Vicente (fotos 130 e 131) – troço 6A – e de Cortes Pereiras e S. Martinho (foto 135) – 
troço 6B, embora, em ambos os casos, o relevo existente permita deduzir não haver 
visibilidade digna de nota para as zonas dos corredores. Por outro lado, existem 
construções habitacionais na zona intersticial entre os troços 6A e 6B, em que uma se 
situa junto ao limite do troço 6A (fotos dos pontos 131 e 133) e outra se localiza dentro do 
troço 6B (foto do ponto 134). Assim, apesar de nesta unidade existirem também bastantes 
percursos pedonais turísticos, considera-se que a sensibilidade geral é média a alta (no 
caso das 2 construções isoladas já referidas).   

No que se refere à qualidade da paisagem e apesar de algumas peculiaridades já 
referidas, atribui-se um valor médio. 
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5.12.4 Quadro Síntese 

Para facilitar a interpretação e aplicação aos projectos, desta análise da paisagem na zona de implantação das linhas e da subestação relativas a 
Tavira, apresenta-se o quadro seguinte, que faz corresponder, para cada unidade de paisagem identificada, os troços das linhas e da subestação 
abrangidos: 

Quadro 66 – Correspondência entre as unidades de paisagem identificadas e os troços e localizações em estudo 

Linha “Tunes Norte” – 

Tavira, a 400 kV 

Abertura da  Linha Tunes-Estoi 

para Tavira, a 150 kV 
Linha Tavira - Fronteira Espanhola, a 400 kV 

Subestação de 

Tavira 

TROÇOS TROÇOS TROÇOS ALTERNATIVAS 
UNIDADE DE PAISAGEM 

1 2AB 3 4AB 1A 1B 2 3AB 4 1ABC 2A1-2 2B 3 4A 4B 5 6AB 7 01 02 

UP 1: Ribeiras de Arade e Gavião – zona 

intermédia aos 2 vales 
               

     

UP 2: Fernão Lopes – zona colinar                     

UP 3: Serra do Caldeirão – zona declivosa 

a maiores altitudes 
               

     

UP 4: Serra do Caldeirão – zona colinar a 

maiores altitudes 
               

     

UP 5: Serra do Caldeirão – zona declivosa 

com maiores variações altimétricas 
               

     

UP 6: Cerro Pelado, Montinho e Pereiro – 

zona planáltica 
               

     

UP 7: Ribeiras de Odeleite e Foupana – 

zona mista intermédia 
               

     

UP 8: Rio Guadiana – zona do vale                     

UP 9: Barranco do Alcouternejo a Cerro 

do Lobo – zona colinar intermédia 
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5.13 Património Construído, Arqueológico, Arquitectónico e 
Etnográfico 

5.13.1 Metodologia geral 

O presente trabalho foi desenvolvido respeitando toda a legislação em vigor sobre 
avaliação de impactes e património cultural, nomeadamente: 

� Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do 
regime de protecção e valorização do Património Cultural; 

� Decreto-Lei 270/99 de 15 de Julho, que aprova o regulamento de Trabalhos 
Arqueológicos; 

� Decreto-Lei n.º 287/2000, de 10 de Novembro que altera o Decreto-Lei 270/99 de 
15 de Julho; 

� Decreto-Lei 69/2000 de 3 de Maio, que estabelece o regime jurídico de avaliação 
de impacte ambiental dos projectos públicos e privados susceptíveis de 
produzirem efeitos significativos no ambiente. 

� Decreto-Lei 197/2005 de 8 de Novembro, que altera o Decreto-Lei de 69/2000 
transpondo parcialmente a directiva 2003/35/CE de 26 de Maio, relativa à 
participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao 
ambiente; 

� Declaração de Rectificação n.º 2/2006, ao Decreto-Lei 197/2005 de 8 de 
Novembro; 

� Directiva 85/337/CEE, de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projectos públicos e privados no ambiente; 

� Directiva 2001/742/CE, de 27 de Julho de 2001, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no ambiente; 

� Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que fixa as normas técnicas para a estrutura 
da proposta de definição de âmbito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e 
normas técnicas para a estrutura do EIA; 

� Declaração de rectificação n.º 13/H/2001, à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

� Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 21 de Janeiro de 1999, que 
estabelece as regras da documentação fotográfica dos trabalhos arqueológicos; 

� Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004, que 
estabelece os termos de referência para o Descritor Património Arqueológico em 
Estudos de Impacte Ambiental. 

Como referido anteriormente, a definição de corredores e localizações (durante a Fase 1 
do EIA), permitiu que das 262 referências patrimoniais identificadas (205 na área de 
estudo inicial e 57 no seu alargamento), apenas ficassem implantadas, no interior dos 
corredores/ localizações definidos ou na sua envolvente imediata (inferior a 25m), um total 
de 25 elementos patrimoniais, nenhum os quais apresentando qualquer valor patrimonial 
sujeito a classificação legal. 
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Na Fase 2 do EIA procedeu-se à relocalização dos referidos elementos através de 
trabalho de campo específico (prospecção arqueológica dirigida), tendo sido realizado 
igualmente o reconhecimento integral dos corredores e localizações em estudo com o 
objectivo de efectuar: 

� O levantamento de todos os elementos patrimoniais das categorias de património 
edificado, arquitectónico e etnográfico sem referências bibliográficas integráveis 
na categoria de património cultural entendido, segundo a legislação em vigor (Lei 
n.º 107/2001 de 8 de Setembro), portadores de interesse cultural relevante e 
possuam um ou mais valores considerados, nomeadamente, valores de memória, 
antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 
exemplaridade. (Alínea 3 do Artigo 2º do Título I); 

� A relocalização cartográfica, registo fotográfico e documental dos Elementos 
Patrimoniais, sem registo bibliográfico, identificados; 

� O preenchimento de uma ficha de inventário para cada ocorrência, que seja 
identificada e/ou relocalizada, acompanhada do seu registo cartográfico e 
fotográfico sua inserção espacial e descrição sumária; 

� A definição das áreas de incidência directa e indirecta do projecto; 

� A recolha de informação oral de carácter específico ou indicativo. 

No Anexo E.1 apresenta-se a autorização do IPA para a realização dos trabalhos 
arqueológicos (para a área de estudo original e para o seu alargamento), enquanto que no 
Anexo E.2  se inclui o Relatório Final da Vertente patrimonial entregue para apreciação 
daquela entidade e no Anexo E.3  a respectiva aprovação pelo IPA. Do trabalho de campo 
efectuado resultou o acréscimo de ocorrências patrimoniais em 32 elementos não 
referenciados na pesquisa efectuada, fundamentalmente inscritos nas categorias de 
património edificado e etnográfico. 

Com base no trabalho de campo efectuado foi ainda possível proceder à avaliação das 
ocorrências patrimoniais identificadas, com vista à hierarquização da sua importância 
científica e patrimonial, (com as limitações decorrentes da recolha de dados apenas com 
base em prospecção arqueológica). 

Na fase seguinte de desenvolvimentos dos projectos (fase de projecto de execução), será 
realizada uma prospecção sistemática das áreas a ser directamente afectadas pelas 
linhas e subestação, produzindo-se ainda uma carta de caracterização do coberto vegetal 
e de condições de visibilidade dos elementos patrimoniais identificados. 

Finalmente, importa referir que a descrição da integração histórica da área de estudo foi 
realizada com base em pesquisa bibliográfica e documental efectuada e nos contactos 
tidos com as seguintes entidades: 

� Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 
(DGOTDU) – Consulta dos Planos Directores Municipais dos concelhos de 
Alcoutim, Almodôvar, Castro Marim, Loulé, Tavira e Silves; 

� Instituto Português de Arqueologia – Pedido de autorização de trabalhos 
arqueológicos e Consulta da Base de Dados Endovélico; 

� Câmara Municipal de Silves (Dr.ª Maria José Gonçalves) – Pedido de informações 
sobre o património arqueológico da área em estudo; 

� Câmara Municipal de Loulé (Dr.ª Isabel Luzia) – Pedido de informações sobre o 
património arqueológico da área em estudo; 
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� Câmara Municipal de Tavira (Dr.ª Sandra Cavaco) – Pedido de informações sobre 
o património arqueológico da área em estudo; 

� Câmara Municipal de Almodôvar (Dr. Rui Cortes) – Pedido de informações sobre o 
património arqueológico da área em estudo; 

� Câmara Municipal de Alcoutim (Dr.ª Alexandra Gradim) – Pedido de informações 
sobre o património arqueológico da área em estudo; 

� Campo Arqueológico do Tavira (Doutores Maria e Manuel Maia) – Pedido de 
informações sobre o património arqueológico da área em estudo; 

� Universidade do Algarve (Doutores Nuno Ferreira Bicho e João Pedro Bernardes) 
– Pedido de informações sobre o património arqueológico da área em estudo; 

5.13.2 Integração Histórica 

O projecto em estudo desenvolve-se no Baixo Alentejo (Distrito de Beja, concelho de 
Almodôvar) e Algarve, mais propriamente no Sotavento, distrito de Faro, concelhos de 
Silves, Loulé, Tavira, Alcoutim e Castro Marim, na região geomorfológica da Serra Algarvia. 

O concelho de Almodôvar estende-se por uma área de 775,9 km2 distribuídos por duas 
áreas distintas, uma a Norte, mais plana e arborizada e outra a Sul, integrada já em plena 
Serra Algarvia, com padrões de ocupação e de exploração do solo mais próximos da 
província do Algarve do que do Baixo Alentejo.  

Apesar de separados administrativamente, o território do concelho de Almodôvar, na área 
que concerne o actual projecto, inscreve-se na mesma unidade geomorfológica dos 
concelhos pertencentes à província do Algarve, apresentando uma matriz de ocupação 
muito semelhante, pelo que se optou por tratar toda a área em estudo como uma só 
unidade. 

Com uma extensão de 5072 km2 a província do Algarve conservou, até meados do séc., 
XIX o título de Reino do Algarve em memória do tempo em que não pertenceu à coroa 
Portuguesa, permanecendo um dos últimos redutos da presença Muçulmana na Península 
Ibérica.  

Com trabalhos de investigação que remontam aos finais do séc. XIX, inícios do século XX, 
a província do Algarve é uma das melhores conhecidas ao nível do seu património 
arqueológico, muito devido aos trabalhos percursores de Estácio da Veiga que procedeu 
ao primeiro levantamento arqueológico regional, com carácter científico. 

Com o objectivo, nunca concretizado, de criar o Museu Arqueológico do Algarve, este 
insigne investigador percorreu o território do Algarve, identificando e registando sítios 
arqueológicos de inegável valor científico, registando uma matriz de povoamento próprio e 
contribuindo, com o seu esforço, posteriormente continuado por outros investigadores, 
para o melhor conhecimento da evolução histórica do território algarvio desde a Pré-
história antiga. 

Sintomático desta situação é sem dúvida o facto de a Carta Arqueológica de Portugal ter 
apenas publicado, até à data dois volumes dedicados à província do Algarve e que servem 
hoje de base a qualquer investigação efectuada naquele território. 

A investigação arqueológica no concelho de Almodôvar, impulsionada pela intervenção do 
emblemático sítio das Mesas do Castelinho, tem vindo a desenvolver-se dando já origem à 
elaboração de diversos estudos sobre o seu povoamento nas distintas fases da História. 
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Separado do restante território nacional por uma cordilheira de relevo ondulante, formada 
pelas serras de Monchique e do Caldeirão, o Algarve conservou, até ao Século XIII uma 
separação política, social e cultural em relação ao restante reino de Portugal, separação 
essa que contribuiu para o desenvolver de uma identidade própria muito ligada ao mundo 
do Norte de África. 

Dividido em três territórios geográfica e socialmente distintos, Serra, Barrocal e Litoral a 
província do Algarve tem conhecido diferentes níveis de desenvolvimento, contrastando a 
Serra, com uma baixa densidade habitacional e população envelhecida, com o litoral 
densamente povoado da principal região turística nacional. Pelo meio, fazendo a fronteira 
entre dois mundos distintos, encontra-se o Barrocal, nas faldas da Serra, com uma 
ocupação que se vai densificando com a procura de produtos turísticos alternativos ao 
tradicional Sol e Praia. 

O povoamento humano da Serra Algarvia é conhecido desde a Pré-história mais antiga, 
remontando ao Paleolítico algumas ocupações existentes em terraços fluviais dos 
principais cursos de água que a atravessam (na área em estudo foi identificado o sítio 
arqueológico de São Barnabé, localizado num terraço do Rio Arade na freguesia de São 
Bartolomeu de Messines) estendendo-se em continuo até ao presente. 

Durante a Pré-história recente, provavelmente seguindo as rotas dos metais, encontra-se 
um abundante povoamento materializado em necrópoles megalíticas (das quais se 
destacam na área em estudo: a Anta da Cerca da Francisquinha e o Dólmen da Cumeada 
– Ameixial, Loulé, as antas das Rochas Altas, das Pedras Altas e do Cerro da Masmorra – 
Cachopo, Tavira, a Necrópole da Rocha da Moura – Cachopo, Tavira, a anta do Curral da 
Castelhana – Martim Longo, Alcoutim, entre outras) e sítios de habitat (Corguinhas I, 
Barranco da Azinheira e Monte Sequeira – Cachopo, Tavira) que, pelas suas próprias 
características e localização demonstram que as principais preocupações dos seus 
ocupantes não seria a agricultura, uma vez que os solos são na sua maioria esqueléticos 
e com pequena potencialidade agrícola, mas sim a metalurgia, principalmente do cobre, 
disponível em filões de fácil acesso e exploração, mesmo com tecnologias ainda 
incipientes. 

É efectivamente, durante o Calcolítico, que o povoamento da região adquire maior 
expressão, cujo exemplo mais emblemático é, sem dúvida, o povoado fortificado do Cerro 
do Castelo de Santa Justa, com um complexo dispositivo de muralha e torreões 
adossados, defendendo todo o perímetro interior, ao qual se tinha acesso através de uma 
entrada "em cotovelo" (Gonçalves, 1989: 177, 197).  

Podemos ainda adscrever a esta etapa cronológica o Cerro do Castelo, na freguesia de 
Martim Longo, Alcoutim onde foram identificados à superfície vestígios de estruturas 
defensivas e habitacionais (Gonçalves, 1980) e o Cerro do Castelo da Corte de João 
Marques – Ameixial, Loulé. Não se conhecem, porém, até agora quaisquer outros 
vestígios atribuíveis a este horizonte, um panorama que só a planificação de novas 
prospecções intensivas poderá, talvez, alterar. A arquitectura defensiva que caracteriza os 
povoados deste período levou a que inicialmente fosse considerada como resultado de 
uma situação particularmente crítica, promovida por uma tensão demográfica originada 
pela Revolução dos Produtos Secundários. Actualmente, coloca-se a hipótese de se tratar 
de uma possível monumentalização dos espaços de habitat, no quadro da crescente 
sedentarização das populações no território.  

O panorama do povoamento da Idade do Bronze é igualmente abundante, sendo 
materializada principalmente em necrópoles (Charrua, Gavião, Portela, Monte da Figueira 
e Ribeira do Arade – São Bartolomeu de Messines, Silves; Vale da Zorra I – Odeleite, 
Castro Marim), mas igualmente em povoados, alguns fortificados (Cerro do Castelo e 
Atalaia – Odeleite, Castro Marim e Fadagoso, Alcoutim). 

O quadro de povoamento durante a Idade do Ferro apresenta ainda algumas lacunas, 
sendo no entanto já conhecidos diversos locais de habitat (Cerrinho da Extrema, Montinho 
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Velho I e II, Valeira III, Cachopo e Várzea da Picota – Cachopo, Tavira) e de necrópole 
(nomeadamente as necrópoles de Monte dos Vermelhos, Ameixial II e Azinhal dos Mouros 
– Ameixial, Loulé, a estela epigrafada de Vale da Moita – Ameixial, Loulé e as necrópoles 
de Cerro da Masmorra II e de Malhada Velha IV na freguesia de Cachopo, concelho de 
Tavira). 

As evidências disponíveis para os concelhos que compõem a área em estudo permitem, 
inserir este território na mesma órbita cultural e na mesma dinâmica de reestruturação da 
rede de povoamento, pautada pela ocupação preferencial de locais com amplo domínio 
visual.  

A riqueza do território em recursos mineiros e as condições de acessibilidade que, embora 
dificultada pelo relevo era facilitada pela possibilidade de navegação dos principais cursos 
de água, de entre os quais se destaca o Guadiana importante porta de entrada, para o 
território português, das influências do mundo mediterrânico, ditaram a ocupação do 
território serrano na Proto-história, com fortes ligações às civilizações mediterrânicas como 
abundantemente demonstraram as intervenções realizadas por Ana Margarida Arruda no 
Castelo de Castro Marim, situado na influência de uma das principais rotas comerciais das 
idades do Ferro e Bronze. Pelo Guadiana saíam os recursos minerais e entravam as 
produtos que colocavam o Algarve na rota das comerciais das mais importantes 
civilizações do Mediterrâneo. 

Esta riqueza cultural é amplamente demonstrada pela presença de estelas funerárias 
epigrafadas com a designada escrita do sudoeste que, apesar de não ter sido ainda 
decifrada, constitui um dos mais antigos testemunhos de escrita.  

Aquando da chegada dos romanos à Península Ibérica, nos finais do séc. III, inícios do 
séc. II, a.C. a área em estudo encontrava-se ocupada pelos Cónios (em latim Conii) cujos 
domínios se estendiam a todo o território do actual Algarve. 

A dominação romana alterou a matriz de ocupação do território, rasgando grandes vias de 
comunicação que ligaram o território, entre si, às capitais provinciais e, em última instância, 
à capital imperial, facilitando o trânsito dos exércitos e, ao mesmo tempo, as trocas 
comerciais. Paralelamente, a Pax Romana, tornou obsoletas as necessidades defensivas 
castrejas possibilitando a descida das populações para áreas de menor elevação e com 
maior potencial de aproveitamento agrícola, para uma exploração cada vez mais intensiva. 

Com esta alteração da forma de habitar, das prioridades económicas, e mesmo das 
próprias bases ideológicas, dá-se uma aculturação ao modo de vida romano, que a 
Arqueologia identifica e para a qual não parecem ter existido grandes rupturas, mas uma 
progressiva adaptação a um novo modo de vida. 

É durante o período romano que a actividade mineira se torna mais evidente, com 
vestígios identificados nas antigas explorações de Daroeira, Cerro das Ferrarias (Martim 
Longo, Alcoutim)41, Cova dos Mouros, Touris, Sítio de Fortes e Cerro do Pulo, na freguesia 
de Vaqueiros, Alcoutim (Veiga, 1890: 135; Santos, 1972: 389-391). Abel Viana refere 
ainda, a este respeito, a existência de uma mina de cobre no Cerro das Relíquias, a que 
se encontrariam associados vestígios de construções romanas (1959: 326). Mas também 
na Corte do Neto – Salir, Loulé. 

O território em estudo ficaria, após a reforma administrativa de Augusto, integrado no 
conventus Pacensis, com sede em Pax Iulia (Beja), tendo como principais cidades Cilpes 
(Silves), Ossonoba (Faro) e Balsa (Tavira).  

Na área em estudo, espaço eminentemente rural, identificam-se abundantes vestígios de 
complexos tipo villa, mas também vestígios sepulcrais, vias e respectivas pontes e núcleos 
habitacionais de menores dimensões como são os casais agrícolas que gravitam em torno 

                                                      
41  Localizada nas proximidades da área em estudo e actualmente transformada em museu etnográfico. 
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de espaços de maiores dimensões como as villae e os opida. A miscegenização das 
populações possibilitou a romanização dos povoados de altitude que subsistiram em 
zonas que era ainda importante defender e o território rural povoa-se de grandes 
propriedades rurais, as Villae Rusticae, e pequenos casais agrícolas. 

Deste período destacam-se destacam a villa do Álamo, a que se associa a barragem do 
Barranco da Fornalha e uma área de necrópole e a villa do Montinho das Laranjeiras, no 
concelho de Alcoutim, as sepulturas da Igreja de Odeleite, os sítios da Fonte Branca, 
Porto Largo II, Assador III, Foz de Odeleite, Porto Seco, entre outros no concelho de 
Castro Marim, os sítios da Castelhana e de Touris no concelho de Tavira, entre outros nos 
concelhos vizinhos. 

A densa ocupação humana existente no período romano é continuada durante o período 
tardo-romano, materializada por ocupações dispersas por todo o território do concelho das 
quais de destacam: a Cerca do Xarez (Pereiro), o povoado de Altura, o Cerro das 
Casinhas, o Cerro do Castelo de Corte das Donas e o Curral Velho, na freguesia de 
Alcoutim; o Cerro do Lírio, o Cerro dos Pedregulhos de Diogo Dias e o Curral da Corte na 
freguesia de Martim Longo; Clarines, Corga dos Coiros, e o povoado fortificado de altura 
de Curralão, na freguesia de Giões. 

De acordo com as fontes clássicas, estudadas por diversos investigadores, o território em 
estudo seria atravessado por uma via romana principal que ligava Pax Iulia (Beja) e Balsa 
(Tavira). 

Chegados à Península no ano de 711, com o apoio estratégico de Ceuta e aproveitando 
os desentendimentos internos do reino visigodo, os exércitos do Islão começaram uma 
expansão, no sentido Sul/Norte, que os levou ao domínio, mais ou menos efectivo, 
conforme as regiões, do território actualmente português. Favorecido pela proximidade 
geográfica e cultural e pela orografia que o separava do restante território hoje português, 
o Algarve conheceu uma intensiva e prolongada ocupação islâmica durante a qual sofreu 
uma forte influência, técnica, social, religiosa e cultural que muito contribuiu para a sua 
particularidade cultural. 

De acordo com Helena Catarino (Catarino, 1997, p. 43) “A província ou Cora de Ossónoba, 
situada no Garb al-Andaluz que ocupava, segundo Cláudio Torres (Torres, 2001, p. 3) 
sensivelmente o território da Lusitânia romana, tomou o nome da antiga diocese visigótica 
e compreendia praticamente o mesmo território do Algarve de hoje”. 

O território em estudo, fundamentalmente os concelhos de Tavira, Loulé e Castro Marim é 
das zonas do país onde melhor se conhece, pelos importantes trabalhos de investigação 
ali levados a cabo pela Professora Helena Catarino, a ocupação islâmica, não só em meio 
urbano, como em meio rural, conhecendo-se um sem número de estações, arqueológicas 
(designadas localmente como Alçarias ou Alcariais), desde pequenas explorações 
agrícolas e a estratégicos povoados amuralhados.  

Seria demasiado exaustivo, para o que se pretende, enumerar todas as estações 
arqueológicas islâmicas conhecidas no território em estudo, sendo que a maioria 
corresponde a antigos casais agrícolas, estando igualmente presentes as explorações 
mineiras e as necrópoles. De entre os principais povoados destacam-se os castelos 
nomeadamente o Castelo Velho de Alcoutim, o Castelo de Alcoutim e o Castelo das 
Relíquias igualmente no concelho de Alcoutim. 

Durante a dominação islâmica o Algarve conhece um importante desenvolvimento 
económico, social e cultural, tendo em Silves uma das principais capitais culturais do 
mundo islâmico durante o período dos Reinos de Taifas, quando o território em estudo 
estava integrado na Taifa de Santa Maria do Algarve.  

Refugiados nas montanhas Asturianas os exércitos cristãos quase de imediato iniciaram 
campanhas de reconquista dos territórios perdidos, avançando lentamente em direcção a 
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Sul. Perturbações políticas no interior dos Reinos Islâmicos e apoios internacionais aos 
exércitos cristãos, permitiram uma retomada de praças importantes e uma constante 
alteração da linha de fronteira em direcção ao Sul.  

Neste movimento o concelho de Almodôvar teria sido reconquistado entre 1238 (conquista 
de Mértola) e 1245 (doação de Marrachique à Sé do Porto), ficando, até ao séc. XIII 
aproximadamente, a fronteira entre os exércitos cristãos e islâmicos estacionada, com 
algumas oscilações, na cordilheira que separa o Reino do Algarve, sendo o avanço para 
Sul considerado muito perigoso, devido, não só às dificuldades da orografia mas também 
à densidade da ocupação muçulmana do território, densidade essa que actualmente a 
Arqueologia parece corroborar.  

A confirmar esta situação está o facto de o território em estudo só ter sido definitivamente 
conquistado na primeira metade do Séc. XIII. Depois da Reconquista de Silves, por D. 
Sancho I, em 1189 os restantes concelhos que compõem a área em estudo apenas foram 
reconquistados no segundo quartel do século seguinte: Alcoutim (1240), Castro Marim e 
Tavira (1242) e Loulé (1249) foram conquistados por D. Afonso III, auxiliado por D. Paio 
Peres Correia, Mestre da Ordem de Santiago. 

Conscientes da necessidade de povoar, ou repovoar áreas consideradas decisivas para a 
defesa dos territórios e os soberanos medievais colmataram as suas fragilidades 
defensivas atribuindo determinados territórios, mais ou menos vastos, a famílias nobres ou 
a Ordens Religiosas militares para que estas procedessem à defesa, à reorganização da 
vida social e económica e, em caso de necessidade ao repovoamento desses territórios, 
garantindo assim uma retaguarda ao avanço dos exércitos. A área em estudo, com 
excepção do território de Almodôvar e de um território ainda extenso entre os actuais 
concelhos de Tavira e Castro Marim, pertença da Ordem de Santiago, estava integrada 
num grande senhorio pertença de Estêvão Anes, Chanceler de D. Afonso III. 

Durante o período medieval e grande parte da Idade Moderna o quadro do povoamento, 
ditado pela orografia do terreno, é formado por núcleos dispersos de pequena e média 
dimensão. 

Em 1772, após a expropriação de algumas ordens religiosas, D. José torna os colonos da 
Serra proprietários das terras que cultivam, fomentando o aumento do já expressivo 
espaçamento demográfico.  

A revolução liberal de 1820, com a total expropriação das ordens religiosas aí implantadas, 
vai gradualmente dando origem ao aparecimento de latifúndios consagrados ao cultivo 
intensivo do trigo, onde a capacidade dos solos o permite e consequentemente ao 
aumento da sua produção, que passa ser característica do concelho de Alcoutim.  

A política de fomento da agricultura cerealífera fomentada pelo regime salazarista viria 
também, por seu turno a atrair mais trabalhadores aos campos, alterando o equilíbrio 
demográfico e produtivo, e originando a exaustão do solo e a consequente pressão social 
que se traduziu na emigração com índices cada vez mais elevados, provocando a 
desertificação do território, acentuada pela forte emigração que Portugal conheceu nos 
anos 50 e 60 do século XX. 

A diminuição do caudal do Guadiana devido às sucessivas represas e barragens 
construídas ao longo do seu curso retirou também ao rio a sua importância primordial 
como fonte de alimento e meio de comunicação, substituído por vias terrestres que, na 
Serra, devido à sua precariedade, não constituem ainda um verdadeiro factor de 
desenvolvimento, diminuindo o isolamento a que as populações, envelhecidas, se 
encontram votadas. 
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5.13.3 Identificação e Caracterização de Elementos Patrimoniais 

Nas fases de pesquisa bibliográfica e de trabalho de campo, foram identificados 58 
elementos patrimoniais integráveis na categoria de património cultural entendido, segundo 
a legislação em vigor (Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro) como “todos os bens que, 
sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural 
relevante, devem ser objecto de especial protecção e valorização” (Alínea 1 do Artigo 2º 
do Titulo I). “O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, 
arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, 
social, industrial ou técnico, dos bens que integram o património cultural reflectirá valores 
de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 
exemplaridade” (Alínea 3 do Artigo. 2º do Título I). 

“Os bens imóveis podem pertencer às categorias de monumento, conjunto ou sítio, nos 
termos em que tais categorias se encontram definidas no direito internacional (…). (Alínea 
1 do Artigo 15º do título IV). 

Por se tratar de categorias demasiado vastas foram estas subdivididas em categorias mais 
particulares, estando presentes na área em estudo as categorias:  

Património Edificado: o conjunto de edificações que apesar de não apresentarem um 
especial valor arquitectónico, são dignas, pela sua especificidade, raridade ou por 
caracterizarem um tipo de construção regional, de serem destacadas do conjunto das 
edificações correntes (ex. casas de habitação, arquitectura popular, casais rurais). 

Património Etnográfico, definida como: o conjunto dos elementos patrimoniais que apesar 
de não se poder considerar que tenham valor patrimonial ou histórico tem um especial 
significado para as populações locais caracterizando uma região (ex. fontes, palheiros, e 
outros anexos de apoio agrícola, levadas); 

Património Arqueológico, definida como a categoria que inscreve os bens móveis ou 
imóveis que pela sua antiguidade, localização e metodologia de abordagem próprias se 
inscrevem na alínea 2 do Artigo 74 do capítulo II da Lei n.º 107/01 de 8 de Setembro.  

Como esta categoria possui mais do que um tipo, para a classificação tipológica foram 
seguidos os critérios propostos no Thesaurus (Base de Dados de responsabilidade do 
IPA). Para os itens que não se encontravam especificados nesta tipologia utilizou-se a 
designação corrente. 

Na concretização da valorização patrimonial foram considerados os critérios genéricos de 
apreciação, para a inventariação de bens patrimoniais, definidos legalmente e 
descriminados (Artigo 17º do Título IV da Lei 107/2001 de 8 de Setembro), a saber: 

O carácter matricial do bem; 

O génio do respectivo criador; 

O interesse do bem como testemunho simbólico ou religioso; 

O interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos históricos; 

O valor estético, técnico ou material intrínseco do bem; 

A concepção arquitectónica, urbanística e paisagística; 

A extensão do bem e o que nela se reflecte do ponto de vista da memória colectiva; 

A importância do bem do ponto de vista da investigação histórica ou científica; 

As circunstâncias susceptíveis de acarretarem diminuição ou perda da perenidade ou da 
integridade do bem. 
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Para tornar mais fácil a leitura do relatório do EIA, foram estes critérios simplificados na 
sua linguagem, de modo a melhor poderem ser integrados numa base de dados de 
caracterização de valor patrimonial em que se constatará a presença ou ausência de cada 
um destes critérios. 

O critério valor matricial do bem, que apenas se aplica no caso de classificações para 
ausência de pagamento de impostos relativos ao imóvel, não será considerado para aferir 
o valor patrimonial do elemento, em virtude de não se justificar para efeitos de 
inventariação. 

Sempre que, tendo em conta a natureza do elemento patrimonial, se considere que um ou 
mais dos critérios não são aplicáveis, tal será referido através de uma nota de rodapé. A 
não aplicação de qualquer dos critérios a um determinado elemento patrimonial não põe 
em causa validade da avaliação em virtude de se referir no Artigo 17º do Título IV, que “(…) 
serão tidos em conta “algum ou alguns dos (…) critérios”. 

Do número de presenças resultará uma escala de valor património definida como: 

Valor Patrimonial Reduzido, entre 1 e 2 critérios em presença 

Valor Patrimonial Médio, entre 3 e 5 critérios em presença 

Valor Patrimonial Elevado, entre 6 e 8 critérios em presença 

O Valor Patrimonial Excepcional apenas será atribuído aos elementos patrimoniais 
classificados e em vias de classificação42 independentemente do número de critérios em 
presença. 

No Desenho 10  apresenta-se a implantação cartográfica da valoração patrimonial das 
ocorrências dentro dos corredores e localizações. Nos quadros seguintes, apresenta-se 
uma Síntese de Caracterização Patrimonial (Quadro 67 ) e a Localização dos elementos 
patrimoniais face aos corredores e localizações em estudo (Quadro 68 ).  

No Anexo E.2  apresenta-se o Relatório da Vertente Patrimonial do presente EIA, tal como 
entregue para apreciação no IPA, incluindo as Fichas de Elemento Patrimonial e Base de 
Dados de Valoração Patrimonial. Nesse Anexo apresentam-se ainda as fontes 
bibliográficas de cada um dos elementos patrimoniais identificados no quadro seguinte. 

No Anexo E.3  apresenta-se a aprovação do referido relatório pelo IPA. 

 

                                                      
42  De acordo com a legislação em vigor (Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro), “entende-se por classificação o acto final 
de procedimento administrativo mediante o qual se determina que certo bem possui um inestimável valor cultural”. (Artigo 18º, 
alínea 1). “Os bens móveis e imóveis podem ser classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse 
municipal”. (Artigo 15º, alínea 2).  
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Quadro 67 – Síntese de Caracterização Patrimonial 

Ref Designação Freguesia Concelho Categoria Tipo Cronologia Estado 
Conservação  

Valor 
Patrimonial 

S1 Gavião de Baixo 
São Bartolomeu de 
Messines Silves Património Edificado Núcleo habitacional Moderna/Contemporânea Bom Médio 

S2 Mealha São Bartolomeu de 
Messines 

Silves Património Edificado Núcleo habitacional Contemporânea Bom Reduzido 

S3 Pissara São Bartolomeu de 
Messines Silves Património Edificado Núcleo habitacional Moderna Mau Reduzido 

S4 Casa Velha São Bartolomeu de 
Messines 

Silves Património Edificado Núcleo habitacional Contemporânea Mau Reduzido 

L1 Monte de Cima 1 Ameixial Loulé Património Edificado Núcleo habitacional Contemporânea Mau Reduzido 

L2 Monte de Cima 2 Ameixial Loulé Património Edificado Núcleo habitacional Moderna Mau Reduzido 

L3 Monte de Cima 3 Ameixial Loulé Património Edificado Conjunto agrícola Moderna Mau Reduzido 

L4 Lavaginho Ameixial Loulé Património Edificado Núcleo habitacional Moderna/Contemporânea Mau Reduzido 

L5 Zambujal Ameixial Loulé Património Edificado Núcleo habitacional Moderna/Contemporânea Razoável Médio 

L6 Vale da Moita Ameixial Loulé Património Arqueológico Estela epigrafada Idade do Ferro Indeterminado Indeterminado 

L7 Cerro do Castelo da Corte de 
João Marques 

Ameixial Loulé Património Arqueológico Povoado de altura Calcolítico Indeterminado Elevado 

A1 Moita Redonda do Meio São Barnabé Almodôvar Património Edificado Núcleo habitacional Moderna/Contemporânea Mau Médio 

A2 Moinho de Gimbra Santa Cruz Almodôvar Património Etnográfico Moinho de água Contemporânea Mau Médio 

A3 Necrópole do Moinho de Gimbra Santa Cruz Almodôvar Património Arqueológico Necrópole Idade do Bronze Indeterminado Indeterminado 

A4 Minas de Vale Côvo Santa Cruz Almodôvar Património Arqueológico Arqueologia 
industrial 

Contemporânea Mau Médio 

T1 
Conjunto patrimonial formado 
por Montinho Velho e Cerrinho 
da Extrema 

Cachopo Tavira Património Arqueológico Vestígios de 
superfície 

Idade do Ferro/Época 
romana 

Indeterminado Indeterminado 

T2 Cerca das Marinhas Cachopo Tavira Património Arqueológico Alcarial Medieval Indeterminado Indeterminado 

T3 Corguinhas PDM Cachopo Tavira Património Arqueológico Povoado Idade do Ferro/Medieval Indeterminado Indeterminado 

T4 Montinho do Cravo Cachopo Tavira Património Edificado Núcleo habitacional Moderna/contemporânea Bom Médio 

T5 Conjunto hídrico da Cerca das 
Marinhas 

Cachopo Tavira Património Etnográfico Conjunto hídrico Contemporânea Razoável Reduzido 

T6 Luzio Cachopo Tavira Património Edificado Conjunto edificado Moderna/contemporânea Mau Médio 

T7 Valinho de Zé Dias Cachopo Tavira Património Arqueológico e 
Etnográfico 

Alcarial, necrópole, 
cortes e eiras 

Medieval - Contemporâneo Mau Indeterminado 

T8 Picota de Casas Baixas Cachopo Tavira Património Etnográfico Poço com engenho Contemporânea Bom Reduzido 

T9 Conjunto hídrico de Casas 
Baixas Cachopo Tavira Património Etnográfico Conjunto hídrico Contemporânea Razoável Médio 

T10 Cerro das Serralhas Cachopo Tavira Património Etnográfico Conjunto rural Contemporânea Razoável Reduzido 

T11 Peralva Cachopo Tavira Património Edificado Núcleo habitacional Contemporânea Razoável Reduzido 

T12 Moinho de Peralva Cachopo Tavira Património Etnográfico Moinho de Vento Moderna/contemporânea Mau Médio 

T13 Peralvinha I e II Cachopo Tavira Património Arqueológico Povoado e Alcarial Idade do ferro e Medieval Indeterminado Indeterminado 

T14 Portela dos Tremoços Cachopo Tavira Património Edificado Núcleo habitacional Contemporânea Bom Médio 

T15 Carneiros Cachopo Tavira Património Edificado Núcleo habitacional Moderna/Contemporânea Bom Médio 

T16 Amarela Cachopo Tavira Património Edificado Núcleo habitacional Moderna/Contemporânea Bom Médio 

T17 Casas Novas Santa Catarina da 
Fonte do Bispo 

Tavira Património Edificado Núcleo habitacional Moderna/Contemporânea Bom Médio 

T18 Aporfiosa Santa Catarina da 
Fonte do Bispo 

Tavira Património Edificado Núcleo habitacional Moderna/Contemporânea Mau Médio 

T19 Cerro do Aimo/Casa Nova Cachopo Tavira Património Arqueológico Vestígios de 
superfície 

Idade do Ferro/medieval Indeterminada Indeterminado 

Al1 Alcarial de Alcarias de Madeiras Vaqueiros Alcoutim Património Arqueológico Alcarial Medieval/Moderna Indeterminada Indeterminado 

Al2 Alcarial da Eira da Corcha ou da 
Portela do Mangão Vaqueiros Alcoutim Património Arqueológico Alcarial Medieval Indeterminada Indeterminado 

Al3 Sítio de Fortes Vaqueiros Alcoutim Património Arqueológico Mina Séc. XIX (possivelmente 
anterior) 

Bom Médio 

Al4 Mesquita I Vaqueiros Alcoutim Património Arqueológico Anta Calcolítico Mau Médio 

Al5 Casal de Alcaria Cova Giões Alcoutim Património Edificado Conjunto agrícola Moderna/Contemporânea Mau Reduzido 

Al6 Cercado de Alcaria Cova Giões Alcoutim Património Etnográfico Cercado Moderna/Contemporânea Razoável Reduzido 

Al7 Almoinhas de Alcaria Cova de 
Cima 

Giões Alcoutim Património Etnográfico Anexo agrícola e 
poço 

Moderna/Contemporânea Razoável Reduzido 

Al8 Alcaria Cova I Giões Alcoutim Património Arqueológico Vestígios de 
superfície Islâmico Indeterminado Médio 

Al9 Cabeço das Corgas e Almagem Pereiro Alcoutim Património Arqueológico Povoado 
Romana/Moderna/ 

Contemporânea 
Indeterminado Indeterminado 

Al10 Malhão Pereiro Alcoutim Património Etnográfico Cercado Moderna/Contemporânea Razoável Reduzido 

Al11 Muro de taipa de Afonso Vicente Pereiro Alcoutim Património Etnográfico Muro Moderna/Contemporânea Razoável Médio 

Al12 Casal agrícola de Afonso 
Vicente 

Pereiro Alcoutim Património Edificado Monte Moderna/Contemporânea Mau Reduzido 

Al13 Cercado de Cortes Pereiras Pereiro Alcoutim Património Etnográfico Cercado Moderna/Contemporânea Mau Reduzido 

Al14 Cortes Pereiras Pereiro Alcoutim Património 
Arqueológico/Etnográfico 

Vestígios de 
superfície e poço Calcolítico/Contemporânea Inderteminado Inderteminado 

Al15 Moinho de Cortes Pereiras Pereiro Alcoutim Património Etnográfico Moinho de vento Moderna/Contemporânea Mau Reduzido 
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Ref Designação Freguesia Concelho Categoria Tipo Cronologia Estado 
Conservação  

Valor 
Patrimonial 

Al16 Enxoval Alcoutim Alcoutim Património Arqueológico Vila ou casal 
mineiro 

Romana/Islamica Indeterminado Indeterminado 

CM1 Moinho de Vale do Pereiro Odeleite Castro 
Marim 

Património Etnográfico Moinho de vento Contemporânea Bom Médio 

CM2 Moinho do Passarinho Odeleite Castro 
Marim Património Etnográfico Moinho de vento Contemporânea Mau Médio 

CM3 Alcarias da Tenência e Porto 
Largo 

Odeleite Castro 
Marim 

Património Arqueológico Alcarial Medieval/Moderna Indeterminada Indeterminado 

CM4 Porto Largo II Odeleite Castro 
Marim Património Arqueológico Vestígios de 

superfície Romana Indeterminada Indeterminado 

CM5 Foz de Odeleite II Odeleite Castro 
Marim 

Património Arqueológico Vestígios de 
superfície 

Idade do Ferro Indeterminada Indeterminado 

CM6 Alcarias da Foz de Odeleite Odeleite Castro 
Marim Património Arqueológico Alcarial Medieval Indeterminada Indeterminado 

CM7 Guarda das Pereiras I Odeleite Castro 
Marim 

Património Arqueológico Vestígios de 
superfície 

Medieval Indeterminada Indeterminado 

CM8 Lavajo Odeleite Castro 
Marim Património Arqueológico Alcarial Medieval/Moderna Indeterminada Indeterminado 
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Quadro 68 – Localização dos elementos patrimoniais face aos corredores e localizações em estudo 

Coordenadas  Localização face aos Projectos em Estudo  

Ref.ª Designação 
Longitude Latitude Linha “Tunes 

Norte” – Tavira 
Linha Tavira – Fronteira 

Espanhola, 

Abertura da Linha Tunes 
– Estoi para a subestação 

de Tavira 

Localização SE01 da 
subestação de 

Tavira 

Localização SE02 da 
subestação de 

Tavira 

S1 Gavião de Baixo 186844.6970 36136.7640 
Interior do corredor 

– Troço 1     

S2 Mealha 186677.2162 35546.1251 
Interior do corredor 

– Troço 1     

S3 Pissara 187907.1159 36554.2471 
Interior do corredor 

– Troço 1     

S4 Casa Velha 194043.0525 37359.0640 Interior do corredor 
– Troço 2B     

L1 Monte de Cima 1 197589.1493 38141.8720 
Interior do corredor 

– Troço 2B     

L2 Monte de Cima 2 197119.0314 38109.9476 
Interior do corredor 

– Troço 2B     

L3 Monte de Cima 3 196829.2015 37852.2723 
Interior do corredor 

– Troço 2B     

L4 Lavaginho 198462.7231 38607.3056 
Interior do corredor 

– Troço 2B     

L5 Zambujal 199220.9584 38582.2222 
Confinante a Sul 
com o corredor – 

Troço 2B 
  

  

L6 Vale da Moita - - 
Interior do corredor 

– Troço 3     

L7 Cerro do Castelo da Corte 
de João Marques 

220978.0575 45673.7473 Interior do corredor 
– Troço 3 

    

A1 Moita Redonda do Meio 201317.6118 40567.0025 
Interior do corredor 

– Troço 2B     

A2 Moinho de Gimbra 211764.7352 46234.7377 
Limite Norte do 

corredor – Troço 3     

A3 
Necrópole do Moinho de 
Gimbra - - 

Interior do corredor 
– Troço 3     

A4 Minas de Vale Côvo 210709.9680 45770.9776 Interior do corredor 
– Troço 3     

T1 
Conjunto patrimonial 
formado por Montinho Velho 
e Cerrinho da Extrema 

223730.5060 44866.3984 
Interior do corredor 

– Troço 3   
  

T2 Cerca das Marinhas 224664.8852 44827.6046 
Interior do corredor 

– Troço 3     

T3 Corguinhas PDM 224912.6104 44375.0107 
Interior do corredor 

– Troço 3     

T4 Montinho do Cravo 225230.9723 44949.1585 
Limite norte do 

corredor – Troço 3     

T5 
Conjunto hídrico da Cerca 
das Marinhas 224242.9909 44649.1533 

Interior do corredor 
– Troço 3     

T6 Luzio 225611.4534 44726.7408 
Interior do corredor 

– Troço 3     

T7 Valinho de Zé Dias 231437.2961 42750.4008 
Interior do corredor 

– Troço 4A     

T8 Picota de Casas Baixas 231986.0057 41974.3340 
Interior do corredor 

– Troço 4A   
Interior da localização 

da subestação 
 

T9 Conjunto hídrico de Casas 
Baixas 

232375.3166 42295.9470  Interior do corredor – 
Troço 2B 

 Interior da localização 
da subestação 

 

T10 Cerro das Serralhas 229484.5076 40787.7996 
Limite norte do 

corredor – Troço 4B    Interior da localização 
da subestação 

T11 Peralva 235527.8717 34122.3432   
Interior do corredor – Troço 

3A 
  

T12 Moinho de Peralva 235570.7875 34011.4955   
Interior do corredor – Troço 

3A 
  

T13 Peralvinha I e II 235380.7317 33509.1666   
Limite Oeste do corredor – 

Troço 3A 
  

T14 Portela dos Tremoços 236144.4129. 31130.3791   
Limite Este do corredor – 

Troço 3A 
  

T15 Carneiros 233403.9638 29420.2154   
Limite Noroeste do corredor 

– Troço 3A 
  

T16 Amarela 231816.2782 29470.0751   
Limite norte do corredor – 

Troço 3A 
  

T17 Casas Novas 233670.1734 26381.4025   
Confinante com o corredor 

a Sudeste – Troço 3B 
  

T18 Aporfiosa 229427.1408 26426.8783   
Interior do corredor – Troço 

3A 
  

T19 Cerro do Aimo/Casa Nova 227774.2352 44930.7721  Limite Norte do corredor 
– Troço 3 

   

Al1 Alcarial de Alcarias de 
Madeiras 

236020.4846 41816.5555  Interior do corredor – 
Troço 2B 

   

Al2 Alcarial da Eira da Corcha ou 
da Portela do Mangão 241494.7200 43688.8875  Interior do corredor – 

Troço 2A    

Al3 Sítio de Fortes 245443.6544 43310.1489  Limite Sul do corredor – 
Troço 3 

   

Al4 Mesquita I -251991.5204 39662.5380  Limite Sul do corredor – 
Troço 5    

Al5 Casal de Alcaria Cova -248329.8504 44542.5099  Interior do corredor  – 
Troço 5 

   

Al6 Cercado de Alcaria Cova -248045.8494  44783.8931  Limite Norte do corredor 
– Troço 5    

Al7 Almoinhas de Alcaria Cova 
de Cima 

-248172.8268 45045.8504  Limite Norte do corredor 
– Troço 5 

   

Al8 Alcaria Cova I -248360.5042 42239.8278  Limite Norte e Interior – 
Troço 5    

Al 9 Cabeço das Corgas e 
Almagem 

-246903.2010 48689.9773  Limite Norte do corredor 
– Troço 5 

   

Al10 Malhão -242044.3395 52052.1511  Limite Norte do corredor 
– Troço 6A    

Al11 Muro de taipa de Afonso 
Vicente 

-241461.3556 52602.9048  Limite Norte do corredor 
– Troço 6A 

   

Al12 Casal agrícola de Afonso 
Vicente -240921.2104 53579.4474  

Intercepção dos limites 
dos corredores dos 

Troços 6A/6B 
 

  

Al13 Cercado de Cortes Pereiras -240887.4662 54101.2365  Limite Sul do corredor – 
Troço 6B 
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Coordenadas  Localização face aos Projectos em Estudo  

Ref.ª Designação 
Longitude Latitude Linha “Tunes 

Norte” – Tavira 
Linha Tavira – Fronteira 

Espanhola, 

Abertura da Linha Tunes 
– Estoi para a subestação 

de Tavira 

Localização SE01 da 
subestação de 

Tavira 

Localização SE02 da 
subestação de 

Tavira 

Al14 Cortes Pereiras -241112.9355 53822.3030  Interior do corredor  – 
Troço 6B    

Al15 Moinho de Cortes Pereiras -241690.3519 53363.6787  Interior do corredor  – 
Troço 6B 

   

Al16 Enxoval -238337.8693 56499.1444  Interior do corredor  – 
Troço 7    

CM1 Moinho de Vale do Pereiro 252453.2556 43933.0027  Interior do corredor – 
Troço 4A 

   

CM2 Moinho do Passarinho 252975.6311 43426.1316  Interior do corredor – 
Troço 4B 

   

CM3 Alcarias da Tenência e Porto 
Largo 257173.2449 44309.5356  Interior do corredor – 

Troço 4A    

CM4 Porto Largo II 257480.5082 44211.0578  No interior do corredor – 
Troço 4A 

   

CM5 Foz de Odeleite II 260850.0768 43793.9752  No interior do corredor – 
Troço 4A    

CM6 Alcarias da Foz de Odeleite 261055.8852 44037.2734  No interior do corredor – 
Troço 4A 

   

CM7 Guarda das Pereiras I 257893.8636 42056.8306  No interior do corredor – 
Troço 4B    

CM8 Lavajo 255774.6556 41341.9401  No interior do corredor – 
Troço 4B 
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5.14 Clima 

5.14.1 Classificação climática 

O território de Portugal continental situa-se numa latitude de transição entre a zona de 
anticiclones tropicais e a zona de depressões subpolares, o que se traduz numa 
variabilidade climática sazonal. Factores como o relevo, a distância ao mar e a orientação 
da linha de costa contribuem ainda para uma acentuada variação regional. 

O Algarve Oriental, ou região do Sotavento Algarvio, apresenta um clima fortemente 
condicionado pela sua implantação no limite sudoeste da Península Ibérica, e pela 
localização da Serra do Caldeirão, que se constitui como um factor de elevada 
diferenciação climática regional. De facto, esta Serra abriga o Algarve Oriental das 
influências atlânticas que dominam na região ocidental, contribuindo para uma redução 
progressiva para o Litoral e para Este dos valores de pluviosidade e tornando o Vale do 
Guadiana (no extremo Este da Região Oriental) uma das áreas mais áridas de Portugal. 

Para a identificação do clima existente na área em estudo foram usadas as Classificações 
Climáticas de Koppen e de Thorthwaite. 

A classificação climática de Koppen considera 5 tipos de clima planetários, que se 
distinguem entre si através de critérios de temperaturas médias mensais e anuais e 
precipitação: 

� Clima de tipo A – Clima Tropical húmido; 

� Clima de tipo B – Clima Seco; 

� Clima de tipo C – Clima Húmido de Média Latitude com Invernos moderados; 

� Clima de tipo D – Clima Húmido de Média Latitude com Invernos frios; 

� Clima de tipo E – Clima polar, com Invernos e Verões extremamente frios. 

Atendendo à classificação anterior e ao conhecimento específico das respectivas sub-
divisões, a área de estudo apresenta um clima do tipo Csa, Húmido Subtropical ou 
Mediterrânico,  com as seguintes características: 

� Verões quentes e secos com forte influência continental e Invernos moderados, 
com a influência dominante de um ciclone de média latitude; 

� Temperaturas moderadas com a média do mês mais frio entre os – 3ºC e os 18ºC; 

� Precipitações muito diferenciadas entre o semestre seco e o húmido, com valores 
para o mês mais chuvoso pelo menos 3 vezes maiores do que o mês mais seco 
de Verão, que regista precipitações abaixo dos 40 mm; 

� Temperatura média do mês mais quente superior a 22ºC, com um mínimo de 4 
meses com temperaturas acima dos 10ºC. 

A classificação de Thornthwaite analisa o clima de acordo com os seguintes parâmetros: 
Índice hídrico (Ih), Índice de aridez (Ia), Eficácia térmica no Verão e Evapotranspiração 
potencial anual de Thornthwaite Epk Segundo esta classificação e de acordo com os 
elementos disponibilizados pelo Plano de Bacia das Ribeiras do Algarve (Procesl et al, 
2000), o clima da área abrange os seguintes tipos climáticos. 

� Segundo o índice hídrico: 
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o Sub-húmido (C2) em Picota (Tavira); 

o Semi-árido (D) em Ameixial; 

o Sub-húmido seco (C1) em S. Brás de Alportel e Figueirais. 

� Segundo a evaporação potencial no ano: 

o 2º Mesotérmico (B´2) no interior S. Brás de Alportel; 

o 3º Mesotérmico (B´3) em parte do litoral sul Tavira. 

� Segundo o índice de humidade e aridez: 

o Tipo (s) associado a climas secos do tipo C1, em S. Brás de Alportel e 
Tavira, com excesso de água moderado no Inverno; 

o Tipo (s2) associado a climas húmidos do tipo C2 e B, em Picota (Tavira), 
com deficiência de água grande no Verão. 

� Segundo a eficácia térmica no Verão (a´), é nula ou muito pequena em toda a 
região. 

Verifica-se, assim, alguma variabilidade climática na área de estudo, concordante com a 
sua dimensão e com as diferentes condições fisiográficas. 

5.14.2 Análise dos factores meteorológicos 

Para a elaboração da caracterização meteorológica da área em estudo recorreu-se à 
consulta do Atlas de Portugal (escala 1:1 000 000) e das Normais Climatológicas da 
Região de “Alentejo e Algarve”, correspondentes ao período 1951-1980. Foram analisados 
os dados relativos às Estações Climatológicas de Tavira e Monchique, cujas 
características operacionais (Quadro 69 ) e maior proximidade ao local em estudo as 
tornam adequadas para análise no âmbito do presente descritor.  

 

Quadro 69- Caracterização das estações meteorológicas 

Coordenadas 
Local 

Latitude  Longitude 

Altitude  
(m) 

Monchique 37º19’N 8º33’W 395 

Tavira 37º07’N 7º39’W 25 

 

No Anexo F  apresentam-se os registos médios mensais e anuais dos parâmetros 
meteorológicos considerados relevantes para o estudo, sendo a sua análise apresentada 
nos parágrafos seguintes. 

5.14.2.1 Temperatura 

De uma forma geral a área em estudo caracteriza-se pela ocorrência de temperaturas 
bastante moderadas e importantes amplitudes térmicas, resultantes, essencialmente, da 
relativa proximidade do oceano Atlântico. Nos quadros F.1 e F.2 e nas figuras F.1 e F.2 do 
Anexo F apresentam-se os valores da variação da temperatura, respectivamente, na 
estação de Tavira e de Monchique. 

A temperatura média anual registada na estação climatológica de Tavira é de 16,9ºC, 
tendo a temperatura média do mês mais frio ocorrido em Janeiro (11,3ºC), e a temperatura 
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média mensal do mês mais quente em Agosto (23,6ºC). Regista-se, assim, uma amplitude 
térmica média de 12,3ºC, o que traduz uma importante variabilidade térmica ao longo do 
ano. Na estação de Monchique, a temperatura média anual é de 15,0ºC, a temperatura do 
mês mais frio (igualmente Janeiro) é de 9,8ºC e a temperatura média do mês mais quente 
(igualmente ocorrida no mês de Agosto) é de 21,8ºC. A amplitude térmica registada é de 
12,0ºC. Os valores são assim concordantes para as duas estações. 

Quanto às temperaturas mínimas e máximas registadas verifica-se que, tanto na estação 
de Tavira, como na de Monchique, as temperaturas médias máxima e mínima ocorreram, 
respectivamente, nos meses de Agosto (29,7ºC e 27,3ºC, respectivamente) e Janeiro 
(7,3ºC e 6,9ºC), registando-se na estação de Monchique o valor de 6,9ºC igualmente no 
mês de Fevereiro. Relativamente aos valores máximos e mínimos absolutos, registaram-
se valores de 41,2ºC na estação de Tavira e de 38,0 na estação de Monchique (ambos no 
mês de Julho), e de -2,1ºC em Tavira e de -5,5ºC em Monchique, valores registados nos 
meses de Janeiro (Tavira) e Fevereiro (Monchique). 

5.14.2.2 Precipitação e evaporação 

A análise da variação da precipitação e evaporação médias registadas ao longo do ano 
(quadros F.3 e F.4 e figuras F.3 e F.4 no Anexo F) permitiu constatar que as estações de 
Tavira e de Monchique apresentam um valor médio anual de precipitação de, 
respectivamente, 586,6 mm/ano e 1342,5 mm/ano. A maior concentração de precipitação 
na estação de Tavira ocorre no mês de Janeiro, valor de 96,65 mm, na estação de 
Monchique, o valor mais alto é registado no mês de Fevereiro, 207,1 mm. O valor mais 
baixo ocorre no mês de Julho, com registos de 0,2 mm (em Tavira) e 1,4 mm (em 
Monchique). A precipitação máxima diária na estação de Tavira foi registada no mês de 
Fevereiro, com um valor de 132,8 mm, na estação de Monchique o valor máximo diário foi 
registado no mês de Outubro com um valor de 160,0 mm. 

A precipitação total mantém-se constante para a estação de Tavira e elevada na estação 
de Monchique, entre os meses de Outubro e Março, assistindo-se depois a um decréscimo 
desses valores no período seco, até ao mês de Setembro, que marca a transição para o 
período húmido. Verifica-se, ainda, que a precipitação durante o período húmido (entre 
Outubro e Março) corresponde a cerca de 83,9% da precipitação total anual em Tavira e a 
cerca de 81,3% da precipitação total anual na Monchique. 

Os valores de evaporação média total são mais elevados durante o período seco, 
atingindo os valores máximos nos meses de Julho e Agosto, altura em que os valores de 
precipitação são mais baixos. Na estação de Tavira, o valor médio mensal máximo de 
evaporação é de 198,2 mm em Julho e ocorre um total anual médio de 1393,4mm. A 
estação da Monchique regista um valor médio mensal máximo de 196,9mm em Agosto e 
um total anual de 1289,9 mm. 

De registar ainda a diferença entre os quocientes evaporação/precipitação médios anuais 
obtidos nas estações de Tavira e Monchique, respectivamente, de 2,4 e 1,0, em que, de 
acordo com a classificação climática de Koppen, o primeiro valor se revela característico 
de climas semi-áridos a áridos e o segundo de climas mediterrânicos. 

Quanto ao número de dias em que ocorre precipitação (valores acima de 0,1 mm), obteve-
se um total de 68,4 dias na estação de Tavira e de 106,0 dias na estação da Monchique, 
correspondendo, respectivamente, a 18,7 e 29% do ano (ver quadros F.7 e F.8 e figuras 
F.7 e F.8 do Anexo F).  

Analisando agora a distribuição da frequência de precipitações intensas, verifica-se a 
ocorrência de chuvadas de grande intensidade (> 10mm) durante cerca de 18,9 dias por 
ano, na estação de Tavira e 42,7 dias tanto na estação da Monchique, correspondendo a 
5,2 e 11,7% do ano, aproximadamente, ocorrendo com maior intensidade entre os meses 
de Novembro e Março. 
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Quanto ao número de dias com precipitação superior a 1mm, verificam-se valores mais 
elevados nos meses compreendidos entre Janeiro e Março, sendo que a partir de Abril 
decrescem consideravelmente, atingindo os menores valores em Julho e Agosto.  

5.14.2.3 Humidade do ar e nebulosidade 

A análise da humidade do ar registada nas estações de monitorização, de acordo com os 
quadros F.5 e F.6 e as figuras F.5 e F.6 (Anexo F), permitiu observar que na estação de 
Tavira se verificam valores médios anuais entre os 70% (às 9 h) e os 68% (às 18 h) e que, 
na estação de Monchique, se registam valores entre os 75% (às 9 h) e 76% (às 18 h). O 
mês em que se observou o valor mais elevado de humidade relativa do ar foi Janeiro, com 
82% às 9 h e 79% às 18 h, em Tavira e com 85% às 9 h e 87% às 18 h em Monchique. Os 
valores mais baixos ocorreram nos meses de Julho e Agosto. 

Quanto à nebulosidade registada, verificam-se valores concordantes entre as duas 
estações, apresentando ambas um valor médio anual de 4 décimos às 9 h e de 4 décimos 
às 18 h. 

5.14.2.4 Nevoeiro, orvalho, geada, granizo, saraiva e trovoada 

No que se refere à ocorrência de meteoros, por análise dos quadros F.9 e F.10 (Anexo F), 
verifica-se que, nas estações de Tavira e da Monchique, se registam, respectivamente, 2,6 
e 31,8 dias de nevoeiro por ano, sendo o segundo valor bastante elevado. A maior média 
mensal observada na estação de Tavira foi de 0,7 dias (em Fevereiro), enquanto que na 
estação de Monchique foi de 5,2 dias (em Janeiro). 

Verifica-se a existência de orvalho, com registos de 14,6 dias/ano em Tavira e de 59,7 
dias/ano em Monchique. Menos frequente é a ocorrência de geada, com registos de 2,3 
dias/ano e de 4,7 dias/ano nas estações de Tavira e Monchique, respectivamente. Os 
fenómenos de queda de neve, granizo e saraiva ainda menos frequentes, totalizando 0,2 
dias de ocorrência em Tavira e 1,8 dias na estação de Monchique. Não se regista a 
ocorrência de solo coberto com neve em nenhuma das estações. 

Finalmente, não se observou nenhum dia por ano em que tenha ocorrido trovoada em 
qualquer das estações. 

5.14.2.5 Regime de ventos 

A análise do regime de ventos nas estações consideradas, através dos quadros F.11 a 
F.14 e das figuras F.9 e F.10, permite observar a predominância dos ventos Sudoeste 
(SW) na estação de Tavira (na ordem dos 17,9%) e de Nordeste (NE) na estação de 
Monchique (25,0%). Os ventos com maior intensidade registados na estação de Tavira 
são provenientes de Norte (N) com valores médios anuais na ordem dos 9,9 km/h e na 
estação de Monchique de Sudoeste (SW) com valores na ordem dos 13,8 km/h. Os ventos 
de Sudeste (SE) são os menos intensos (7,3 km/h) e menos frequentes (5,1%) na estação 
de Tavira sendo que na estação de Monchique os ventos menos frequentes são 
registados de Sul (3,7%), no entanto os ventos com menor intensidade fazem-se sentir de 
NW (8,6 km/h). 

5.15 Qualidade do Ar 

5.15.1 Enquadramento 

Os concelhos atravessados pela área de estudo do presente projecto apresentam uma 
ocupação do solo marcadamente florestal, onde ocorrem alguns aglomerados 
populacionais de reduzida dimensão, geralmente dependentes da actividade agrícola local. 
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A rede viária regional é pouco expressiva, sendo no entanto de destacar que a linha 
“Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, cruza, no seu troço inicial, estradas municipais e 
caminhos com algum tráfego rodoviário e que, no seu desenvolvimento para Nordeste 
cruza ainda a Auto-estrada A2 e a Estrada Nacional 2 (próximo da povoação de Ameixial) . 
Já em Tavira, na freguesia de Cachopo registam-se algumas Estradas Nacionais e 
Municipais com importância ao nível da acessibilidade regional, onde se destaca a EN 124 
que liga Cachopo à região Alentejana. 

Na Linha Tavira – Fronteira Espanhola, observa-se que a rede viária é mais insipiente na 
Solução Sul de corredores, destacando-se, contudo a zona de aproximação a Odeleite e a 
Foz de Odeleite, onde ocorre o cruzamento com a EN 122, uma estrada que liga as sedes 
de concelho Castro Marim e Alcoutim e que permite ainda uma maior acessibilidade da 
zona fronteiriça algarvia com a zona Centro do País (ligação ao IC27). Quanto à Solução 
Norte da Linha, verifica-se uma rede viária mais relevante, com o cruzamento da EN122 
na zona a Este de Pereiro, assim como o cruzamento da EN 124, na zona de ligação 
Pereiro - Alcoutim e do Itinerário Complementar (IC) 27. 

No que se refere a fontes industriais, não se regista a ocorrência ou a proximidade a 
qualquer unidade ou instalação em qualquer dos corredores e localizações estudados. 
Não se identificou qualquer pedreira dentro da área de estudo. 

5.15.2 Caracterização 

Para a análise da distribuição da concentração ambiente dos principais poluentes 
atmosféricos, foram consultados os resultados das Campanhas de avaliação das 
concentrações de dióxido de azoto, dióxido de enxofre e ozono no ar ambiente de Portugal 
continental, realizadas pelo Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, com o objectivo de 
constituir um elemento de suporte para a Avaliação Preliminar da qualidade do ar em 
Portugal, tendo em vista o cumprimento do estipulado no artigo 8º do                       
Decreto-Lei nº 276/99, de 23 de Julho. 

Estas campanhas recorreram à utilização do método de amostragem por difusão passiva 
(tubos de difusão), e decorreram em três fases: 

� 1ª Campanha (Continente e Regiões Autónomas) recorrendo a uma malha 
sistemática de 20 por 20Km, realizada de 17 a 31 de Julho de 2000 – medições de 
dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e ozono (O3); 

� 2ª Campanha (Continente e Regiões Autónomas) recorrendo a uma malha 
sistemática de 20 por 20Km, realizada de 7 a 21 de Maio de 2001 – medições 
nacionais dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e ozono (O3); 

� 3ª Campanha (Regiões Norte e Algarve e interior do país) recorrendo a uma 
malha sistemática de 40 por 40Km, realizada de 21 a 29 de Junho de 2001 – 
medições de ozono (O3). 

Com estas campanhas foi possível através da interpolação dos pontos obter uma imagem 
dos níveis e da distribuição das concentrações de fundo dos poluentes medidos no 
território nacional.43 

                                                      
43 Para a análise da distribuição das emissões de SO2 e NOx pelo território de Portugal continental consideraram-se apenas os 
resultados obtidos durante a 1ª campanha de monitorização, uma vez que a segunda campanha ocorreu em condições de forte 
nebulosidade e moderada precipitação, que favoreceram a ocorrência de fenómenos de lavagem dos poluentes da atmosfera, 
por mecanismos de wash-out (inclusão de elementos poluentes na formação das nuvens) e rain-out (arrastamento dos 
poluentes pelas gotículas de chuva em queda). 
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Dióxido de enxofre 

A Figura seguinte apresenta a distribuição espacial da concentração de SO2 que se obteve 
para o território de Portugal Continental. 

 

Figura 31 – Concentrações de dióxido de enxofre obtidas para Portugal Continental 

Da figura anterior é possível concluir que, como seria de esperar, as manchas de 
concentrações mais elevadas de dióxido de enxofre (SO2) estão associadas, de forma 
bastante evidente, às principais áreas industriais, estendendo-se ao longo dos rumos de 
ventos mais frequentes que ocorrem na proximidade das fontes emissoras. 

No que se refere aos corredores e localizações em estudo, observam-se valores médios a 
reduzidos de concentração do poluente, da ordem dos 2 a 4 µg/m3, com a excepção da 
zona inicial da linha “Tunes Norte” – Tavira, afectada pela maior proximidade à Central 
Termoeléctrica de Tunes (concelho de Silves) e onde se registam valores superiores, de 
cerca de 4 a 6 µg/m3. 

Dióxido de azoto 

A Figura seguinte apresenta a distribuição espacial da concentração de NO2 que se 
obteve para o território de Portugal continental. 
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Figura 32 – Concentrações de dióxido de azoto obtidas para Portugal Continental 

 

As concentrações de NO2 permitem identificar as zonas mais influenciadas pela poluição 
relacionada com o tráfego rodoviário, verificando-se, assim, que os níveis mais elevados 
ocorrem nas zonas de maior densidade populacional do País. 

Como seria de esperar, atendendo à muito reduzida ocupação humana da área de estudo 
e, consequentemente, ao reduzido tráfego rodoviário aí verificado, os corredores e 
localizações em estudo registam valores muito pouco expressivos de dióxido de azoto 
(NO2), variando estes entre os 0 e os 4 µg/m3. 

Ozono 

A Figura seguinte apresenta a distribuição espacial da concentração de O3 que se obteve 
para o território de Portugal continental, nas 3 campanhas de medição atrás referidas. 
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Figura 33 – Concentrações de ozono obtidas para Portugal Continental 

Verifica-se que os valores mais elevados de ozono se registaram em pontos afastados dos 
grandes aglomerados populacionais (localizados no litoral do País), principalmente nas 
regiões de maior altitude (Nordeste do país), e com forte radiação solar (Alentejo e 
Algarve), factores predominantes nos mecanismos de formação do ozono troposférico. 

Desta forma, os corredores e localizações em estudo encontram-se situados numa das 
zonas de Portugal continental em que se registam as mais elevadas concentrações de 
ozono, com valores entre os 80 e os 140 µg/m3, o que se justifica pela localização serrana 
da área de estudo e pela elevada radiação solar aí observada. 
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5.15.3 Dados de monitorização 

A região Algarvia apresenta uma única estação de monitorização de qualidade do ar na 
sua zona serrana, que se localiza no lugar de Cerro, Concelho de Alcoutim, freguesia de 
Vaqueiros. Esta estação iniciou a sua actividade em 2004 e tem como objectivo 
monitorizar um Ambiente Rural Regional com uma influência de Fundo. Na figura seguinte 
apresenta-se a sua localização relativamente à área de estudo. 

 

Figura 34 – Localização da estação de qualidade do ar de Cerro 

A estação monitoriza os poluentes dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), ozono 
(O3) e partículas de diâmetro inferior a 2,5 µm (PM2,5) e inferior a 10 µm (PM10). 

Verifica-se que apenas se encontram disponíveis para consulta os dados relativos ao ano 
de 2004, os quais se apresentam no quadro seguinte: 

 

Quadro 70 – Concentrações médias anuais registadas, para os poluentes monitorizados 
na estação do Cerro, para o ano de 2004 e 2005 (base horária) 

Ano 
Dióxido de 
Azoto NO 2 

(µµµµg/m 3) 

Dióxido de 
Enxofre 

SO2 
(µµµµg/m 3) 

Ozono 
O3 

(µµµµg/m 3) 

Partículas de 
diâmetro inferior a 

10 µµµµm PM10 
(µµµµg/m 3) 

Partículas de 
diâmetro inferior a 

2,5 µµµµm PM2,5 
(µµµµg/m 3) 

2004 2,1 2,4 68,5 14,9 17,6 

 

Os valores registados na estação revelam-se concordantes com as concentrações obtidas 
nas campanhas nacionais de qualidade do ar realizadas pela FCT-UNL relativamente às 
concentrações de dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de azoto (NO2). No que diz respeito, 
no entanto, ao ozono (O3), verificam-se na estação de Cerro se registaram valores 
inferiores aos obtidos naquela campanha nacional. 
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A análise de excedências aos diferentes valores limite de protecção de saúde humana, de 
ecossistemas e de vegetação, assim como dos limiares de alerta definidos por lei, para a 
totalidade dos poluentes monitorizados, permitiu verificar que não ocorreu a 
ultrapassagem de nenhum valor legal de protecção humana, registando-se apenas 
excedências ao limiar de protecção de vegetação (em base diária) definido para o ozono. 
Conclui-se, assim, que a área de estudo apresenta uma boa qualidade do ar no que 
respeita a todos os poluentes monitorizados. 

 

5.16 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

5.16.1 Generalidades 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais foi realizada para a 
generalidade da área de estudo, tendo-se procurado, sempre que possível e adequado, 
individualizar informação para os corredores correspondentes às diferentes linhas em 
análise e às duas localizações em estudo para a subestação, à semelhança do que é feito 
para os restantes descritores.    

5.16.2 Recursos hídricos subterrâneos 

5.16.2.1 Caracterização 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos constata-se que a generalidade da área de 
estudo se desenvolve sobre terrenos pertencentes à Unidade Hidrogeológica do Maciço 
Antigo Indiferenciado, não atravessando qualquer formação hidrogeológica relevante, e, 
de forma marginal, sobre a Unidade da Orla Meridional, em concordância com as divisões 
tectono-estratigráficas anteriormente apresentadas. Esta subdivisão pode ser observada 
na Figura 35 , que mostra a divisão de Portugal Continental em unidades hidrogeológicas 
e na Figura 36, onde se apresentam os principais sistemas aquíferos identificados na 
Região do Algarve. 
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Figura 35 – Unidades Hidrogeológicas em Portugal Continental 

 
Figura 36 – Sistemas Aquíferos na Zona do Algarve 
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Em termos de aptidão aquífera e produtividades constata-se que as diversas unidades 
estratigráficas que ocorrem na região do Algarve apresenta características variáveis, 
sendo que algumas delas constituem aquíferos de importância regional enquanto que 
outras são apenas susceptíveis de assegurar pequenas explorações.  

De acordo com o PBH das Ribeiras do Algarve, a zona correspondente à Serra Algarvia 
(onde se desenvolve uma grande parte da área de estudo), apresenta-se coberta por 
formações paleozóicas pouco produtivas, formadas fundamentalmente por xistos e 
grauvaques, sendo que as captações nelas implantadas apresentam caudais fracos que, 
na maior parte dos casos, se situam entre 0,5 e 1,5 l/s (produtividade baixa). Com efeito, 
os recursos hídricos subterrâneos desta zona são caracterizados, em termos gerais, como 
escassos. “Esta escassez deve-se, por um lado à fraca aptidão hidrogeológica dos 
materiais que a constituem e, por outro, ao facto de grande parte da área abrangida por 
aquela zona apresentar uma pluviosidade fraca.” (Sistemas Aquíferos de Portugal 
Continental, INAG, 2000). 

As formações que dispõem de recursos hídricos subterrâneos mais abundantes são quase 
todas de natureza carbonatada, e localizam-se numa faixa ocupando parte do Barrocal e 
Litoral ou Beira-Mar (figura anterior). As importantes reservas existentes nestas formações 
devem-se à extensão das formações calcárias, do Jurássico inferior, médio e superior, que 
se apresentam muitas vezes altamente carsificadas, condições que permitem uma recarga 
abundante e uma circulação e armazenamento elevados. Actualmente encontram-se 
identificados 16 sistemas aquíferos principais nesta zona, dispondo de recursos médios 
renováveis estimados da ordem dos 190 hm3/ano.  

5.16.2.2 Usos actuais 

As águas subterrâneas têm assumido, no Algarve, um papel fundamental, constituindo, 
até cerca de1998, a origem para a quase totalidade do abastecimento às populações e às 
infra-estruturas turísticas. Além disso, tornaram possível o desenvolvimento das culturas 
de regadio em muitas áreas. 

Ocorre uma grande dependência da agricultura de regadio relativamente ao consumo de 
águas subterrâneas, verificando-se que as captações destinadas a abastecimento agrícola 
são, praticamente, todas feitas através de furos. De acordo com o PBH das Ribeiras do 
Algarve “os furos são de tal forma numerosos que a sua densidade poderá atingir em 
algumas áreas valores próximos dos 10 furos por quilometro quadrado, desconhecendo-se 
para a sua maioria quais os caudais efectivamente extraídos”. 

Na zona da Bacia Hidrográfica do Guadiana os recursos disponíveis estão estimados em 
cerca de 400 hm3/ano, dos quais apenas 80 hm3 em formações aquíferas. O inventário 
realizado no âmbito do PBH do rio Guadiana estima que existam 1767 infra-estruturas de 
captação subterrânea, sendo reservadas ao abastecimento público cerca de 521, e as 
restantes 1246 são utilizadas na rega de regadios individuais. Ou seja, também nesta 
zona os principais utilizadores da água subterrânea são constituídos pela agricultura e 
consumo doméstico. 

5.16.2.3 Qualidade da água 

De acordo com o PROTAL (Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve), na 
região, apesar da elevada importância dos recursos hídricos subterrâneos atrás 
mencionada, tem havido alguns casos de sobre-exploração temporária devido a elevadas 
extracções em períodos de escassez de água. Além disso, existem fontes de degradação 
da qualidade destes recursos, originadas por poluição de origem antrópica ou natural 
(como por exemplo intrusão marinha nalgumas zonas costeiras) que tornam a água de um 
número significativo de captações imprópria para o consumo humano ou mesmo agrícola. 
Regista-se, no entanto, que, de uma forma geral, estes aquíferos continuam a suportar a 
maioria do auto-abastecimento de populações dispersas, e constituem, nalguns casos, a 
principal origem de abastecimento para rega de campos de golfe e terrenos agrícolas. 
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Para a caracterização da qualidade da água subterrânea na área de estudo recorreu-se à 
base de dados do INAG (SNIRH), tendo-se identificado as estações de monitorização 
situadas numa maior proximidade da área de estudo. Para a caracterização química da 
qualidade das águas subterrâneas existentes na área de estudo foram consultados os 
dados de 5 estações de monitorização (quatro das quais implantadas no Maciço Antigo 
Indiferenciado e uma sobre o aquífero Peral-Moncarapacho, que corresponde à formação 
aquífera que se localiza numa maior proximidade na área de estudo, junto ao troço final da 
Abertura da LTNET para a subestação de Tavira). No Quadro seguinte apresentam-se as 
características dessas estações e na Figura 37  a sua localização, bem como a 
proximidade aos corredores em estudo. No Anexo G  apresentam-se os dados recolhidos. 

 
Quadro 71 – Estações de Monitorização de Águas Subterrâneas existentes na proximidade dos 

corredores e localizações em estudo 

# Inventário M (m) P (m) Local Freguesia Tipo 
Zona da área de estudo 

mais próxima 

575/1 25850 56200 Alcoutim Alcoutim Furo vertical Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola 

581/9 227800 40700 Cachopo Cachopo Furo vertical 
Linha Tunes – Tavira e 

SE02 –“Cachopo” 

591/43 258450 35050 Azinhal Azinhal Poço 
Linha Tavira – Fronteira 

Espanhola 

590/36 239600 31150 Borracheira 
Tavira (Santa 
Maria) Poço 

607/492 226850  18450 Peral 
São Brás de 
Alportel Furo Vertical 

Abertura da LTNET para a 
subestação de Tavira 

 

 

 
Figura 37 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água subterrânea e 

superficial 

Procedendo à comparação de resultados obtidos com os valores limite apresentados no 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto (que define a qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas de acordo com os seus potenciais usos), analisando o uso das águas para 
origem de água de consumo humano e para rega 44 , verificaram-se situações algo 
semelhantes em todas as estações (no Anexo G apresentam-se os dados obtidos): 

                                                      
44 No ponto n.º2, do art. 14º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto refere-se que se consideram “aptas para poderem ser 
utilizadas como origem de água para a produção de água para consumo humano, as águas subterrâneas que apresentem 
qualidade superior ou igual à da categoria A1 das águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo 
humano (anexo 1)”. Não se consideraram os restantes usos definidos no diploma (fins aquícolas, usos balneares) por se 
aplicarem unicamente a águas superficiais. 
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▪  Na estação 575/1, correspondente ao Sistema de Maciço Antigo Indiferenciado, 
na bacia do Guadiana, próxima do corredor da linha Tavira – Fronteira Espanhola, 
verificou-se que as águas monitorizadas ultrapassam os Valores Máximos 
Recomendáveis (VMR) legislados para as concentrações de mercúrio e cobre, 
revelando contaminação industrial (não sendo ultrapassado no entanto o Valor 
Máximo Admissível (VMA) destes parâmetros). O teor de Cloretos também 
ultrapassa o VMR indicando tratar-se de águas salinizadas 

▪  Na estação 581/9, correspondente ao Sistema de Maciço Antigo Indiferenciado, 
na bacia do Guadiana, próxima da SE02 – “Cachopo”, observa-se que as águas 
subterrâneas monitorizadas apresentam concentrações acima do VMR para o 
parâmetro manganês, assim como valores entre o VMR e o VMA para o 
parâmetro ferro dissolvido, cobre e mercúrio, situação reveladora de 
contaminação industrial devido à presença de metais pesados; 

▪  Na estação 590/36, correspondente ao Sistema de Maciço Antigo Indiferenciado, 
na bacia de Ribeiras do Algarve, próxima dos corredores da Abertura da LTNET, 
detectam-se concentrações elevadas de ferro dissolvido e valores entre o VMR e 
o VMA de cobre e mercúrio, revelando contaminação industrial, tal como na 
estação referida anteriormente. 

▪  Na estação 591/43, correspondente ao Sistema de Maciço Antigo Indiferenciado, 
na bacia do Guadiana, próxima dos corredores da Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola, verificou-se uma concentração de estreptococos fecais mais elevada 
que o VMR correspondente. A generalidade dos valores apresenta-se abaixo dos 
valores estabelecidos, exceptuando o mercúrio e o ferro dissolvido; 

▪  Na estação 607/492, correspondente ao Sistema de Peral-Moncarapacho, na 
bacia das ribeiras do Algarve, próxima dos corredores da Abertura da LTNET, 
verificam-se elevadas concentrações de coliformes totais e fecais, bem como 
valores entre o VMR e VMA de fluoretos, cobre, mercúrio e sulfatos, situação 
reveladora de contaminação orgânica, agrícola e industrial. 

5.16.3 Recursos hídricos superficiais 

5.16.3.1 Enquadramento regional 

A Região do Algarve, que abrange uma área de cerca de 4 995 km², encontra-se repartida 
por 16 concelhos e por duas bacias hidrográficas principais, a Bacia Hidrográfica das 
Ribeiras do Algarve e a Bacia Hidrográfica do rio Guadiana. Os concelhos de Albufeira, 
Aljezur, Faro, Lagoa, Lagos, Monchique, Olhão, Portimão, Silves e Vila do Bispo são 
abrangidos na sua totalidade pela bacia hidrográfica das Ribeiras do Algarve, enquanto 
que os concelhos de Castro Marim, Loulé, S. Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo 
António dividem a sua área pelas duas bacias hidrográficas. Apenas o concelho de 
Alcoutim é abrangido totalmente pela bacia hidrográfica do rio Guadiana. 

A rede hidrográfica na zona do Algarve é, assim, constituída pelo sistema do rio Guadiana, 
no seu troço internacional inferior, também designado por Baixo Guadiana, e pelos cursos 
de água que desembocam directamente no Atlântico (quer através da costa ocidental, 
quer através da costa sul) e que denominam Ribeiras do Algarve.  

A bacia hidrográfica das Ribeiras do Algarve encontra-se limitada a Nordeste e Este pela 
bacia do Guadiana, a Norte pelas bacias hidrográficas dos Rios Mira e Sado, e a Sul e a 
Oeste pelo Oceano Atlântico. Esta bacia abrange uma área total de 3 837 km2 e tem um 
perímetro de 484,644 km, onde se enquadram 15 concelhos da região do Algarve e 3 
concelhos do Alentejo.  
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Na zona abrangida por esta bacia, a rede hidrográfica encontra-se, em grande parte, 
condicionada pelas principais unidades de relevo, especialmente a Serra de Monchique, a 
Oeste, e a Serra do Caldeirão a Este, que se estende até ao vale do rio Guadiana, sendo 
nestas cadeias montanhosas que nascem os principais cursos de água. Esta bacia tem 
como principais cursos de água, de Sotavento para Barlavento, as ribeiras de Almargem, 
Gilão, Quarteira, Alcantarilha, Arade-Odelouca, Odeáxere, Aljezur e Seixe (margem 
esquerda).  

A maior parte dos cursos de água possui um regime torrencial com caudais nulos ou muito 
reduzidos durante uma parte do ano, correspondente ao período de estiagem. Em geral, 
os cursos de água principais apresentam-se com uma orientação perpendicular à costa e 
uma curta extensão, inferior a 30 km. O rio Arade, principal curso de água nesta zona 
hidrológica, e as ribeiras de Odelouca, Seixe, Algibre, Alportel e Gilão, constituem-se 
como excepções a estas regras. 

A Bacia Hidrográfica (BH) do Guadiana, considerada como a quarta maior bacia 
hidrográfica da Península Ibérica, encontra-se delimitada a Norte pela bacia do rio Tejo, a 
Sul pelo Oceano Atlântico, a Este pela fronteira e a Oeste pelas bacias dos rios Tejo, Sado, 
Mira e Arade. A BH do Guadiana abrange uma superfície total de 66 800 km2, dos quais 
55 220 km2 em Espanha e 11 580 km2 em Portugal. Nesta bacia, o curso de água mais 
importante é aquele que lhe dá o nome, o Rio Guadiana, que nasce em Espanha e 
percorre 810 km (dos quais 260km são em território nacional), desaguando, junto a Vila 
Real de Santo António, no Oceano Atlântico. São tributários do rio Guadiana, da margem 
direita, no sentido Norte-Sul, as ribeiras do Vascão (margem direita), Foupana, Odeleite e 
Beliche, sendo de 1 431 km2

 a área drenante deste sistema hidrográfico incluída na região 
do Algarve. 

Na região do Algarve existem actualmente cinco albufeiras principais, nomeadamente, a 
albufeira da Bravura, na ribeira de Odeáxere, com uma capacidade útil de 32,3 hm3; a 
albufeira do Funcho, no rio Arade, com uma capacidade útil de 42,8 h m3; a albufeira de 
Silves (também conhecida por albufeira do Funcho), no rio Arade, com uma capacidade 
útil de 27 h m3; a albufeira de Odeleite, na ribeira de Odeleite, com uma capacidade útil de 
117 h m3; e a albufeira de Beliche, na ribeira de Beliche, com uma capacidade útil de 47,6 
hm3. 

Tal como se pode observar na Figura 38 , a área de estudo desenvolve-se parcialmente 
sobre a área pertencente à BH Guadiana (abrangendo a totalidade dos corredores da 
Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, as duas localizações alternativas da 
subestação de Tavira e parte dos corredores afectos à linha “Tunes Norte”– Tavira, a 400 
kV e à Abertura da LTNET, a 150 kV, e sobre a área pertencente à Bacia das Ribeiras do 
Algarve (abrangendo os troços finais das linhas “Tunes Norte” – Tavira e da Abertura da 
LTNET). Dentro da área da bacia das Ribeiras do Algarve destaca-se a bacia do rio Arade, 
que corresponde à linha de água mais importante dentro desta bacia, que é atravessada 
por uma grande parte do corredor da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV. 

A relativa homogeneidade litológica (da Serra Algarvia), a baixa permeabilidade e a dureza 
dos terrenos, produziram uma rede hidrográfica densa, hierarquizada e bem encaixada. 
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Figura 38 – Bacias Hidrográficas 

 

5.16.3.2 Linhas de água existentes na área de estudo 

Analisando o Desenho da Análise Fisiográfica é possível constatar a elevada densidade 
da rede hidrográfica na área de estudo, da qual se destacam os seguintes cursos de água:  

� A Oeste, o Rio Arade e a Albufeira do Funcho (que se localiza mesmo na 
extremidade Oeste da Área de Estudo);  

� Na zona central, as ribeiras do Vascão, Vascanito, Corte, Foupana e Odeleite 
(sendo de salientar que as últimas duas se desenvolvem para Este, desaguando 
no Guadiana);  

� Na zona Este, o Rio Guadiana e, novamente, as ribeiras da Foupana e Odeleite. 
Nesta zona destaca-se também a Albufeira de Odeleite, que se distingue pela 
área que ocupa o plano de água; 

� No troço que se desenvolve para Sul, é ainda de destacar a presença da ribeira de 
Alportel; 

� No corredor que se desenvolve para Nordeste, as ribeiras da Foupanilha e 
Foupana, assim como a ribeira de Alcoutenejo (que não apresenta classificação 
decimal). 

Nos quadros seguintes apresentam-se as linhas de água com classificação decimal 
atravessadas pelos corredores correspondentes a cada uma das linhas em análise e pela 
área associada às localizações da subestação de Tavira (de notar que os corredores da 
Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, atravessam mais ribeiras com classificação 
decimal dos que os restantes corredores, apesar da rede hidrográfica ser, no essencial, 
semelhante para a quase totalidade da área de estudo. 
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Quadro 72 – Rede Hidrográfica atravessada pela linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV 

Bacia Hidrográfica Curso de Água Classificação 
Decimal 

Área da Bacia 
(Km 2) 

Comprimento 
da Bacia (Km) 

Ribeira da Foupana  401 12 01 410,4 94,0 

Ribeira do Vascão 401 22 461,6 102,0 

Ribeira do 
Vascãozinho 

401 22 20 25,2 15,5 
Rio Guadiana 

Barranco da Seiceira 401 22 20 01 5,2 5,0 

Rio Arade 539 965,7 56,0 

Ribeira de Odelouca 539 04 514,0 105,0 

Ribeiro de Arnela 539 04 26 11,3 6,0 Rio Arade 

Barranco da 
Soalheira 

539 11 14,5 3,0 

  

Quadro 73 – Rede Hidrográfica atravessada pela Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

Bacia 
Hidrográfica Curso de Água Classificação 

Decimal 
Área da Bacia 

(Km 2) 
Comprimento da 

Bacia (Km) 

Rio Guadiana45 401 66889,0 711,0 

Ribeira de Odeleite 401 12 773,3 102,0 

Ribeira da 
Foupana  

401 12 01 410,4 94,0 

Barranco do 
Pombal 

401 12 01 02 10,9 10,0 

Barranco do 
Zambujal 

401 12 01 08 5,6 5,0 

Barranco de 
Malfraques 

401 12 01 10 6,5 6,0 

Ribeira de 
Prevenhas 

401 12 01 12 10,7 10,0 

Ribeira da 
Foupanilha 

401 12 01 14 56,1 26,0 

Barranco das 
Hortas 

401 12 01 14 02 3,6 3,5 

Barranco do 
Ribeirão 

401 12 01 14 04 5,0 5,5 

Barranco dos 
Pascoais 

401 12 01 14 06 4,9 4,0 

Barranco da 
Achada 

401 12 01 01 4,7 4,0 

Barranco da 
Parreira 

401 12 01 09 6,8 7,5 

Barranco da 
Barrada 

401 12 01 11 3,9 3,5 

Barranco do 
Furadouro 

401 12 01 13 7,3 5,5 

Barranco do Monte 401 12 01 15 4,4 4,0 

Barranco do 
Ribeirão 

401 12 01 17 18,5 12,0 

Barranco do 
Albarrão 

401 12 05 5,1 4,0 

Barranco da Cerva 401 12 11 4,3 3,5 

Rio Guadiana 

Ribeira de 
Cadavais 

401 18 68,0 26,0 

                                                      
45 A área da bacia hidrográfica em Portugal é de 11 525,0 km2 e em Espanha 55 364,0 km2. 
O comprimento do curso de água em Portugal é de 240,0 km e em Espanha 471,0 km. 
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Bacia 
Hidrográfica Curso de Água Classificação 

Decimal 
Área da Bacia 

(Km 2) 
Comprimento da 

Bacia (Km) 

Barranco dos 
Ladrões 

401 18 02 23,9 12,0 

Barranco Grande 401 22 12 7,1 5,0 

 

Quadro 74 – Rede Hidrográfica atravessada pela Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, 
a 150 kV 

Bacia Hidrográfica Curso de Água Classificação 
Decimal 

Área da Bacia 
(Km 2) 

Comprimento da 
Bacia (Km) 

Rio Guadiana Ribeira de Odeleite 401 12 773,3 102,0 

Ribeira de Alportel 507 03 133,8 44,0 

Ribeira da Fornalha 
ou Casas Novas 

507 03 01 40,3 11,0 

Barranco dos Loros 
ou Porto Carvalhosa 

507 03 01 03 6,3 5,0 

Rio Gilão  (ou 
Séqua, Ribeira da 
Asseca, da Lagoa, 
do Alcoito ou do 
Bengado) Ribeira do Bco, do 

Bemparece ou do 
Bco, da Fonte de 
Sto, António 

507 03 07 4,8 5,5 

 

Quadro 75 – Rede Hidrográfica presente pela localização SE02 – “Cachopo” da subestação de 
Tavira 

Bacia Hidrográfica Curso de Água Classificação 
Decimal 

Área da Bacia 
(Km 2) 

Comprimento da 
Bacia (Km) 

Rio Guadiana Barranco dos 
Guinchos 

401 12 01 14 10 4,9 4,5 

 

5.16.3.3 Disponibilidades e usos da água  

De uma forma geral, os principais usos da água superficial na região do Algarve estão 
relacionados com o abastecimento às populações (residente e flutuante), a rega dos 
aproveitamentos agrícolas, o abastecimento à indústria, a rega dos campos de golfe e a 
pecuária. De acordo com o PROTAL as necessidades de água para fins domésticos, 
industriais e rega de campos de golfe totalizam, na região do Algarve, cerca de 76 
hm3/ano; as necessidades hídricas para fins agrícolas atingem cerca de 140 hm3/ano, e as 
necessidades para pecuária representam cerca de 0,7 hm3/ano. 

Regista-se, contudo, que, em resultado da grande variabilidade sazonal e interanual das 
precipitações da região do Algarve, a variabilidade do escoamento superficial é igualmente 
bastante acentuada. Assim, da totalidade do escoamento existente em cada sub-bacia 
apenas o que aflui às grandes barragens constitui uma disponibilidade superficial, já que o 
restante ou é retido em pequenas albufeiras e é insignificante na totalidade da bacia, ou 
não é retido, escorrendo para o mar. Deste modo, apenas nos rios Alvor (albufeira da 
Bravura) e Arade (albufeiras do Arade e Funcho) e nas ribeiras de Odeleite (albufeira de 
Odeleite) e de Beliche (albufeira de Beliche) existem recursos superficiais aproveitáveis. A 
barragem do Funcho destina-se fundamentalmente ao abastecimento público, enquanto 
que as barragens do Arade e da Bravura se destinam, essencialmente, à rega. 

De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) das Ribeiras do Algarve, a região 
abrangida por este plano recebe água proveniente das bacias do Guadiana e Mira. Os 
transvases provenientes da bacia do Guadiana destinam-se ao abastecimento doméstico, 
industrial e à rega dos campos de golfe, enquanto que os transvases provenientes da 
bacia do rio Mira se destinam à agricultura. 
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5.16.3.4 Fontes poluentes 

As principais fontes poluentes de águas superficiais existentes na generalidade da região 
do Algarve incluem fontes urbanas (essencialmente provenientes de efluentes não 
tratados), fontes agro-industriais (incluindo explorações agro-pecuárias, actividade com 
particular importância nas zonas de Monchique e nas imediações da albufeira do Funcho), 
e fontes industriais, essencialmente indústria transformadora.  

De uma forma geral a indústria transformadora não constitui grande problema enquanto 
fonte poluidora, correspondendo as situações mais preocupantes em termos de 
contaminação de águas superficiais à actividade suinícola. Com efeito as cargas 
estimadas desta actividade são bastante elevadas, fruto da existência de um grande 
número de suiniculturas e da ausência quase generalizada de sistemas de tratamento de 
efluentes, o que resulta na descarga de efluentes com elevadas cargas orgânicas 
directamente no meio (solo ou linhas de água). O PROTAL refere ainda que os problemas 
de poluição difusa gerados por uso excessivo de adubação têm algum significado na 
Região do Algarve, principalmente nos locais onde a agricultura é mais intensiva. 

De acordo com a mesma fonte, verifica-se a, nível global, que as cargas poluentes 
urbanas geradas na Região do Algarve atingem cerca de 3350 ton/ano de CBO5

46  e 
11.259 ton/ano de CQO47. As cargas poluentes com origem na indústria transformadora 
atingem, cerca de 760 ton/ano de CBO5 e 750 ton/ano de SST48 e as cargas poluentes 
com origem na actividade suinícola atingem cerca de 4350 ton/ano de CBO5 e 7720 
ton/ano de SST. 

Analisando a situação das linhas de água atravessadas pela área de estudo, é de realçar 
a importância da suinicultura na zona da sub-bacia do rio Arade, sendo esta bacia 
responsável por cerca de 40% da carga total poluente na região do Algarve, com origem 
nesta actividade. 

Por  outro lado, e segundo o PBH do rio Guadiana, nesta bacia o tipo de indústria mais 
relevante é a agro-alimentar, podendo incluir neste tipo os lagares de azeite e de vinho. A 
presença deste tipo de actividades sem sistemas de tratamento de águas adequados é 
habitualmente causadora de contaminação dos recursos hídricos presentes com 
compostos orgânicos e inorgânicos. A este respeito, é de destacar a existência de uma 
indústria de azeite situada a Nordeste de Alcoutim, a jusante do corredor Norte da Linha 
Tavira - Fronteira Espanhola, na bacia da ribeira da Foupana. 

5.16.3.5 Caracterização da qualidade das águas superficiais 

Para a análise da qualidade da água superficial na área em estudo recorreu-se à consulta 
de registos de quatro estações de monitorização integradas na Rede de Qualidade de 
Água do Instituto da Água (INAG), disponibilizados pelo Serviço Nacional de Informação 
sobre Recursos Hídricos (SNIRH). Procurou-se seleccionar estações de monitorização da 
qualidade da água superficial representativas das principais linhas de água atravessadas 
pela área de estudo. A sua localização é apresentada na Figura 37 . Foram, assim, 
seleccionadas as seguintes estações: 

� Estação de Bodega (Código 31K/03), que monitoriza a qualidade da água da 
Ribeira de Alportel (ribeira atravessada pelo troço final do corredor da Abertura da 
LTNET); 

� Estação de Albufeira do Funcho (Código 30G/10S), que monitoriza a qualidade da 
água no Rio Arade (albufeira que se localiza no final do corredor da Linha “Tunes 
Norte” – Tavira); 

                                                      
46 CBO5 – Carência Bioquímica de Oxigénio (indicador de contaminação orgânica) 
47 CQO – Carência Química de Oxigénio 
48 SST – Sólidos Suspensos Totais 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha  

Volume 1 - Relatório Síntese 
Caracterização do Ambiente Afectado 

 

Imp – 5007_R2 Página 262 Jul 07 
 

� Estação de Monte dos Fortes (Código 29L/01), que monitoriza a qualidade da 
água na ribeira de Odeleite (ribeira atravessada pelos corredores da Linha Tavira 
– Fronteira Espanhola e da Abertura da LTNET); 

� Estação de Tenência (Código 29M/01), que monitoriza a qualidade da água na 
ribeira da Foupana (ribeira que é atravessada pelo corredor da Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola). 

Destas estações, duas pertencem à bacia hidrográfica do Guadiana (Monte dos Fortes - 
29L/01 e Tenência - 29M/01) e as outras duas à bacia hidrográfica das Ribeiras do 
Algarve (Bodega - 31K/03 e Albufeira do Funcho - 30G/10S). No Quadro seguinte 
apresentam-se as características das estações de monitorização. 

 
 
 

Quadro 76 – Estações de monitorização da qualidade da água superficial existentes na 
proximidade dos corredores e localizações em estudo 

Código M (m) P (m) Nome 
Curso de 

água 
Bacia 

hidrográfica Infra-estrutura mais próxima 

30G/10s 178637 34267 
Albufeira do 
Funcho 

 
Arade 

 
Ribeiras do 
Algarve 

 
Linha “Tunes Norte” – Tavira 

29M/01 257308 44757 Tenência 

 
Ribeira da 
Foupana 

 
Guadiana 

29L/01 245607 42398 
Monte dos 
Fortes 

 
Ribeira de 
Odeleite 

 
Guadiana 

Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola 

31K/03 238593 22053 Bodega 

 
Ribeira de 
Alportel 

 
Ribeiras do 
Algarve 

Abertura da LTNET para a 
subestação de Tavira 

 

Para as diferentes estações de monitorização consideradas procedeu-se a uma análise 
comparativa entre os valores obtidos na monitorização e os valores limite definidos pela 
legislação. Consideraram-se os Valores Máximos Admissíveis (VMA) apresentados pelo 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto (que estabelece os objectivos de qualidade da 
água em função do uso previsto), relativamente à qualidade de água para rega (Anexo 
XVI), aos objectivos mínimos para a qualidade das águas superficiais (Anexo XXI) e ainda 
à qualidade da água para fins balneares (Anexo XV)49). Os quadros com esta análise são 
apresentados no Anexo G . 

Da análise dos vários parâmetros verifica-se que: 

� A generalidade das águas monitorizadas, quer na Bacia Hidrográfica do 
Guadiana, quer na Bacia Hidrográfica de Ribeiras do Algarve, apresentam fraca 
qualidade no que se refere aos parâmetros que indicam contaminação orgânica, 
sendo o parâmetro Coliformes Fecais aquele que apresenta valores mais 
elevados. 

� Na estação de Monte dos Fortes, o valor de coliformes fecais encontra-se acima 
do Valor Máximo Admissível (VMA) para a rega, verificando-se também a 
presença de estreptococos fecais, outro indicador de contaminação orgânica. No 
entanto este parâmetro encontra-se acima dos VMA para Águas Balneares. 

� Na estação de Bodega também se encontram os mesmos indicadores de 
contaminação orgânica. 

                                                      
49 Estes usos foram seleccionados em função dos actuais aproveitamentos da água  
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� Na estação de Tenência os principais problemas prendem-se com as elevadas 
concentrações de coliformes fecais. Quanto aos valores de mercúrio, as 
concentrações situam-se todas abaixo dos limites de detecção (< 0,03 mg/l) o que 
não permite avaliar a existência ou não de violações ao valor estabelecido 
legalmente (0,001 mg/l).  

� Na estação da Albufeira do Funcho não se detecta contaminação orgânica, no 
entanto os parâmetros óleos minerais e transparência também se encontrem 
acima dos Valores Máximos Admissíveis. 

O único parâmetro indicador de poluição comum em todas as estações de monitorização 
seleccionadas é o metal pesado mercúrio, encontrando-se em maior concentração nesta 
última, apesar de nunca ultrapassar os limites legais existentes. 

5.17 Evolução previsível do ambiente afectado na ausência do 
projecto 

 

A descrição da evolução da área de implantação do projecto na ausência do mesmo é 
sempre uma tarefa de difícil execução, já que se baseia, necessariamente, numa análise 
maioritariamente subjectiva, exceptuando, claro, o conhecimento que se tenha de 
projectos e/ou planos de desenvolvimento da zona. 

Da análise efectuada no âmbito do presente EIA, não será de esperar que a não 
concretização do projecto venha a condicionar, de forma relevante, a evolução do 
ambiente na generalidade da área de implantação do projecto, já que a maioria dos 
impactes expectáveis da concretização do projecto se afiguram pouco significativos e 
minimizáveis. 

A um nível regional pode-se afirmar que, na ausência do presente projecto, será 
expectável a concretização das deficiências previstas a nível do sistema de abastecimento 
de energia à região do Algarve, face às taxas de crescimento de consumo perspectivadas. 
De facto, a rede existente de 150 kV afigura-se insuficiente para responder às previsões 
de evolução de consumos na Região Algarvia, que regista valores acima das médias 
nacionais. A ocorrência de falhas no serviço de distribuição de energia trará 
inevitavelmente consequências e reflexos a nível das actividades económicas e 
populações servidas. 

No tocante aos principais instrumentos de  ordenamento do território em vigor na área 
de estudo, verifica-se que a implantação das linhas e subestação não implicará a 
inviabilização de nenhum plano e/ou projecto existente e/ou previsto nesses mesmos 
instrumentos. Assim sendo, a evolução do ordenamento do território da área de estudo 
será totalmente independente da existência do projecto e ditada apenas pelo grau de 
implementação das políticas locais e regionais preconizadas. Tendo em consideração o 
que é referido no presente Capítulo 5 , que regista a inexistência de qualquer perímetro 
urbano no interior dos corredores e localizações em estudo, assim como a inexistência de 
qualquer Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor cuja delimitação territorial seja 
atravessada por qualquer dos corredores e localizações em estudo, não será expectável 
que essas áreas venham a ser alvo de ocupação construída, devendo manter as suas 
características actuais. Por outro lado será expectável que os Sítios Classificados 
PTCON0057 – Caldeirão e PTCON0036-Guadiana, que serão atravessados pelo projecto, 
se mantenham como locais de salvaguarda dos valores ecológicos que possuem. Os 
restantes instrumentos de ordenamento existentes apontam para a prossecução de uma 
estratégia de desenvolvimento sustentável do Algarve integrando, numa mesma estratégia, 
as questões do ordenamento do território, do desenvolvimento socio-económico e da 
salvaguarda e valorização ambiental.  

A um nível mais local referem-se os seguintes aspectos:  
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� Do ponto de vista dos aspectos eminentemente físicos do território atravessado 
pelo presente projecto, como sejam a fisiografia, geologia, solos e recursos 
hídricos , considera-se que evolução da área de implantação do projecto nestes 
domínios será independente da concretização, ou não, do presente projecto, já 
que os impactes identificados se afiguram como pouco significativos.  

� No tocante à ocupação dos solos , a não concretização do projecto implicará a 
não afectação dos locais onde os apoios e subestação se irão localizar (locais 
ainda não definidos). De qualquer forma, dada a expectável reduzida área a ser 
afectada não serão de esperar impactes significativos na ocupação dos solos em 
resultado do projecto o que leva a considerar que alterações significativas na 
ocupação da área na ausência do projecto serão influenciadas por outros factores. 

� Relativamente aos factores ecológicos , na ausência do projecto não ocorrerão 
afectações de manchas de vegetação, em geral, ou habitats naturais, em 
particular, em consequência da implantação dos apoios e abertura da faixa de 
protecção da linha. Contudo, considerando que as afectações resultantes da 
implementação do projecto são pontuais conduzindo a impactes que na sua 
generalidade serão pouco significativos e/ou minimizáveis, não é expectável que a 
hipótese de ausência de projecto seja manifestamente mais favorável, 
comparativamente à implementação do projecto. Existem, no entanto, situações 
onde a ausência de projecto é potencialmente mais favorável, nomeadamente no 
que diz respeito à preservação de zonas de montado ou de sobreiros dispersos, 
que possam vir a ser abatidos no âmbito do projecto, apesar de esta situação ser 
devidamente acautelada e minimizada pela implementação das medidas 
preconizadas no presente EIA, tanto a nível de recomendações para o Projecto de 
Execução, como para a fase de obra. Para além destas áreas de montado, com 
maior interesse ecológico, paisagístico e económico, destaca-se ainda a avifauna 
e, em particular, a população de águia-de-bonelli que ocorre na área de estudo. 
Para esta espécie, embora os impactes expectáveis, resultantes da 
implementação do projecto, tenham sido minimizados à partida, particularmente 
pela escolha de corredores que evitam afectar os territórios dos casais que 
ocorrem nesta área, para além das recomendações de sinalização das linhas com 
dispositivos “salva-pássaros” (BFD, Bird Flight Diverters) quando do 
atravessamento de áreas sensíveis, a ausência do projecto levará certamente a 
que não ocorram colisões com a linha, uma vez que os potenciais impactes do 
projecto na avifauna, apesar de minimizáveis, não poderão ser eliminados na sua 
totalidade. Por fim, na ausência de projecto, é provável que outros factores, como 
a ocorrência de incêndios, venham a constituir uma ameaça para os valores 
ecológicos em presença, tal como foi constatado nos anos mais recentes, em que 
ocorreu a destruição de vastas áreas de coberto vegetal. 

� Em termos da paisagem não será expectável que a área de implementação do 
projecto evolua de forma muito diferente no caso da não concretização do projecto, 
a não ser que se venham a registar alterações muito significativas na ocupação do 
solo algo que, face à informação recolhida e ao conhecimento da zona, não se 
perspectiva que venha a acontecer. Assim sendo, será de esperar que a paisagem 
típica de serra Algarvia mantenha as suas características, constituindo os 
incêndios o principal factor de alteração, particularmente nas zonas de serra, mais 
agrestes e dificilmente acessíveis (Unidades 3 e 5). Refira-se nesse sentido, que 
as plantações relativamente recentes de pinheiro manso e de sobreiro, poderão 
ser interpretadas já como uma vontade de restabelecer o tipo de ocupação 
eventualmente anterior a incêndios ocorridos. 

� O presente projecto não afectará qualquer elemento de património. Por outro 
lado, não se conhecem outros empreendimentos cuja implementação possa vir a 
afectar os elementos patrimoniais existentes, o que resulta essencialmente da 
ocupação marcadamente florestal e agrícola da área de estudo e da sua 
localização geográfica. 
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� Relativamente às condicionantes e servidões a não concretização do projecto 
implicará a não afectação de áreas de Espaços Naturais, REN e RAN, embora se 
registe que a afectação destes solos pelo projecto não apresenta grande 
expressão (em particular no caso da RAN). Desconhecem-se outros projectos que 
possam resultar na destruição de solos integrados na RAN e REN, assim como 
propostas de revisão da sua delimitação. Em matéria das áreas de aptidão 
turística atravessadas (aprovadas ou não), desconhece-se a implementação de 
qualquer projecto a curto-prazo. Não se prevê ainda o estabelecimento de 
qualquer concessão mineira nova ou a prospecção de recursos minerais nos 
corredores e localizações em estudo. A revisão dos Planos Directores Municipais 
dos concelhos atravessados poderá, contudo, estebelecer novas condicionantes 
na área de estudo. 

� Relativamente à qualidade do ambiente , não será expectável que a ausência do 
projecto seja susceptível de influenciar a evolução da área de intervenção para a 
generalidade dos descritores ambientais (qualidade do ar, qualidade da água, 
ruído). 

- No que respeita à qualidade da água  não são expectáveis impactes negativos 
associados ao presente projecto que possam contribuir para a degradação da 
mesma, quer subterrânea, quer superficial. Assim sendo, o mais provável é que, 
independentemente da concretização ou não do projecto, a qualidade das linhas 
de água potencialmente sobrepassadas pelas linhas e/ou que se encontram nas 
imediações da subestação continue a ser influenciada pelas fontes de poluição de 
origem doméstica, industrial e agrícola, que eventualmente existam. Considera-se, 
contudo, que, face à necessidade de cumprimento do que se encontra estipulado 
nos instrumentos de gestão da qualidade da água como os Planos de Bacia, e à 
necessidade de implementação de legislação ambiental, cada vez mais restritiva, 
se possa apontar para uma eventual melhoria da qualidade das águas a 
médio/longo prazo. 

- No que respeita à qualidade do ar e ruído , a situação afigura-se semelhante 
ao que foi descrito para a qualidade da água. Ou seja a evolução destes 
descritores na área de implantação do projecto não será influenciada, de forma 
determinante, pela concretização, ou não, do presente projecto, sendo os 
principais factores de degradação o tráfego de veículos na rede viária e o 
funcionamento de eventuais unidades industriais. A este respeito, refira-se que 
não se conhece qualquer projecto industrial para a área de estudo ou com 
influência directa na sua qualidade do ar. Por outro lado, no actual contexto 
nacional de melhoria das acessibilidades às zonas mais interiores do País e 
atendendo ao previsível aumento do número de veículos em circulação, é 
expectável que possa ocorrer, independentemente do projecto, um aumento de 
emissões sonoras e de poluição atmosférica junto às vias de comunicação 
existentes (e/ou a construir). Este efeito poderá ser, a médio ou longo-prazo 
atenuado pela introdução de melhorias a nível dos veículos em circulação. 

� Em matéria de sócio-economia , e como já referido, considera-se que a ausência 
de projecto será responsável pela introdução de deficiências a nível do 
abastecimento de energia a actividades económicas e populações a ser 
futuramente servidas pelo projecto, a que se associam perdas de rendimento e 
degradação da qualidade de vida. Por outro lado, não se prevê que as dinâmicas 
populacionais da região atravessada se venham a alterar significativamente, em 
presença ou ausência do projecto, perspectivando-se a manutenção do 
decréscimo populacional até agora registado. 
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6 Análise de Impactes 

6.1 Enquadramento 
O presente EIA destina-se a identificar e avaliar os principais impactes no ambiente 
susceptíveis de virem a ser originados pela implantação de três linhas eléctricas e de uma 
subestação. O principal objectivo deste capítulo do EIA prende-se com a avaliação 
comparativa dos vários corredores em estudo para a implantação destas três linhas e das 
duas localizações alternativas para a subestação, de forma a permitir a selecção dos 
corredores e localizações ambientalmente mais favoráveis para o desenvolvimento, 
posterior, do projecto de execução. 

Sobre os corredores e localizações seleccionadas, e tomando em consideração as 
medidas de minimização e recomendações constantes no presente EIA será, então, 
desenvolvido o projecto das linhas e da subestação, que corresponde à materialização 
dos apoios e das estruturas da subestação no terreno. Este projecto será alvo de uma 
nova avaliação de impactes, a ser realizada em sede de RECAPE. 

Saliente-se, ainda, que, no caso particular deste estudo, o facto de os corredores e 
localizações em análise terem resultado de uma primeira fase de trabalho, em que se 
identificaram as grandes condicionantes ambientais existentes na área de estudo, resulta 
em que os potenciais impactes mais significativos do projecto foram, desde logo, evitados. 

Importa ainda referir que a fase de desenvolvimento dos projectos analisados pelo EIA 
(Estudo Prévio), em que não se encontram ainda definidos os traçados das linhas e a 
localização exacta da subestação, não permite avaliar, em toda a sua expressão, o 
impacte potencial a ser induzido por cada projecto. De facto, ao serem analisados 
corredores de 400 m para as linhas em estudo, identificam-se valores e condicionantes 
passíveis de sofrer impactes pelo atravessamento ou proximidade das linhas eléctricas 
que, eventualmente, com recurso a uma definição criteriosa do traçado e dos locais de 
implantação dos apoios, poderão ser evitados. Por outro lado, a ocorrência mais frequente 
de um determinado valor natural ou humano num determinado corredor ou troço não 
resulta forçosamente numa maior magnitude ou extensão de impacte aí verificado. 

Da mesma forma, no que se refere à subestação, considera-se que apenas a definição 
exacta da sua implantação e orientação dentro de cada localização em estudo, permitiria 
identificar, com maior exactidão, os impactes decorrentes do projecto. 

Considerando, contudo, os objectivos de um EIA em fase de Estudo Prévio, procurar-se-á 
sistematizar os impactes genéricos associados à tipologia dos projectos em análise, 
localizando-se, sempre que possível, as áreas dos corredores e localizações em que 
aqueles previsivelmente irão assumir maior significado. Essa apreciação será 
posteriormente traduzida no Capítulo 9 , em que se definem os corredores e localização 
preferenciais paras os projectos em estudo e em que se apresentam recomendações para 
a definição dos traçados e implantação da subestação. 

6.2 Metodologia 
A análise de impactes foi feita por área temática, ou descritor, tendo-se dado especial 
destaque aos descritores que, em função da caracterização do ambiente afectado, se 
concluiu serem mais críticos, e que o projecto, dadas as suas características, mais 
interfere ou altera. Assim sendo, na análise de impactes considerou-se uma 
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hierarquização dos descritores a analisar, já apresentada no Capítulo 5, de acordo com a 
sua importância e necessidade de pormenorização, tal como se refere seguidamente: 

� Os Solos, Ocupação do Solo e Condicionantes de Uso, Ordenamento do território, 
Paisagem, Ambiente Sonoro, Bio-ecologia, Património, Sócio-economia como 
Descritores Muito Importantes; 

� A Fisiografia, Geologia, Geomorfologia e Sismicidade como Descritores 
Importantes; 

� O Clima, a Qualidade do Ar, Recursos Hídricos e Qualidade da Água como 
Descritores Pouco Importantes. 

Sempre que necessário, para cada descritor, são apresentados alguns aspectos 
metodológicos específicos, que enquadram a análise e justificam, em alguns casos, 
opções de estrutura própria pela importância do mesmo. 

De uma forma geral, a metodologia utilizada neste capítulo baseou-se em: 

� identificação dos potenciais impactes decorrentes do projecto, sobre cada um dos 
descritores, 

� avaliação dos impactes recorrendo à sua qualificação e, quando se revelou 
possível e relevante, à sua quantificação; 

Na identificação e avaliação de impactes teve-se em consideração: (i) a área de 
intervenção (variável de impacte para impacte); a duração prevista para os efeitos dos 
vários impactes; as fases em que os impactes se produzem (construção, exploração ou 
desactivação do empreendimento); a magnitude (quantificação) e significância 
(qualificação) dos mesmos. 

Foram ainda integradas as especificaçãos da REN, S.A, relativamente aos parâmetros de 
classificação de impactes e ao método de determinação do grau de significância do 
mesmo (definidas na EQPJ/ET/DIA07_ed2). Os impactes são, ao longo do capítulo, 
classificados, no mínimo, quanto a: 

� Potencial ou sentido : positivo, negativo, neutro ou indeterminado; 

� Efeito (ou relação com o projecto) : directo ou indirecto; 

� Situação (dependendo do facto de resultar de uma ac tividade de rotina ou de 
uma ocorrência anómala) : normal ou excepcional – a este respeito é de referir 
que todos os impactes apresentados no presente capítulo se entendem como 
normais, excepto quando especificamente identificados como excepcionais. 

Para a avaliação dos impactes negativos  (apresentada no Quadro Síntese de Impactes e 
traduzida no Anexo H ), foram considerados os seguintes critérios: 

� Duração : reflecte o intervalo de tempo em que se manifesta o impacte; 

� Intensidade ou Magnitude : reflecte a grandeza do impacte; 

� Escala ou Espaço : reflecte a abrangência espacial do impacte; 

� Probabilidade de ocorrência : associada à frequência com que ocorre o impacte;  

� Detecção : capacidade de assinalar a ocorrência de um impacte; 
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� Capacidade de resposta : disponibilidade de meios para intervir no impacte ou no 
aspecto ambiental que lhe está subjacente; 

� Grau de reversibilidade : reflecte a medida em que o impacte pode ser alterado. 

A atribuição do grau de significância dos impactes negativos foi realizada de acordo com a  
Especificação Técnica EQPJ/ET/DIA07_ed2, que recorre à quantificação do valor do 
impacte através do seguinte quadro: 

Desta forma, a classificação dos impactes negativos foi realizada a partir da soma dos 
valores atribuídos aos critérios de avaliação considerados, da seguinte forma: 

� Impactes significativos – se a pontuação ultrapassar 22 valores; 

� Impactes moderadamente ou pouco significativos – se a pontuação for superior a 
19 e inferior ou igual a 22 valores; 

� Impactes não significativos – se a pontuação for inferior ou igual a 19 valores. 

 

Para a avaliação dos impactes positivos  (igualmente apresentada no Quadro Síntese de 
Impactes – ver igualmente o Anexo H ), foram considerados os seguintes critérios: 

� Duração : reflecte o intervalo de tempo em que se manifesta o impacte; 

� Intensidade ou Magnitude : reflecte a grandeza do impacte; 

� Escala ou Espaço : reflecte a abrangência espacial do impacte; 

� Probabilidade de ocorrência : associada à frequência com que ocorre o impacte. 

A atribuição do grau de significância dos impactes positivos (igualmente realizada de 
acordo com a  Especificação Técnica EQPJ/ET/DIA07_ed2), recorreu à quantificação do 
valor do impacte através do seguinte quadro: 

Duração Intensidade  Escala Probabilidade de 
ocorrência Valor  

Instantânea ou 
reduzida 

Reduzida Pontual Remota 1 

Média Moderada Confinada à 
instalação 

Pontual 2 

Longa e permanente Elevada Não confinado Contínua e permanente 5 

Duração Intensidade Escala Probabilidade 
de ocorrência Detecção Capacidade 

de resposta 
Grau de 

reversibilidade Valor 

Instantânea 
ou reduzida Reduzida Pontual Remota Com meios 

humanos Imediata Reversível 1 

Média Moderada 
Confinada 

à 
instalação 

Pontual 

Com 
recurso a 

meios 
simples 

Não 
imediata 

Mitigável 2 

Longa e 
permanente Elevada Não 

confinado 
Contínua e 
permanente 

Com 
recurso a 

meios 
sofisticados 

Inexistente 
ou remota 

Irreversível 5 
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A classificação dos impactes positivos foi realizada a partir da soma dos valores atribuídos 
aos critérios de avaliação considerados, da seguinte forma: 

� Impactes significativos – se a pontuação ultrapassar 17 valores; 

� Impactes moderadamente ou pouco significativos – se a pontuação for superior a 
11 e inferior ou igual a 17 valores; 

� Impactes não significativos – se a pontuação for inferior ou igual a 11 valores. 

Para cada descritor descriminaram-se os impactes susceptíveis de ocorrerem durante a 
fase de construção, durante a fase de exploração e durante a fase de desactivação das 
linhas e da subestação em estudo, fases essas que apresentam características muito 
diferenciadas, na sua duração e tipologia de intervenções.  

No caso particular das linhas eléctricas em estudo, e para além da descrição dos impactes 
potenciais genéricos que lhes estão associados, identificaram-se os impactes específicos 
associados a cada projecto, considerando a sua implantação geográfica particular e os 
respectivos condicionamentos e áreas atravessadas. 

Em capítulos separados são propostas medidas de minimização / medidas cautelares para 
evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos e recomendações a serem integradas 
no projecto de execução das linhas eléctricas e da subestação (Capítulo 8 ), uma análise 
dos riscos associados à presença e funcionamento de linhas eléctricas e subestações 
(Capítulo 7 ), assim como a análise comparativa entre os troços alternativos das linhas em 
análise e entre as localizações em estudo para a implantação da subestação, procedendo-
se à selecção das opções consideradas ambientalmente mais favoráveis (Capítulo 9 ). 

No Capítulo 10  são ainda definidas as directrizes de um Plano de Monitorização para os 
descritores considerados mais importantes. 

6.3 Identificação das principais acções dos projectos geradoras 
de impactes sobre o ambiente 

6.3.1 Tipologia de impactes 

Os principais impactes  gerados por um projecto de linhas de MAT, como o da linha 
“Tunes Norte”- Tavira, a 400 kV, da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV e da 
Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV, assim como, e 
particularmente, pelo projecto da subestação de Tavira, ocorrem na fase de construção, 
onde se verificam as principais interferências a nível da ocupação do solo e as potenciais 
afectações a valores naturais, paisagísticos e socio-económicos existentes.  

No caso das linhas eléctricas, verifica-se uma afectação directa da área a ocupar pelos 
apoios (mais alargada e temporária durante a fase de construção e mais localizada e 
permanente durante a fase de exploração), assim como da sua área envolvente, 
correspondente à faixa de protecção da linha (onde ocorre o abate ou decote de árvores) 
e de áreas de apoio, afectas à implantação de estaleiros e acessos temporários às obras 
em desenvolvimento. 

No caso da subestação, ocorre igualmente uma intervenção e ocupação irreversível do 
solo para a implantação da plataforma da instalação, assim como uma ocupação 
temporária associada ao estabelecimento de estaleiros e outras áreas sujeitas a 
compactação devido às movimentações de terras ocorrentes na fase de construção. Surge 
ainda a necessidade de proceder à salvaguarda do uso e ocupação do solo nas zonas 
adjacentes à instalação tendo em vista a saída de linhas. 
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Em qualquer dos casos ocorrerá potencialmente uma interferência a nível das actividades 
socio-económicas, caso se atravessem ou destruam zonas florestais de produção ou 
zonas agrícolas. 

Na fase de exploração, para qualquer dos projectos em causa, verifica-se a manutenção 
dos impactes ocorridos na fase de construção no que se refere à ocupação permanente 
do solo, aspectos paisagísticos, interferência com o ordenamento do território e com a 
componente sócio-económica. 

Considerando que a concessão da Rede Nacional de Transporte à REN, S.A. se estende 
até ao ano de 2050, não é expectável que neste horizonte ocorra a desactivação efectiva 
das estruturas em análise no presente estudo. É, no entanto, prática corrente da REN, S.A. 
a intervenção sobre as subestações e linhas da RNT, tendo em vista a sua adaptação 
técnica e a necessidade de dar resposta à evolução das solicitações de abastecimento 
energético no território nacional, incorporando para tal melhorias e substituindo 
componentes que se aproximem do seu fim de vida útil – estas actividades, no entanto, 
não deverão ser consideradas como correspondendo à fase de desactivação, mas sim 
ainda à fase de exploração. Caso venha a ocorrer, a fase de desactivação corresponderá 
à remoção das infra-estruturas com reutilização de equipamentos e gestão de resíduos 
apresentada no Capítulo 3 , à desocupação do solo e sua descompactação e a 
intervenções paisagísticas no sentido da recuperação dos locais desactivados. 

6.3.2 Análise das principais actividades de constru ção 

Considerando o maior significado das interferências introduzidas pelos projectos durante a 
fase de construção, sistematizam-se nos pontos seguintes as principais actividades  dos 
projectos das linhas e subestação passíveis de originar impactes ambientais: 

� Actividades comuns (Linhas e subestação) : 

o Instalação de estaleiros; 

o Circulação de máquinas e veículos; 

o Estabelecimento de acessos provisórios; 

o Desmatação e decapagem. 

� Linhas : 

o Definição da faixa de protecção, na qual se realiza o abate ou decote do 
arvoredo susceptível de interferir com o funcionamento da linha; 

o Abertura de caboucos e construção dos maciços de fundação, envolvendo 
escavações e betonagens; 

o Implantação de apoios, ocorrendo uma afectação temporária da ocupação 
do solo durante a fase de construção, numa área relativamente alargada, 
de cerca de 400 m2 em torno de cada apoio, e uma afectação irreversível 
da ocupação do solo no local exacto da implantação do apoio. 

� Subestação : 

o Movimentações de terras; 

o Implantação das fundações da plataforma; 

o Construção de edifícios, estruturas e arruamentos. 
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Durante a fase de construção de uma linha eléctrica ou de uma subestação é necessário 
providenciar a instalação de estaleiros. No que se refere às linhas eléctricas em análise, 
não são conhecidos, nesta fase, o número de estaleiros necessários, nem qual será a sua 
localização, apresentando-se no Capítulo 8  uma série de recomendações, a serem 
tomadas em consideração para a sua instalação. Quanto à subestação, prevê-se a 
instalação do estaleiro de construção civil nos terrenos anexos à plataforma da SE e a 
instalação do estaleiro da obra de electricidade na própria plataforma. Em qualquer dos 
casos, serão seguidas as recomendações do Capítulo 8 . 

Os estaleiros deverão ocupar, preferencialmente, zonas artificializadas e sem uso do solo 
definido, atendendo a que a grande maioria da área de estudo apresenta uma ocupação 
florestal ou agrícola que deverá ser salvaguardada sempre que possível. Caso não seja 
possível, a implantação dos estaleiros, é de uma forma geral, antecedida de desmatagens 
de solos, podendo haver necessidade de recorrer a movimentações de terras, consoante 
as características dessas áreas, sendo necessárias movimentações de veículos e 
máquinas. Os estaleiros implicarão, ainda, a necessidade de proceder à compactação do 
solo existente nas áreas de implantação e à sua impermeabilização, situação que assume 
maior significado no caso da subestação. 

Embora os locais de implantação dos estaleiros sejam sujeitos a aprovação por parte do 
Dono de Obra/Fiscalização e estejam obrigados a cumprir o que a este respeito se 
encontra recomendado no presente EIA e o que vier a ser definido na DIA (sendo este 
conteúdo remetido para o Plano de Acompanhamento Ambiental e Caderno de Encargos 
da Obra), é previsível que a sua implantação e exploração possam causar efeitos 
negativos no ambiente, nomeadamente no que se refere a: 

� produção de poeiras em consequência das movimentações de terras e respectivo 
armazenamento temporário em obra, assim como de outras operações de 
preparação do terreno; 

� emissão de ruído em consequência das actividades de preparação dos locais de 
implantação, da circulação de veículos de acesso ao mesmo e descargas de 
equipamentos e materiais; 

� compactação e impermeabilização temporária do solo, durante o período de 
tempo em que os estaleiros se encontrem em funcionamento, com maior 
expressão no caso da subestação; 

� alteração local da paisagem, igualmente durante o seu período de funcionamento. 

Estes efeitos poderão ser responsáveis por impactes a nível da fisiografia (eventuais 
alterações locais caso seja necessário recorrer a movimentações de terras para a 
execução do estaleiro), dos solos e da vegetação (com destruição da vegetação e 
compactação e impermeabilização do solo na zona de implantação dos estaleiros), da 
paisagem (eventuais alterações locais), no ambiente sonoro da área envolvente resultante 
quer da sua implantação, quer da sua operação e na qualidade do ar (aumentos de 
poeiras). O distanciamento de qualquer uma das localizações alternativas para a 
implantação da subestação relativamente a povoações ou habitações isoladas reduz a 
significância dos impactes a nível da afectação humana (ruído, qualidade do ar, paisagem). 

Prevê-se ainda que nos estaleiros sejam instaladas zonas de escritórios, zonas de 
armazenamento de ferramentas e materiais, serralharia de apoio à construção e outras 
áreas de apoio à construção das linhas e subestação. No caso da construção das linhas, o 
tipo de materiais descarregado e armazenado nos estaleiros incluirá os apoios, cabos em 
bobinas, isoladores, material de ligação à terra e sinalizadores. Para a construção da 
subestação, será necessário proceder ao armazenamento de equipamentos a montar e 
materiais de construção civil a usar na obra. Em geral, estes materiais serão 
maioritariamente compostos por betão, aço, ferro, tubagens (para os sistemas de 
abastecimento de água e esgotos, drenagem da plataforma e do depósito de óleo), tijolos 
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e cerâmicos, gravilha e betuminoso (para a pavimentação dos acessos e arruamentos) e 
materiais para instalação de vedações. Para o estabelecimento da plataforma da 
subestação, serão utilizadas as terras de escavação da obra em zonas onde seja 
necessário proceder a aterros, sendo os excedentes de escavação (de apenas 7000 m3, 
no caso da localização SE02) transportados para locais previamente definidos e 
autorizados, não se prevendo, por esse motivo, o armazenamento no local de terras de 
escavação. 

O tipo de máquinas e veículos que se prevê que venham a ser utilizados na obra 
consistirá em viaturas de transporte de equipamentos, materiais e de pessoal, gruas e 
escavadoras, roldanas e ferramentas mecânicas e manuais. As viaturas deverão cumprir 
as normas requeridas para as suas características de utilização e, segundo normas da 
REN, S.A., ao Adjudicatário da Obra, é-lhe vedada qualquer acção de manutenção 
incluindo abastecimento de combustível e mudanças de óleo, no interior do estaleiro. No 
Capítulo 8  apresenta-se igualmente um conjunto de medidas de minimização referentes à 
gestão do estaleiro que, desde que assegurado o seu cumprimento, contribuirão para a 
minimização dos impactes desta actividade no ambiente e populações. 

Dada a previsível reduzida área que será necessário afectar aos estaleiros de construção 
das linhas eléctricas e considerando ainda que os estaleiros de obra da subestação se 
irão situar na respectiva plataforma e envolvente imediata, e desde que assegurado o 
cumprimento das recomendações estipuladas neste EIA, considera-se que, de uma forma 
geral, os impactes associados à implantação dos estaleiros, embora negativos, prováveis, 
directamente relacionados com o projecto e de consequência imediata, poderão ser 
classificados como temporários, localizados, de baixa magnitude, reversíveis e pouco 
significativos para os vários descritores acima referidos. 

No que respeita à abertura de acessos para aceder aos locais dos apoios, de uma forma 
geral dever-se-á privilegiar, sempre que possível, a utilização de caminhos existentes. 
Caso não existam caminhos na vizinhança dos apoios a instalar será necessário abrir 
acessos, o que poderá implicar a necessidade de proceder a desmatagens, eventuais 
movimentações de terras e destruição/compactação dos solos. Estas actividades 
implicarão a produção de poeiras, emissão de ruído, eventual abate de vegetação e 
destruição de solos na faixa afecta ao caminho a abrir, com consequentes impactes a 
nível da degradação local da qualidade do ar e do ambiente sonoro, da flora e vegetação e 
dos solos. No que se refere à subestação, e atendendo ao atravessamento da Estrada 
Municipal 505 pelas duas localizações em estudo, não se prevê a necessidade de abrir 
caminhos de acesso com extensão significativa para qualquer das localizações. Os 
impactes associados à abertura de acessos constituem-se assim como negativos, de 
duração temporária, localizados, de baixa magnitude, reversíveis, pouco prováveis, 
directamente relacionados com o projecto e de consequência imediata, podendo ser 
considerados como pouco significativos. 

Poderá eventualmente vir a ser necessário proceder-se à desmatação ou abate de árvores 
na envolvente dos locais de implantação dos apoios e na zona da plataforma da 
subestação, actividade particularmente relevante em zonas densamente florestadas, do 
que resultará a afectação directa da flora existente, assim como a produção de resíduos 
vegetais. Nas zonas agrícolas, ocorrerá ainda uma afectação de solos com elevada 
qualidade agropédica. No caso das linhas, será necessário afectar uma área variável de 
100 a 200 m2, podendo a desmatação (de acordo com a Especificação Técnica da REN, 
S.A. EQPJ/ET/DIA07_ed2) ocorrer numa área de 400 m2 em torno de cada apoio. Ocorre 
assim um impacte negativo e directo, mas que poderá assumir um carácter pouco 
significativo perante uma escolha criteriosa dos locais de implantação de apoios, que 
minimize a interferência com as formações vegetais mais importantes. No caso da 
subestação, ocorre desmatação e decapagem total da área de implantação da plataforma, 
vias de acesso e área de estaleiro. A terra vegetal assim obtida será previsivelmente 
reaproveitada, nomeadamente para cobrir taludes e área do estaleiro após desmontagem 
deste. Trata-se de um impacte negativo, directo, com média magnitude e moderadamente 
significativo. 
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Ainda na fase de construção (e prolongando-se pela fase de exploração), no caso das 
linhas eléctricas, será necessário assegurar uma faixa de protecção correspondente a um 
corredor de 45 m centrado no eixo da linha, onde, atendendo à presença de espécies 
arbóreas, poderá ser necessário proceder ao corte ou decote de espécies, especialmente 
daquelas de crescimento rápido, por forma a garantir as distâncias de segurança exigidas 
pelo RSLEAT e Especificações da REN, S.A. Esta actividade será responsável por 
impactes negativos directos na flora e vegetação e pela produção de resíduos vegetais, 
gerando ainda condicionantes ao uso do solo, nomeadamente em termos de tipologia de 
futuras ocupações e respectiva volumetria. 

A abertura de caboucos, execução dos maciços de fundação e implantação dos apoios 
implica a ocupação temporária de uma área de cerca de 400m2, que inclui as áreas 
afectas às fundações dos apoios, as áreas de trabalho ocupadas pela grua utilizada para 
elevar o apoio e a generalidade da área de trabalho para cada apoio. Para a instalação 
dos apoios haverá necessidade de proceder a escavações para abertura dos caboucos 
onde serão executados os maciços (para cada apoio serão executados quatro maciços 
independentes em betão, com sapata em degraus, chaminé prismática e armadura em 
aço). De uma forma geral as operações de escavação serão responsáveis pela destruição 
e/ou afectação de solos nessas zonas, produção de poeiras, emissão de ruído, e 
produção de resíduos, sendo os impactes associados às mesmas abordados em vários 
capítulos ao longo do presente EIA. A execução dos maciços das fundações em betão 
poderá obrigar à lavagem das betoneiras e respectivos acessórios, se o tempo mediado 
entre a frente de obra e a respectiva central a isso obrigar. Será assim necessário prever 
um destino adequado para os resíduos de betão a produzir nesta actividade. 

Uma vez executadas as fundações dos apoios proceder-se-á à montagem das estruturas 
dos apoios e dos condutores, o que implicará a necessidade de transporte de materiais 
(dos elementos constituintes dessas estruturas, no primeiro caso, e das bobinas, 
isoladores, acessórios de cadeias, etc., no segundo caso) desde o local de fabrico ou de 
armazenagem até ao local dos apoios, a montagem dos elementos e a elevação dos 
apoios e a montagem dos condutores. Estas actividades serão responsáveis, 
essencialmente, pela emissão de poluentes originados pelos veículos de transporte e pela 
emissão de ruído e produção de resíduos. Os impactes associados são abordados ao 
longo deste EIA 

No que se refere especificamente à subestação, e de forma mais significativa do que para 
as linhas eléctricas, o estabelecimento da plataforma da instalação envolverá 
movimentação de terras para execução da terraplenagem, implicando operações de 
escavação e aterro. Tal como referido a respeito das escavações associadas às linhas, 
esta actividade será responsável pela produção de poeiras, emissão de ruído e produção 
de resíduos, podendo ainda gerar-se volumes de terras a que é necessário dar um destino 
final adequado, como o envio a vazadouro licenciado. Após execução da decapagem, o 
estabelecimento da plataforma da subestação privilegia o equilíbrio entre movimentos de 
terras, minimizando o fluxo de exportação e importação de terras, de e para a obra. Para o 
efeito, utilizam-se terras provenientes de zonas da obra da subestação em que ocorra 
escavação, nas zonas em que ocorra aterro. Desta forma, obtém-se um saldo de excesso 
de terras a transportar para vazadouro de 59000 m3 (SE01) e de 45500 m3 (SE02). 

Seguidamente, proceder-se-á à execução de fundações em betão armado. Esta actividade, 
tal como anteriormente referido, será responsável pela produção de resíduos de betão e 
de lavagem das autobetoneiras, que deverão ser transportados a destino final licenciado. 

Finalmente, desenvolver-se-ão todos os trabalhos de construção civil associados à 
construção das infra-estruturas básicas da subestação (esgotos, drenagens, arruamentos 
interiores, pavimentação, maciços, caleiras gerais e edifícios) e à instalação de 
equipamentos. Estas actividades serão responsáveis pela produção de uma grande 
variedade de resíduos, assim como a emissão de ruído e a libertação de poeiras. A gestão 
dos resíduos produzidos obedecerá aos princípios de triagem na origem, armazenamento 
adequado, transporte e destino final licenciados, optando-se, se possível, pela sua 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha  

Volume 1 - Relatório Síntese 
Análise de Impactes 

 

Imp – 5007_R2 Página 274 Jul 07 
 

valorização, de acordo com os princípios do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da REN, 
S.A. A circulação de maquinaria e veículos será previsivelmente responsável pela emissão 
de poeiras e efluentes gasosos, aspectos a ser abordados mais detalhadamente no ponto 
relativo à qualidade do ar. A correcta implantação dos estaleiros de obra longe de zonas 
habitadas, no caso das linhas, e o facto das duas localizações das subestações se 
situarem longe (a mais de 450 m) de qualquer povoação, leva a que se considerem estes 
impactes negativos como pouco significativos. 

6.4 Análise por descritor 

6.4.1 Fisiografia 

6.4.1.1 Aspectos gerais 

De uma forma geral, os impactes sobre a fisiografia originados por este tipo de projectos 
prendem-se, sobretudo, com possíveis alterações da morfologia do terreno como 
consequência da implementação do projecto. 

As operações susceptíveis de produzir impactes na fisiografia na fase de construção 
prendem-se, sobretudo, com a possibilidade de introduzir alterações na morfologia local e 
o potencial aumento dos riscos de erosão aquando da abertura e/ou beneficiação de 
acessos à zona de colocação dos apoios e da abertura dos caboucos para a implantação 
dos mesmos. Embora, de uma forma geral, este tipo de actividades, pela sua reduzida 
dimensão, não origine alterações significativas na fisiografia, os potenciais efeitos 
negativos poderão ser mais significativos em zonas onde o relevo é acentuado ou muito 
acentuado (ou seja, onde existem maiores riscos de erosão), nomeadamente em zonas 
que apresentam declives superiores a 25%. 

Relativamente à fase de construção da subestação, os impactes prendem-se não só com 
o aumento dos riscos de erosão aquando da obra, mas também com a alteração na 
fisiografia que poderá ser necessária para a sua implantação. 

Pela natureza do projecto, não é expectável que a fase de exploração, correspondendo ao 
funcionamento das linhas e da subestação, ou do mesmo modo, às acções de 
conservação das linhas e da subestação, possam implicar impactes negativos no descritor 
fisiografia. Importa no entanto que nesta fase sejam garantidas acções de manutenção de 
caminhos de acessos e dos taludes que tenham sido necessários para a implantação do 
projecto, de forma a evitar processos de erosão. 

Para uma mais correcta avaliação dos impactes sobre a fisiografia, a leitura do texto 
deverá ser acompanhada pela consulta do Desenho 2 – Análise Fisiográfica, Desenho 3  
– Carta de Hipsometria e Desenho 4  – Carta de Declives. A Carta de Declives é 
extremamente importante nesta avaliação porque é nela que estão representadas as 
áreas de maior risco de impactes, ou seja, as áreas com declives superiores a 25%. 

6.4.1.2 Subestação de Tavira 

6.4.1.2.1 Fase de construção 

A área de implantação da Subestação de Tavira, em qualquer das duas alternativas em 
estudo, é caracterizada por um relevo ondulado onde as situações de declive muito 
acentuado (declive> 25%) variam com áreas planas (declive 0-5%) produzindo uma 
dinâmica fisiográfica bastante evidente. 

Considerando as características fisiográficas da zona onde se encontra proposta a 
implantação da subestação (tanto da localização SE 01 como da SE 02), considera-se que 
os impactes durante a fase de construção se prendem com as alterações topográficas que 
serão necessárias à sua implantação. Estas alterações traduzir-se-ão em modelações do 
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terreno, de forma a tornar o relevo mais favorável à construção, as quais, para além de 
alterarem a estrutura topográfica existente, poderão, ainda, potenciar situações de 
instabilidade de taludes e ao aumento de riscos de erosão. De ressalvar, contudo, que se 
prevê que o projecto de construção civil da subestação preveja a adopção de soluções 
que inviabilizem a ocorrência destes impactes. 

De acordo com a metodologia de avaliação de impactes constantes da Especificação 
Técnica da REN, S.A. e os resultados constantes do Anexo H , verifica-se que os impactes 
decorrentes da implantação da subestação, no que se refere à alteração da topografia 
existente, são moderadamente significativos. Relativamente aos riscos de erosão, os 
impactes são não significativos. 

6.4.1.2.2 Fase de exploração 

Pela natureza do projecto, não é expectável que a presença e funcionamento da 
subestação possa implicar impactes no que respeita à fisiografia, desde que sejam 
consideradas algumas boas práticas ambientais referidas no âmbito deste EIA para outros 
descritores, tais como a estabilização e posterior manutenção de taludes que tenham sido 
necessários para a implantação da subestação, de forma a evitar que eventuais processos 
de erosão induzidos na fase de construção se prolonguem na fase de exploração. 

6.4.1.2.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação da subestação dentro do prazo 
de concessão da RNT à REN, S.A. Caso esta desactivação venha a ocorrer, prevê-se a 
ocorrência de impactes positivos se forem repostas as condições fisiográficas existentes 
antes do projecto. 

6.4.1.3 Linhas eléctricas 

Fase de construção 

Dadas as características dos projectos em análise e, particularmente, pelo facto de os 
apoios se poderem vir adaptar ao terreno usando, se necessário, apoios com pernas 
desniveladas, não é expectável a ocorrência de alterações significativas nos domínios da 
fisiografia. Considerando as circunstâncias específicas de localização dos corredores de 
cada linha em análise, apresentam-se nos pontos seguintes uma análise por projecto em 
estudo: 

� Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400kV 

No início do seu traçado (correspondente ao troço 1), o corredor relativo à Linha 
“Tunes Norte” – Tavira, a 400kV, insere-se num território caracterizado por um 
relevo ondulado, onde as situações de declive muito acentuado se distribuem 
regularmente ao longo do corredor. No seu desenvolvimento para Este, o corredor 
desenvolve-se num território dominado por declives muito acentuados, 
exceptuando-se situações pontuais junto a linhas de água e suas margens. Esta 
situação mantém-se ao longo dos troços 2A e 2B. Nos troços 3 e 4 (A e B), o 
relevo onde se desenvolve o corredor volta a apresentar-se mais ondulado, 
semelhante à situação do troço 1. Ainda que se registe um domínio de áreas com 
declives muito acentuados, neste troço, as áreas planas (declives 0-5%) surgem 
regularmente ao longo do corredor, definindo as zonas das linhas de água e os 
planaltos. 

As situações onde a implantação da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400kV, 
poderá induzir impactes sobre a fisiografia será nas zonas de declives acentuados 
e muito acentuados. Desta forma importa destacar o troço 2 (A e B), por se inserir 
numa zona dominada por declives superiores a 25%. 
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� Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400kV 

O corredor relativo à Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400kV, tem início num 
território marcado por um relevo ondulado, onde as situações de declive muito 
acentuado variam com áreas planas. Esta característica é semelhante para ambas 
as alternativas do troço inicial do corredor, ou seja troço 1A, 1B e 1C. O troço 2 
apresenta características fisiográficas diferentes consoante as alternativas A ou B. 
O troço 2A1 desenvolve-se essencialmente em zonas de relevo muito acentuado. 
O troço 2A2, até à zona a Norte do marco geodésico Lagoa, desenvolve-se num 
relevo ondulado (semelhante ao do troço 1). Entre o referido marco geodésico e a 
zona do Vale de Oliveira, o corredor atravessa uma zona com predomínio de 
relevo plano/suave e relevo moderado. A partir desta zona, o troço 2A2 
desenvolve-se num território marcado por declives muito acentuados (superiores a 
25%). O troço 2B desenvolve-se num território dominado por declives muito 
acentuados. O troço 3 desenvolve-se num território marcado por uma fisiografia 
ondulada, com domínio de relevo muito acentuado. Ao longo do troço 4, o corredor 
desenvolve-se num relevo ondulado onde a forte presença de áreas com declives 
superiores a 25% alterna com uma topografia suave, produzindo um território 
bastante dinâmico. O troço 5 tem inicio numa zona marcada por um relevo muito 
acentuado.  No seu desenvolvimento para Nordeste atravessa uma zona de relevo 
moderado (entre os Bcos. Das Hortas e Prevenhas) voltando a inserir-se numa 
zona de relevo muito acentuado (junto à Ribª da Foupana). Na zona entre o 
vértice geodésico de Marco e a Ribª do Alcoutenejo o troço 5 atravessa um 
planalto marcado por um relevo suave e uma zona de relevo moderado. O troço 6 
(alternativas A e B) insere-se num território marcado por um relevo suave a 
moderado. O troço 7 tem início numa zona de relevo moderado, mas desenvolve-
se maioritariamente em situações de relevo muito acentuado. 

As situações onde a implantação da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400kV, 
poderá induzir impactes sobre a fisiografia (zonas de declives acentuados e muito 
acentuados) registam-se particularmente nos troços 1 (A, B e C), 2A1, 2B, 3, 4, 5 
e 8, por apresentarem grandes extensões de áreas com declives superiores a 
25%. 

� Abertura da Linha Tunes-Estoi para a subestação de Tavira, a 150kV 

O corredor relativo à Abertura da Linha Tunes-Estoi para a Subestação de Tavira, 
a 150kV, desenvolve-se, essencialmente, num território dominado por uma 
fisiografia de serra, dominado por um relevo muito acentuado (declive> 25%). 

Tendo em conta as características fisiográficas do território atravessado pelo 
corredor, em que não se reconhecem zonas de relevo suave, considera-se que 
em toda a sua extensão o projecto é passível de produzir impactes negativos na 
fisiografia. 

Os impactes negativos acima identificados, apresentam contudo uma natureza temporária, 
indirecta e localizada (à zona de implantação dos apoios), de magnitude reduzida a média 
(esta última no caso da Abertura da LTNET para a SE, considerando a extensão das 
áreas muito declivosas), classificando-se ainda como não significativos. Importa, no 
entanto, relembrar que é essencial seguir as medidas de minimização preconizadas no 
Capítulo 8, relativamente à minimização do risco de erosão. 

 

Fase de Exploração 

Tal como referido a respeito da fase de construção, e dada a natureza do projecto, não é 
expectável que a existência da linha, ou do mesmo modo, as acções de conservação da 
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linha possam implicar impactes no que respeita à fisiografia, desde que sejam 
consideradas algumas boas práticas ambientais tais como a reabilitação e manutenção 
dos caminhos de acesso aos apoios, de forma a evitar que eventuais processos de erosão 
induzidos na fase de construção se prolonguem na fase de exploração. 

6.4.1.4 Fase de Desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação das linhas eléctricas dentro do 
prazo de concessão da RNT à REN, S.A. No entanto, caso esta venha a ocorrer dever-se-
á dar especial atenção às zonas identificadas na fase de construção como causadoras de 
potencias impactes, uma vez que correspondem a situações de declives acentuados e 
muito acentuados, e/ou a zonas de linhas de festo. Nestes casos não se deverão utilizar 
explosivos, nas operações de desmontagem dos apoios e deveram ser tomadas algumas 
precauções, no sentido de evitar deslizamentos de terras. Desta forma, no que se refere à 
alteração do relevo, tais impactes podem ser considerados como negativos, temporários e 
localizados. Do mesmo modo que na fase de construção, nesta fase prevê-se a ocorrência 
de impactes pouco significativos, desde que seguidas as medidas de minimização 
previstas no âmbito do presente EIA. 

6.4.2 Geomorfologia, geologia e sismicidade 

6.4.2.1 Aspectos gerais 

Os impactes de um projecto de linhas de transporte de energia ou de uma estrutura como 
a subestação em causa sobre a geologia e geomorfologia ocorrem, essencialmente, na 
fase de construção e estão relacionados com a destruição e/ou afectação de formações 
geológicas com interesse económico e/ou científico, em consequência da execução de 
escavações e da construção de acessos (quando não é possível recorrer a acessos 
existentes). 

No caso específico das linhas eléctricas, e atendendo a que a profundidade máxima de 
escavação necessária à abertura de caboucos é reduzida, sendo de 4 m no caso dos 
apoios DL previstos no projecto e de 3,5 m no caso dos apoios CW, é previsível que as 
interacções com as formações geológicas se façam sentir apenas sobre as camadas 
superficiais (já de si alteradas), e que assumam um significado reduzido.  

De uma forma geral a abertura destas covas é realizada por meios mecânicos, sendo o 
recurso a explosivos apenas considerado no caso dos apoios fundados sobre maciço 
rochoso, desconhecendo-se, nesta altura dos trabalhos, os locais onde isso poderá 
ocorrer. No caso de vir a ser necessário recorrer à utilização de explosivos, os impactes 
sobre a geologia poderão adquirir maior expressão, apresentando-se no Capítulo 8  as 
medidas de minimização a considerar.  

No que se refere, por seu lado, à subestação, verifica-se que as principais afectações 
decorrem da necessidade de executar fundações para a implantação da plataforma da 
subestação (assumindo um maior significado do que no caso da implantação das linhas), 
podendo ainda ocorrer uma compactação dos solos e das formações superficiais pela 
circulação de maquinaria pesada na envolvente da subestação. Não se conhecem até ao 
momento (ao nível dos elementos disponíveis do Estudo Prévio da subestação), a 
profundidade das escavações a efectuar, nem as características geológicas e geotécnicas 
das formações a afectar em qualquer das soluções alternativas para a subestação em 
estudo, não sendo expectáveis, no entanto, dado o enquadramento geológico de ambas 
as localizações, impactes negativos significativos. 

Durante a fase de desactivação das linhas, as actividades de desmontagem com potencial 
incidência a nível da geologia e geomorfologia prendem-se com a necessidade de 
remover os maciços de fundação dos apoios. Nestas situações não é necessário recorrer 
à utilização de explosivos, dado que os maciços são, regra geral, removidos até 
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profundidades da ordem dos 80 cm, recorrendo a meios mecânicos. Por outro lado, desde 
que as depressões causadas pela remoção dos maciços sejam cobertas com terra, de 
forma a repor a superfície natural do terreno, e que o material resultante dessa remoção 
seja encaminhado para destino final adequado, os potenciais impactes na geologia serão 
minimizados e poderão ser considerados como pouco significativos. 

No que se refere à desactivação da subestação, e considerando que ela previsivelmente 
se irá traduzir na remoção de estruturas e equipamentos, a que se associam 
potencialmente intervenções no subsolo, prevê-se a ocorrência de impactes negativos 
pouco significativos, particularmente pelo facto da intervenção se realizar em áreas já 
afectadas durante a fase de construção. 

6.4.2.2 Subestação de Tavira 

6.4.2.2.1 Fase de construção 

Tal como apresentado no Capítulo 5, não se verifica a ocorrência de qualquer exploração 
de recursos geológicos ou mineiros na proximidade de qualquer das localizações em 
estudo para a implantação da subestação de Tavira. Por outro lado, a totalidade da área 
de estudo encontra-se implantada na chamada Faixa Piritosa, que ocupa grande parte do 
Baixo Alentejo e Algarve, e onde se registam algumas exploração cupríferas, 
manganesíferas e antimoníferas. Não se conhecem, contudo nas localizações em questão, 
qualquer afloramento ou características geológicas de relevo. 

Durante a fase de construção da subestação de Tavira será expectável a ocorrência de 
impactes negativos na geologia e geomorfologia, em consequência das movimentações 
de terras necessárias para a execução da plataforma da subestação e arruamentos, com 
necessidade de escavações e consequentes alterações da topografia existente nessas 
zonas. 

No quadro seguinte apresentam-se os dados disponibilizados pelo Estudo Prévio da 
subestação a este respeito: 

Quadro 77 – Elementos do Estudo Prévio da subestação de Tavira relativos a 
movimentações de terras 

Localização alternativa 
Dados do Estudo Prévio 

SE 01 SE 02 

Cota máxima ocorrente na localização 412 m 421 m 

Cota final da plataforma da subestação 371 m 403 m 

Área reservada para a plataforma da subestação 57 536 m2 

Área adjacente destinada aos apoios terminais 25 600 m2 

Volume de escavação 446 500 m3 279 000 m3 

Volume de Aterro 387 500 m3 233 500 m3 

Balanço + 59 000 m3 + 45 500 m3 

Volume de terras a transportar a vazadouro 59 000 m3 45 500 m3 

Volume de terras de empréstimo -- -- 

Da leitura ao quadro anterior, verifica-se que estão previstas importantes movimentações 
de terras para qualquer uma das localizações alternativas em estudo, desconhecendo-se, 
contudo, a profundidade das escavações a efectuar na execução das fundações. Tendo, 
no entanto, em consideração a ausência de formações geológicas de interesse científico 
e/ou comercial nas áreas propostas para a implantação desta infra-estrutura, considera-se 
este impacte negativo, permanente, directo, de magnitude média e pouco significativo.  

No que diz respeito aos acessos a cada uma das localizações, considera-se que não será 
necessário proceder à definição de caminhos temporários, uma vez que os dois locais são 
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atravessados pela EM 505, não se prevendo, por este motivo, a ocorrência de impactes 
em resultado desta actividade. 

6.4.2.2.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração da subestação não são expectáveis quaisquer impactes 
sobre a geologia e geomorfologia. 

6.4.2.2.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação da subestação dentro do prazo 
de concessão da RNT à REN, S.A. No entanto, caso venha a ocorrer, não se prevê a 
ocorrência de impactes negativos significativos. 

6.4.2.3 Linhas eléctricas 

6.4.2.3.1 Fase de construção 

Não tendo sido identificadas na generalidade dos corredores propostos para a 
implantação das linhas quaisquer formações geológicas de interesse científico, não se 
prevendo a afectação de recursos geológicos de interesse comercial e, tal como 
anteriormente referido, considerando a reduzida dimensão das escavações a efectuar, em 
que as afectações em termos de geologia ficam restringidas às formações superficiais, 
considera-se que os potenciais impactes na geologia, embora negativos, prováveis e 
permanentes, serão excepcionais, localizados e de baixa magnitude, podendo ser 
classificados como não significativos. 

6.4.2.3.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração de qualquer uma das linhas em estudo não são expectáveis 
impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia, uma vez que não há qualquer 
intervenção física no terreno. 

6.4.2.3.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação das linhas eléctricas dentro do 
prazo de concessão da RNT à REN, S.A. No entanto, caso venha a ocorrer, os potenciais 
impactes sobre a geologia e geomorfologia serão similares aos que foram identificados 
para a fase de construção e poder-se-ão considerar não significativos. 

6.4.3 Solos e Ocupação do solo 

6.4.3.1 Aspectos gerais 

De uma forma geral, a implantação de uma linha de transporte de energia não implica a 
ocupação contínua do terreno onde é implantada, mas apenas uma ocupação pontual e 
reduzida, correspondente, unicamente, aos locais de implantação dos apoios. As áreas a 
ocupar para a instalação dos apoios diferem consoante se considera a fase de construção 
(em que a área utilizada abrange, além da área de implantação do apoio propriamente dita, 
toda uma zona envolvente afecta à construção) ou de exploração (em que é afectada 
permanentemente apenas a área de implantação do apoio).  

No que se refere a uma subestação, pelo contrário, regista-se uma ocupação permanente 
pela plataforma da instalação, registando-se ainda um condicionamento da ocupação da 
sua área envolvente, associado à saída de linhas eléctricas. 

Os impactes sobre as zonas de ocupação agrícola e actividades agrícolas durante a fase 
de construção estão relacionados com a perturbação e/ou destruição das culturas 
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existentes nos locais onde seja necessário abrir acessos, e nos locais de instalação dos 
apoios ou na área de implantação da subestação. Complementarmente, a afectação das 
características pedológicas do solo (através da sua movimentação, compactação ou 
contaminação), poderá ainda ser responsável por impactes negativos indirectos sobre a 
actividade agrícola ocorrente.  

No que respeita às zonas de ocupação florestal há a considerar os impactes associados à 
destruição da vegetação na zona de implantação dos apoios e da plataforma da 
subestação e ao corte e/ou abate de vegetação ao longo do traçado das linhas, para 
estabelecimento das respectivas faixas de protecção. No primeiro caso ocorrerá uma 
afectação irreversível na zona de implantação dos apoios e subestação, com a destruição 
total da vegetação aí presente. No segundo caso apenas se procede ao corte ou decote 
do arvoredo que pode prejudicar as condições de segurança, sendo adoptadas soluções 
que não interferem com espécies protegidas, como os sobreiros, ou como as árvores de 
fruto. O corte e decote do arvoredo é executado em simultâneo com, ou logo após a 
instalação dos apoios e dos cabos, de forma a permitir o funcionamento das linhas. 

Os impactes susceptíveis de ocorrerem durante a fase de construção sobre as zonas de 
ocupação urbana prendem-se com eventuais perturbações nas acessibilidades e emissão 
de poeiras e ruído, assim como efeitos sócio-económicos, reais ou percebidos, na zona 
envolvente, a nível de qualidade de vida e actividades económicas.  

Na fase de desactivação das linhas e subestação, com a eliminação do condicionamento 
do uso do solo imposto pela respectiva servidão e a desocupação das áreas dos apoios, 
potencia-se a ocorrência de impactes positivos na ocupação do solo, com libertação de 
áreas para outros usos, o que se constitui como um impacte positivo. 

6.4.3.2 Subestação de Tavira 

6.4.3.2.1 Fase de construção 

Durante a fase de construção da Subestação de Tavira serão gerados impactes negativos 
sobre os solos e ocupação do solo originados pela destruição ou afectação do solo na 
zona de implantação da infra-estrutura, com consequente substituição do uso actual 
desses solos pelo uso afecto ao projecto. Estima-se que a área a afectar à subestação 
seja da ordem dos 57 536 m2, prevendo-se ainda 25 600 m2 de terrenos que incluirão 
previsivelmente a área necessárias para os primeiros apoios. Não se prevê a necessidade 
de construir acessos temporários à obra. 

Do ponto de vista pedológico serão afectados unicamente litossolos, solos de fraca 
aptidão agrícola, com domínio da classe de capacidade de uso E, apresentando severas 
limitações para a prática de actividades agrícolas. Tendo em consideração a fraca 
qualidade agrológica dos solos passíveis de virem a ser afectados e a reduzida área de 
afectação pela implantação da subestação e acessos, considera-se que, desde que 
adoptadas as medidas de minimização recomendadas no presente EIA, não serão 
expectáveis impactes negativos sobre os solos. 

Para a análise de impactes na ocupação do solo quantificaram-se, em cada localização 
alternativa, as áreas ocupadas pelos principais tipos de ocupação (incluindo-se a 
ocupação agrícola, florestal e ocupação humana). 
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Quadro 78 – Ocupação dominante do solo nos locais alternativos para a construção da 
Subestação de Tavira 

Ocupação 
dominantemente 

agrícola 
(ha / % área 
localização) 

Ocupação dominantemente florestal 
(ha / % área localização) 

Localizações Ocupação 
humana 

Agricultura com 
espaços naturais 

Espaços 
florestais 

degradados 
cortes e novas 

plantações 

Montado Vegetação 
esclerofítica 

SE01 

Ausência de 
ocupação humana. 
Maior proximidade 
às povoações de 
Amoreira e Casas 

Baixas (a 450 e 550 
m, respectiv.) 

46,8 

(93,1%) 

 

-- 

 

2,8 

(5,5%) 

0,4 

(0,8%) 

SE02 

Ausência de 
ocupação humana 
na área de estudo. 

Maior proximidade à 
povoação de 

Cachopo (a mais de 
1000 m)  

-- 
44,8 

(89,1%) 

9,2 

(18,3%) 

4,6 

(9,2%) 

 

Os potenciais impactes da Subestação de Tavira sobre a ocupação humana serão 
previsivelmente não significativos, dado que qualquer das localizações em estudo se 
encontra afastada de áreas habitadas (a localização SE01 situa-se a 450 m da povoação 
de Amoreira e a localização SE 02 situa-se a mais de 1 km do limite urbano de Cachopo). 

Os potenciais impactes da Subestação de Tavira sobre a ocupação florestal durante a 
fase de construção estão relacionados, como anteriormente descrito, com a necessidade 
de proceder ao abate de vegetação para a implantação da plataforma da subestação e 
caminhos de acesso. De uma forma geral, as maiores áreas correspondem a zonas 
ocupadas por espaços florestais degradados, cortes e novas plantações (que representam 
44,8% da localização SE02), ocorrendo ainda pequenas áreas de montado e de matos 
(vegetação esclerofíctica), que assumem maior expressão na localização SE02 do que na 
localização SE01. De facto, verifica-se que a localização SE02 se implanta numa área de 
pinheiro-bravo recém-ardida, envolvida por zonas de esteval, pinheiro-manso e montado 
de sobro. 

Os potenciais impactes da Subestação de Tavira sobre a ocupação agrícola durante a 
fase de construção estão relacionados, como anteriormente descrito, com a afectação ou 
destruição de culturas e/ou explorações agrícolas. Da análise do Quadro 78  constata-se 
que, de uma forma geral a ocupação agrícola é bastante significativa no caso do local 
SE01, em que ocorre na quase totalidade da área, enquanto que no local SE02 
praticamente não existe. A localização SE01 corresponde, efectivamente a uma plantação 
recente de pomar alinhado (de medronheiros) e com sistema de rega. 

Não se conhecendo a implantação exacta da subestação no interior das localizações em 
estudo, não é possível avaliar a extensão do impacte do projecto em matéria de ocupação 
do solo. Contudo, uma vez que não ocorre a afectação directa ou indirecta de qualquer 
zona habitada e que as áreas florestais atravessadas apresentam reduzida expressão, 
considera-se que, desde que salvaguardadas as áreas de montado identificadas (ou na 
sua impossibilidade, na adopção das medidas compensatórias definidas neste EIA), não 
ocorrerão impactes significativos nestas duas tipologias de ocupação do solo. No que se 
refere, contudo, à ocupação agrícola, e uma vez que a SE01 se implanta em terrenos 
actualmente agricultados, considera-se que irão ocorrer impactes negativos com 
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significado neste domínio, associados aos factores socio-económicos decorrentes da 
actividade agrícola. Estes impactes serão, no entanto, minimizados ou mesmo eliminados 
através da negociação do Dono de Obra com o(s) proprietários(s) do terreno, tida com o 
objectivo de ressarcir o(s) mesmo(s) de qualquer dano ou prejuízo causado pelo projecto. 

6.4.3.2.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes negativos directos nos solos 
e ocupação do solo. No entanto, a concretização física da instalação poderá condicionar a 
ocupação do solo na sua envolvente directa e em particular na zona de entrada das linhas 
eléctricas. Esta situação ganha maior relevância no que se refere à ocupação humana, 
que previsivelmente tenderá a afastar-se da subestação, em resultados dos impactes 
percebidos pela população relativamente ao funcionamento deste tipo de instalação. Este 
aspecto será novamente abordado no capítulo da socio-economia. 

6.4.3.2.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação da subestação dentro do prazo 
de concessão da RNT à REN, S.A. No entanto, caso venha a ocorrer, prevê-se a 
ocorrência de impactes positivos associados à libertação dos terrenos para outros fins. 

6.4.3.3 Linhas eléctricas 

6.4.3.3.1 Fase de construção 

Como anteriormente referido, a afectação dos solos decorrentes da fase de construção de 
uma nova linha de transporte de energia apresenta-se limitada às áreas de implantação de 
apoios, zonas de estaleiro e acessos temporários à obra. Para a área de implantação dos 
apoios considera-se igualmente a zona de movimentação de maquinaria afecta ao 
processo construtivo (grua usada para a elevação de cada apoio), o que totaliza, de 
acordo com a Especificação Técnica da REN, S.A.50, cerca de 400 m2, área essa que é 
igualmente usada para a construção dos maciços de fundação (com recurso a betonagem 
local), desmatação e colocação de cabos. Existem outras actividades que também 
poderão causar a afectação e/ou destruição de solos e respectiva ocupação, como sejam 
a abertura de acessos e instalação dos estaleiros (além da destruição dos solos, estas 
actividades poderão promover a sua compactação e alteração temporária do seu uso). 

Nesta fase ocorrem, assim, alterações na ocupação do solo e perdas temporárias de solos, 
resultantes das escavações e da perda temporária do terreno, o que, dependendo da 
qualidade agro-pedológica dos solos e da respectiva área afectada se pode constituir 
como um impacte negativo, apesar de pouco significativo. 

De referir igualmente, que a ocupação das áreas de obra é antecedida de uma negociação 
com os respectivos proprietários, os quais são ressarcidos de qualquer dano ou prejuízo 
causado, tal como referido no Capítulo 3 . 

Considerando-se a relevância de explicitar as condições específicas de atravessamento 
de tipos e ocupações de solo de cada linha, apresentam-se nos pontos seguintes as 
situações identificadas: 

� Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400kV 

Do ponto de vista dos impactes nos solos  atravessados, serão afectados litossolos, que 
ocorrem na generalidade do corredor e troços alternativos. São solos de fraca aptidão 
agrícola, onde dominam as classes de capacidade de uso E, com severas limitações para 
a prática de actividades agrícolas, exceptuando as duas manchas de classe de 
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capacidade A, com óptimas condições para a prática agrícola, que se localizam nos troços 
1 e 3.  

Tendo em consideração a fraca qualidade agrológica da generalidade dos solos passíveis 
de virem a ser afectados e a diminuta área de afectação pela implantação dos apoios, 
considera-se que não serão expectáveis impactes negativos sobre os solos. As situações 
potencialmente mais significativas correspondem ao atravessamento das duas manchas 
de solos de classe de capacidade de uso A anteriormente referidas, considerando-se que, 
desde que adoptadas as medidas de minimização recomendadas no presente EIA, estes 
impactes poderão ser classificados como não significativos.  

Para a análise de impactes na ocupação do solo  quantificaram-se, em cada troço 
constituinte deste corredor, as áreas ocupadas pelos principais tipos de ocupação 
(incluindo-se a ocupação agrícola, florestal e ocupação humana). 

Quadro 79 – Ocupação dominante do solo nos corredores da Linha “Tunes Norte” – Tavira, 
a 400 kV 

Ocupação 
dominantemente 

agrícola 
(ha / % área 

troço) 

Ocupação dominantemente florestal 
(ha / % área troço) 

Troço 

Área 
do 

troço 
(ha) 

Ocupação 
humana 

Agricultura com 
espaços 
naturais 

Floresta 
de 

folhosas 

Espaços 
florestais 

degradados, 
cortes e 
novas 

plantações 

Vegetação 
esclerofítica Montado  

1 223,0 
Alguns 
núcleos 

dispersos 
-- 

0,6 

(0,3%) 

174,6 

(78,2%) 
-- 

3,8 

(1,7%) 

2A 754,9 
Presença 

de 2 
habitações 

isoladas 

4,4 

(0,58%) 

472 

(62,5%) 

44,9 

(5,9%) 

233 

(30,8%) 

114,5 

(15,1%) 

2B 672,8 

Presença 
de 2 

habitações 
isoladas 

18,2 

(2,7%) 

557 

(82,7%) 

35,6 

(5,3%) 

41 

(6%) 

170,3 

(25,3%) 

3 1033,5 

Ausência 
de 

ocupação 
humana 

28,4 

(2,7%) 

333 

(32,2%) 

164,7 

(15,9%) 

284 

(27,4%) 

222,7 

(21,5%) 

4A 175,1 

Ausência 
de 

ocupação 
humana 

72 

(41,1%) 
-- 

31,5 

(17,9%) 

72 

(41,1%) 

0,6 

(0,34%) 

4B 190,4 

Ausência 
de 

ocupação 
humana 

0,7 

(0,36%) 
-- 

84,4 

(44,3%) 

79 

(41,4%) 

2 

1,05%) 

 

Os potenciais impactes da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, sobre a ocupação 
humana serão previsivelmente não significativos, dada a reduzida presença de zonas 
habitadas registada ao longo do corredor. Com efeito, apenas na zona inicial do corredor 
(Troço 1) se regista a presença de algumas habitações dispersas (ocorrendo ainda duas 
habitações isoladas tanto no Troço 2A como no Troço 2B), podendo a sua sobrepassagem 
ser evitada e/ou minimizada, de acordo com as medidas de minimização propostas no 
âmbito deste EIA. 
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Os potenciais impactes Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, sobre a ocupação florestal 
durante a fase de construção estão relacionados, como anteriormente descrito, com a 
necessidade de proceder ao abate e/ou decote de vegetação para a implantação dos 
apoios e caminhos de acesso (quando estes se situem em zonas florestadas), assim como 
para o estabelecimento da faixa de protecção da linha, de acordo com o disposto no 
RSLEAT e Especificações da REN, S.A. em matéria de distâncias de segurança das 
linhas a obstáculos. Da análise do Quadro 79  constata-se que, de uma forma geral, as 
maiores extensões correspondem a zonas ocupadas por florestas de folhosas 
(atravessadas pelos troços 2A, 2B e 3), ocorrendo ainda áreas significativas de vegetação 
esclerofítica (mais expressivas nos troços 2A e 3). Nos troços 1 e 3 identificam-se 
importantes atravessamentos de espaços florestais degradados, cortes e novas 
plantações, registando-se ainda uma presença significativa de áreas de montado nos 
troços 2A, 2B e 3. 

Os potenciais impactes da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, sobre a ocupação 
agrícola durante a fase de construção estão relacionados, como anteriormente descrito, 
com a potencial afectação de culturas e/ou áreas com exploração agrícola e das 
propriedades pedológicas do solo. Da análise do Quadro 79  constata-se que, de uma 
forma geral a ocupação agrícola que ocorre ao longo dos troços deste corredor não é 
muito significativa, predominando a ocupação florestal. As zonas agrícolas ocorrem em 
maior extensão nos troços 2B e 3. Assim sendo, os potenciais impactes sobre zonas 
agrícolas poderão ser considerados como negativos, directos, parcialmente reversíveis, de 
baixa magnitude e pouco significativos, desde que tomadas em consideração as medidas 
de minimização propostas neste EIA. 

� Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400kV 

Do ponto de vista dos impactes nos solos  atravessados, serão afectados litossolos, que 
ocorrem na generalidade do corredor e troços alternativos. São solos de fraca aptidão 
agrícola, onde dominam as classes de capacidade de uso E, com severas limitações para 
a prática de actividades agrícolas, exceptuando a mancha de classe de capacidade A, 
com óptimas condições para a prática agrícola, que se localiza no final do corredor, no 
troço 4A.  

Tendo em consideração a fraca qualidade agrológica da generalidade dos solos passíveis 
de virem a ser afectados e a diminuta área de afectação pela implantação dos apoios, 
considera-se que não serão expectáveis impactes negativos sobre os solos. A situação 
potencialmente mais significativa corresponde ao atravessamento da mancha de solos de 
classe de capacidade de uso A, anteriormente referida, considerando-se que, desde que 
adoptadas as medidas de minimização recomendadas no presente EIA, este impacte 
poderá ser classificado como não significativo.  

Para a análise de impactes na ocupação do solo  quantificaram-se, em cada troço 
constituinte deste corredor, as áreas ocupadas pelos principais tipos de ocupação 
(incluindo-se a ocupação agrícola, florestal e ocupação humana). 
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Quadro 80 – Ocupação dominante do solo nos corredores da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 
400 kV 

Ocupação 
dominanteme
nte agrícola 

(ha / % área 
troço) 

Ocupação dominantemente florestal 

(ha / % área troço) 

Troço 
Área 
do 

troço 
(ha) 

Ocupação 
humana 

Agricultura 
com espaços 

naturais 

Espaços 
Florestais 

degradados,  
cortes e 
novas 

plantações 

Floresta 
de 

folhosas 

Floresta 
mista Montado Vegetação 

esclerofítica 

1A 215,0 
Ausência de 

ocupação 
humana 

53 

(24,6%) 
-- -- -- 

2,05 

(1,0%) 

18 

(8,3%) 

1B 142,8 
Ausência de 

ocupação 
humana 

79 

(55,3%) 
-- -- -- 

10,4 

(7,2%) 

11 

(7,7%) 

1C 178,9 
Ausência de 

ocupação 
humana 

143 

(79,9%) 
-- -- -- 

0,6 

(0,3%) 

4 

(2,2%) 

2A1 129,2 
Ausência de 

ocupação 
humana 

9,4 

(7,3%) 

59,7 

(46,2%) 
-- -- 

2,3 

(1,8%) 

60,1 

(46,1%) 

2A2 357,7 
Ausência de 

ocupação 
humana 

18,6 

(5,2%) 

253,3 

(70,8%) 
-- -- 

3,6 

(1,0%) 

63,6 

(17,8%) 

2B 444,4 
Ausência de 

ocupação 
humana 

54 

(12,2%) 
-- -- -- 

3,4 

(0,76%) 

201 

(45,2%) 

3 233,1 
Ausência de 

ocupação 
humana 

57 

(24,4%) 
-- -- -- 

14,2 

(6,09%) 

27 

(11,5%) 

4A 471,9 

Presença de 
algumas 

habitações 
dispersas 

158 

(33,4%) 
-- 54 

(11,4%) 

28 

(5,9%) 

41 

(8,68%) 

36 

(7,6%) 

4B 481,9 
Ausência de 

ocupação 
humana 

144 

(29,8%) 
-- 66 

(13,6%) 
-- 

16 

(3,3%) 

146 

(30,2%) 

5 960,3 
Ausência de 

ocupação 
humana 

66,2 

(6,9%) 

402,3 

(41,9%) 

0,2 

(0,02%) 
-- 

33,7 

(3,5%) 

283,3 

(29,5%) 

6A 149,4 
Ausência de 

ocupação 
humana 

70,3 

(47, 1%) 

2,1 

(1,4%) 
-- -- 

2,0 

(1,3%) 

60,1 

(40,2%) 

6B 154,2 
Presença de 

habitação 
isolada 

39,1 

(25,4%) 

2,0 

(1,3%) 
-- -- 

1,7 

(1,1%) 

86,2 

(55,9%) 

7 123,7 
Ausência de 

ocupação 
humana 

28,3 

(22,9%) 

25,5 

(20,6%) 

35,3 

(28,5%) 
-- 

34,4 

(27,8%) 

32,8 

(26,5%) 

 

Os potenciais impactes da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, sobre a 
ocupação humana serão previsivelmente não significativos, dada a inexistência de 
presença humana ao longo dos corredores, com excepção de algumas habitações 
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dispersas existentes no troço 4A e de uma habitação no troço 6B, podendo a sua 
sobrepassagem ser evitada e/ou minimizada, de acordo com as medidas de minimização 
propostas no âmbito deste EIA.  

Os potenciais impactes da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, sobre a 
ocupação florestal durante a fase de construção estarão relacionados, como anteriormente 
descrito, com a eventual necessidade de proceder ao abate e/ou decote de vegetação 
para a implantação dos apoios e caminhos de acesso. Da análise do Quadro 80  constata-
se que, de uma forma geral, a ocupação florestal é pouco significativa, havendo apenas a 
assinalar a ocorrência de pequenas manchas de montado (mais expressivas nos troços 
4A, 5 e 7) e a ocorrência de manchas de floresta de folhosas nos troços 4A, 4B e 7 e de 
floresta mista no troço 4A. A ocupação por vegetação esclerofítica é bastante significativa, 
especialmente nos troços 2A2, 2B, 4B, 5 e 6B. 

Os potenciais impactes da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, sobre a 
ocupação agrícola durante a fase de construção estão relacionados, como anteriormente 
descrito, com a potencial afectação de culturas e/ou explorações agrícolas. Da análise do 
Quadro 80  constata-se que, de uma forma geral a ocupação agrícola que ocorre ao longo 
dos troços deste corredor é mais significativa nos troços 1B, 1C e 6A. Assim sendo, os 
potenciais impactes sobre zonas agrícolas poderão ser considerados como negativos, 
directos, parcialmente reversíveis, de magnitude baixa a média e pouco significativos 
desde que tomadas em consideração as medidas de minimização propostas neste EIA. 

� Abertura da Linha Tunes-Estoi para a subestação de Tavira, a 150kV 

Do ponto de vista dos impactes nos solos  atravessados, serão afectados unicamente 
litossolos, que ocorrem na generalidade do corredor e troços alternativos. São solos de 
fraca aptidão agrícola, onde dominam as classes de capacidade de uso E, com severas 
limitações para a prática de actividades agrícolas.  

Tendo em consideração a fraca qualidade agrológica da generalidade dos solos passíveis 
de virem a ser afectados e a diminuta área de afectação pela implantação dos apoios, 
considera-se que não serão expectáveis impactes negativos sobre os solos.  

Para a análise de impactes na ocupação do solo  quantificaram-se, em cada troço 
constituinte deste corredor, as áreas ocupadas pelos principais tipos de ocupação 
(incluindo-se a ocupação agrícola, florestal e ocupação humana). 

 

Quadro 81 – Ocupação dominante do solo nos corredores da Abertura da LTNET para a 
SE de Tavira, a 150 kV 

Ocupação 
dominantemente 

agrícola 

(ha / % área troço) 

Ocupação dominantemente florestal 

(ha / % área troço) 
Troço 

Área 
do 

troço 
(ha) 

Ocupação 
humana 

Agricultura com 
espaços naturais 

Floresta 
de 

folhosas 

Vegetação 
esclerofítica Montado  

1A 173,0 
Ausência de 

ocupação 
humana 

35 

(20,2%) 
-- 

64 

(37%) 

6,6 

(3,8%) 

1B 134,2 
Ausência de 

ocupação 
humana 

26 

(19,4%) 
-- 

106 

(79,0%) 

1,9 

(1,4%) 

2 116,6 
Ausência de 

ocupação 
humana 

92 

(78,9%) 

15 

(12,9%) 

9 

(7,7%) 

12,7 

(10,9%) 
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Ocupação 
dominantemente 

agrícola 

(ha / % área troço) 

Ocupação dominantemente florestal 

(ha / % área troço) 
Troço 

Área 
do 

troço 
(ha) 

Ocupação 
humana 

Agricultura com 
espaços naturais 

Floresta 
de 

folhosas 

Vegetação 
esclerofítica Montado  

3A 573,4 
Ausência de 

ocupação 
humana 

249,6 

(43,5%) 

35,1 

(6,1%) 

288,8 

(50,4%) 

22,6 

(3,9%) 

3B 709,4 
Presença de 

dois pequenos 
núcleos 

204 

(28,8%) 

12,7 

(1,8%) 

486 

(68,5%) 

23,9 

(3,4%) 

4 201,0 
Ausência de 

ocupação 
humana 

77 

(38,3%) 

32 

(15,9%) 

27 

(13,4%) 

21,8 

(10,8%) 

 

Os potenciais impactes da Abertura da LTNET sobre a ocupação humana serão 
previsivelmente não significativos, dada a inexistência de presença humana ao longo da 
quase totalidade dos corredores, salvo a presença de dois pequenos núcleos no troço 3B, 
podendo a sua sobrepassagem ser evitada e/ou minimizada, de acordo com as medidas 
de minimização propostas no âmbito deste EIA. 

Os potenciais impactes da Abertura da LTNET sobre a ocupação florestal durante a fase 
de construção estão relacionados, como anteriormente descrito, com a eventual 
necessidade de se proceder ao abate e/ou decote de vegetação para a implantação dos 
apoios e caminhos de acesso. Da análise do Quadro 81  constata-se que, o tipo de 
ocupação potencialmente mais afectado corresponderá à vegetação esclerofítica, não se 
prevendo a afectação significativa de outras áreas florestais. 

Os potenciais impactes da Abertura da LTNET sobre a ocupação agrícola durante a fase 
de construção estão relacionados, como anteriormente descrito, com a eventual afectação 
de culturas, de explorações agrícolas ou das características pedológicas dos solos. Da 
análise do Quadro 81  constata-se que, de uma forma geral a ocupação agrícola que 
ocorre ao longo dos troços deste corredor é bastante significativa, particularmente nos 
troços 3A e 3B. Assim sendo, os potenciais impactes sobre zonas agrícolas poderão ser 
considerados como negativos, directos, parcialmente reversíveis, de magnitude baixa a 
média e pouco significativos desde que tomadas em consideração as medidas de 
minimização propostas neste EIA 

6.4.3.3.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração das linhas em estudo, os impactes na ocupação do solo 
estarão relacionados com: 

� Ocupação irreversível do solo na zona de implantação dos apoios, impacte que se 
origina durante a fase de construção e que assume um carácter permanente na 
fase de exploração, na zona exclusiva de implantação da estrutura do apoio. 

� Restrições a usos do solo futuros, referindo-se que a presença de qualquer LAT 
impõe uma servidão administrativa que condiciona o uso do solo no interior de 
uma faixa de 45 m centrada no eixo da linha, de modo a garantir as distâncias 
mínimas de segurança do RSLEAT. 

A análise do significado deste tipo de impacte para cada uma das linhas apenas será 
possível em sede de projecto de execução, quando já se conhecem os locais de 
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implantação dos apoios e já se definiram quais os vãos onde será necessário proceder ao 
corte e/ou decote de árvores, bem como a extensão/ espécies que serão afectadas. 

6.4.3.3.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. No entanto, caso venha a 
ocorrer, potenciam-se condições para a ocorrência de impactes positivos nos solos e 
respectiva ocupação, já que se libertarão as zonas ocupadas pelos apoios para outros 
usos. 

6.4.4 Ordenamento do Território 

6.4.4.1 Aspectos gerais 

Os potenciais impactes de infra-estruturas deste tipo sobre o ordenamento do território 
normalmente prendem-se com a ocupação de áreas ou espaços de uso condicionado por 
se encontrarem integrados em planos específicos e/ou serem destinadas a outras 
finalidades. Estes impactes iniciam-se na fase de construção mas prolongam-se para a 
fase de exploração, onde adquirem um carácter permanente. Salienta-se que no caso das 
linhas eléctricas a potencial afectação destas áreas será pontual, ao longo de toda a 
extensão da linha, mas apenas no local de implantação dos apoios. 

Tal como referido no Capítulo 5, verifica-se que o projecto atravessa os Sítios 
Classificados do Caldeirão (PTCON0057) e do Guadiana (PTCON0036), duas zonas 
distintas integradas na rede ecológica europeia designada por Rede Natura 2000 , uma 
importante figura de ordenamento europeia cujas disposições se apresentam transpostas 
para a legislação nacional. Os atravessamentos em causa dizem respeito, 
respectivamente, aos corredores da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV (troços 2A e 
2B) e aos corredores da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV (nos troços 4A, 4B 
e 7), sendo que se estes revelaram inevitáveis face aos pontos de ligação do projecto com 
a Rede Nacional de Transporte e a Rede Eléctrica de Espanha.  

De destacar a este respeito que, em fase de definição da área de estudo do projecto, a 
principal restrição considerada foi exactamente a minimização da extensão dos referidos 
atravessamentos, o que se concretizou na delimitação posterior dos corredores 
associados às Linhas “Tunes Norte”, Tavira, a 400 kV e Abertura da LTNET para a 
subestação de Tavira, a 150 kV, contornando quase na totalidade o Sítio Classificado do 
Caldeirão (a Norte e Este deste) (ver Figura 22 , no capítulo 5.9.2.3). Da mesma forma se 
evitou qualquer interferência com o Sítio Classificado de Barrocal, que se desenvolve a 
Sul do Sítio do Caldeirão. Na definição do ponto de atravessamento do rio Guadiana (e 
respectivo Sítio Classificado), foi igualmente considerada a minimização do impacte sobre 
áreas protegidas ou ecologicamente condicionadas em Espanha. 

Analisando, concretamente, a ocorrência de impactes do projecto sobre a Rede Natura 
2000, importa referir que estes se prendem com a potencial afectação dos valores naturais 
presentes (fauna, flora e habitats) e na interferência com os objectivos de gestão definidos 
para cada Área Classificada.  

Assim, no que se refere aos impactes do projecto sobre os valores naturais existentes nas 
áreas atravessadas, a sua análise será apresentada no Capítulo da Bio-Ecologia. No que 
respeita, por sua vez, aos impactes induzidos a nível dos objectivos de gestão das Áreas 
Classificadas, considera-se que não é possível fazer uma análise detalhada dos impactes 
do projecto, na medida em que o Plano Sectorial para a Rede Natura 2000 ainda se 
encontra em elaboração. Este documento irá apresentar directrizes de gestão específicas, 
onde se prevêem orientações particulares relativamente à presença de linhas eléctricas.  
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Em termos gerais, contudo, e atendendo a que o desenvolvimento do projecto não irá pôr 
em causa o estatuto de protecção das Áreas Classificadas atravessadas, nem o seu valor 
ecológico intrínseco, considera-se que a sua implementação não será responsável pela 
ocorrência de impactes significativos sobre a Rede Natura 2000 (ou qualquer dos Sítios 
Classificados), enquanto figura de ordenamento territorial. 

Relativamente aos Planos Municipais  em vigor nos concelhos atravessados, importa 
referir que, realizando-se o EIA em fase de Estudo Prévio, em que se desconhece ainda a 
implantação dos apoios das linhas em estudo e a localização exacta da subestação em 
cada uma das localizações, não é possível determinar que classes de espaço 
(identificadas em cada Plano Municipal) serão efectivamente atravessadas e 
potencialmente afectadas. A análise agora apresentada refere-se, assim, unicamente às 
classes de ordenamento existentes no interior dos corredores/ troços em estudo. 

De referir, contudo, que as áreas correspondentes às classes de ordenamento 
consideradas mais sensíveis à implementação de projectos como os em estudo foram já 
salvaguardadas durante a Fase 1 – Identificação de Grandes Condicionantes ao Projecto, 
nomeadamente, as Áreas Urbanas e as Áreas de Aptidão Turística (devidamente 
aprovadas e constituindo Áreas Urbanizáveis). Por outro lado, outras classes de 
ordenamento serão analisadas enquanto Condicionantes Biofísicas (Espaços Naturais, 
áreas de Reserva Ecológica Nacional e de Reserva Agrícola Nacional). 

Atendendo às circunstâncias específicas de cada projecto em análise, resultantes da 
respectiva distribuição geográfica, procede-se nos pontos seguintes à análise dos 
potenciais impactes sobre o presente descritor separadamente para cada um dos 4 
projectos em estudo. 

6.4.4.2 Subestação de Tavira 

6.4.4.2.1 Fase de construção/ exploração 

O projecto de construção da subestação de Tavira não se encontra previsto em qualquer 
instrumento de gestão territorial de âmbito local, municipal ou nacional (para além do 
quadro de intervenções previstas pela REN, S.A.). Desta forma, a sua concretização 
constituirá uma ocupação permanente de uma área para um fim distinto do que assumido 
na respectiva classificação de espaço. 

Por outro lado, e considerando as duas localizações propostas para a Subestação 
constata-se que: 

� nenhuma das alternativas de localização interfere com quaisquer planos de 
ordenamento de âmbito nacional e/ou regional; 

� nenhuma das alternativas de localização interfere com quaisquer planos de 
ordenamento de âmbito local, como sejam planos de pormenor ou loteamentos; 

� relativamente a planos de âmbito municipal, considerando o facto de ambas as 
localizações se situarem integralmente no concelho de Tavira e, por esse motivo, 
se encontrarem abrangidas pelo respectivo PDM, quantificaram-se as áreas 
condicionadas e/ou classes de espaços definidos na Planta de Ordenamento do 
PDM de Tavira (apresentadas no Desenho 6 ) que são atravessados pelas duas 
alternativas, informação que se apresenta no Quadro 82 . 
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Quadro 82 – Classes de espaços identificadas nas localizações em estudo para a 
implantação da subestação de Tavira 

Classes de espaços definidas em PDM 
(ha / % relativamente à localização)  Localização 

Espaços agrícolas 
(ha) 

Espaços florestais de protecção 
(ha) 

SE01 5,1 
(10%) 

45,2 
(90,0%) 

SE02 3,1 
(6,1%) 

47,2 
(93,9%) 

 

De acordo com a Carta de Ordenamento de Tavira, tanto a alternativa SE01 como a 
alternativa SE02 se desenvolvem numa zona que se encontra classificada, na sua maioria, 
como espaços florestais de protecção (área de uso condicionado). O Regulamento do 
PDM de Tavira refere que estes espaços “são constituídos por áreas com riscos de erosão 
onde o objectivo fundamental é a protecção do relevo e da diversidade ecológica, 
identificadas no âmbito da REN, áreas de mata climática e montados de sobro e azinho”. 
Em ambas as alternativas, regista-se igualmente a existência de pequenas áreas 
classificadas como espaços agrícolas, o que no caso da alternativa SE01 corresponde a 
uma zona actualmente agricultada. 

Considerando, contudo, que a localização SE 01 se implanta efectivamente numa área 
com ocupação agrícola e que não apresenta as características fisiográficas definidas para 
a classe de ordenamento (área declivosa com risco de erosão), não se considera que a 
implantação do projecto nesta localização venha a constituir um impacte negativo com 
qualquer significado em matéria de ordenamento do território. 

Da mesma forma, para a localização SE 02, e tendo em conta que esta se situa numa 
área florestal recentemente degradada (por acção de fogos florestais), se considera que 
não deverão ocorrer impactes significativos no âmbito do presente descritor. 

Assim sendo, a ocupação potencial destas áreas pela Subestação de Tavira constitui-se 
como um impacte negativo, directo, permanente, localizado e reversível, o que se traduz 
no entanto, atendendo às classes de espaço a ser ocupadas, à sua relação com a 
ocupação do solo actual e a área a ser efectivamente ocupada, num impacte sem 
significado. 

De referir, finalmente, que a presença e funcionamento da instalação poderá constituir um 
“obstáculo” ou restrição a futuras propostas de ordenamento a definir na sua zona 
envolvente, situação que não deverá, no entanto, penalizar a implementação do projecto 
agora em causa. 

6.4.4.2.2 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação da subestação dentro do prazo 
de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer forma, não se prevê a ocorrência de 
impactes durante esta fase sobre o ordenamento do território. 

6.4.4.3 Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV 

6.4.4.3.1 Fase de construção/ exploração 

Tal como anteriormente referido, a afectação potencial introduzida pela linha eléctrica 
apresentará uma natureza bastante circunscrita, localizada apenas ao local de 
implantação de apoios. 
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De forma a quantificar os potenciais impactes no ordenamento do território quantificaram-
se, dentro de cada troço proposto para os corredores definidos para a Linha “Tunes Norte” 
– Tavira a 400 kV, as áreas ocupadas por classes de espaço definidas nas Cartas de 
Ordenamento dos PDMs dos concelhos atravessados, assim como as áreas de Rede 
Natura 2000 atravessadas. 

Desta forma, nos corredores propostos para esta linha é expectável que a implantação 
dos apoios possa vir a ocorrer em classes de espaços que incluem Áreas Classificadas 
(Sítio do Caldeirão), áreas de protecção a albufeiras (Albufeira do Funcho), áreas de 
aptidão turística (não aprovadas), espaços agrícolas e espaços florestais de produção e 
de protecção, tal como se pode observar no Quadro 83 . 

 

Quadro 83 – Classes de espaços atravessados pelo corredor proposto para implantação 
da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV 

Classes de espaços definidas em PDM 
(ha / % relativamente ao troço) 

TROÇO 

Área 
do 

troço 
(ha) 

Áreas 
classificadas 

 (Sítio do 
Caldeirão) 

(ha) 

Áreas de 
protecção 

às 
albufeiras 

Áreas 
de 

aptidão 
turística 

Espaços 
agrícolas 

Espaços 
florestais 

de 
produção 

Espaços 
florestais 

de 
protecção 

1 223,0 -- 17,2 
(7,71%) 

-- 21,4 
(9,6%) 

-- 47,2 
(21,1%) 

2A 754,9 477 (63,2%) -- -- 469,3 
(62,2%) -- 12,5 

(1,7%) 

2B 672,8 385 (57,2%) -- -- 256,9 
(38,2%) -- 14,1 

(2,08%) 

3 1033,5 -- -- 27,8 
(26,9%) 

277,4 
(26,8%) 

493,8 
(47,8%) 

267,9 
(25,9%) 

4A 175,1 -- -- 79,6 
(45,5%) 

1,16 
(0,7%) 

31,6 
(18,04%) 

143,5 
(82,0%) 

4B 190,4 -- -- 83,2 
(43,7%) -- 39,4 

(20,7%) 
151,0 

(79,3%) 

 

Analisando a generalidade da área de estudo constata-se que no início do seu traçado o 
troço 1 do corredor afecto à Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, atravessa uma área 
classificada como área de protecção à albufeira do Funcho, sendo que, no entanto, o seu 
potencial atravessamento dependerá totalmente do ponto inicial do traçado a definir para a 
linha em fase de Projecto de Execução. De qualquer forma, dado o tipo de restrição 
associado a esta tipologia de área, não se considera que a implantação de apoios na 
mesma seja susceptível de causar impactes negativos significativos. 

Quanto aos troços 2A e 2B, estes desenvolvem-se sobre uma grande extensão do Sítio da 
Rede Natura 2000 do Caldeirão (PTCON0057), sendo o atravessamento superior no caso 
do troço 2A. Como atrás referido, considera-se que a presença de uma linha eléctrica não 
é responsável pela afectação do Sitio Classificado enquanto espaço de ordenamento 
territorial. No que se refere às medidas de gestão definidas para este Sítio (apresentadas 
no Capítulo 5), que se referem essencialmente à preservação de áreas de montado e de 
áreas de matagal mediterrânico, considera-se que estas se encontram devidamente 
compatibilizadas com os objectivos e medidas preconizadas pelo presente EIA a respeito 
da Bio-Ecologia (apresentadas no Capítulo 8 ), pelo que se considera que também a este 
nível não se verificarão impactes negativos significativos em resultado da implementação 
do projecto. 

De registar o atravessamento pelos troços 3, 4A e 4B da Área de Aptidão Turística de Vale 
da Odre, que se apresenta delimitada pelo PDM de Tavira mas que nunca chegou a ser 
aprovada (enquanto Núcleo de Desenvolvimento Turístico), não constituindo por esse 
motivo um Espaço Urbanizável a preservar no âmbito do projecto. 
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No que se refere às restantes classes de espaços atravessadas, designadamente, áreas 
agrícolas, áreas florestais de produção e áreas florestais de protecção, considera-se que 
pela natureza destas áreas, e atendendo a que os espaços florestais (de protecção e 
produção) se destinam essencialmente a evitar a ocorrência de fenómenos erosivos e que 
os espaços agrícolas coincidem com a Reserva Agrícola Nacional (a analisar no ponto 
seguinte, enquanto Condicionante Biofísica), considera-se que a ocupação do solo 
resultante da instalação de apoios (temporária na fase de construção e permanente na 
fase de exploração) não será responsável pela ocorrência de impactes significativos sobre 
o ordenamento do território. 

6.4.4.3.2 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer forma, e tal 
como anteriormente referido, não é expectável a ocorrência de impactes a nível do 
ordenamento do território em resultado da fase de desactivação da Linha.  

6.4.4.4 Linha Tavira– Fronteira Espanhola, a 400 kV 

6.4.4.4.1 Fase de construção/ exploração 

Nos corredores propostos para esta linha é expectável que a implantação dos apoios 
possa vir a ocorrer em classes de espaços que incluem Áreas Classificadas (Sítio do 
Guadiana), espaços naturais (Reserva Biológica Municipal e Áreas de salvagurada e 
Activação Biofísica), espaços agrícolas e espaços florestais de produção (incluindo um 
perímetro florestal) e de protecção, tal como se pode observar no Quadro 84 : 

 

Quadro 84 – Classes de espaços atravessados pelo corredor proposto para implantação 
da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

Classes de espaços definidas em PDM 
(ha / % relativamente ao troço)  

TROÇO 

Área 
do 

troço 
(ha) 

Áreas 
classificadas 
(Guadiana) 

(ha) 

Área 
de  

Aptidão  
Turística  

Espaços 
agrícolas 

Áreas de  
Salvaguarda 
e Activação 

Biofísica  

Reserva  
Ecológica  
Municipal 

Espaços 
florestais 

de 
produção 

Espaços 
florestais 

de 
protecção 

Áreas 
Mistas 

1A 215,0 -- -- -- -- -- -- 215,0 
(100%) 

-- 

1B 142,8 -- -- 12,5 
(8,8%) 

-- -- -- 130,3 
(91,2%) 

-- 

1C 178,9 -- -- 1,2 
(0,7%) 

-- -- -- 177,7 
(99,3%) 

-- 

2A1 129,2 -- -- -- -- -- 9,7 
(7,5%) 

112,5 
(87,1%) 

-- 

2A2 357,7 -- -- -- -- -- 188,8 
(52,8%) 

95,3 
(26,6%) 

-- 

2B 444,4 -- -- -- 48,7 
(11,0%) 

-- 15,0 
(3,4%) 

359,1 
(80,8%) 

-- 

3 233,1 -- -- -- 2,5 
(0,5 %) 

-- 12 
(5,1%) 

93,6 
(40,2%) 

-- 

4A 471,9 72,5 
(15,4%) 

-- -- -- -- 68(*) 
(14,4%) 

-- -- 

4B 481,9 101,0 
(21,0%) 

-- -- -- -- 159(*) 
(33,0%) 

-- -- 

5 960,3 -- -- 43,0 
(4,5%) 

69,8 
(7,3%) 

-- 75,5 
(7,9%) 

24,1 
(2,5%) 

60,0 
(6,2%) 

6A 149,4 -- -- 25,4 
(17,0%) -- -- 93,0 

(62,2%) -- -- 

6B 154,2 -- -- 0,1 
(0,1%) 

-- -- 63,6 
(41,2%) 

-- 0,7 
(0,5%) 

7 123,7 51,3 
(41,5%) 

48,0 
(38,8%) -- -- 20,23 

(16,4%) -- -- 8,8 
(7,1%) 

Nota: (*) estas áreas correspondem ao Perímetro Florestal das Terras da Ordem 
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Tal como é possível analisar no quadro anterior, os troços 4A, 4B e 7 desenvolvem-se na 
sua extremidade final sobre o Sítio da Rede Natura 2000 do Guadiana (PTCON0036), 
sendo o atravessamento superior no caso do troço 4B. Este atravessamento não é 
responsável pela afectação do Sitio Classificado enquanto espaço de ordenamento 
territorial. No que se refere às medidas de gestão definidas para este Sítio (apresentadas 
no Capítulo 5), que se referem essencialmente à conservação das margens das linhas de 
água, vegetação ripícola associada e espécies que dependem do meio aquático, 
considera-se que estas se encontram devidamente compatibilizadas com o projecto da 
linha e que se foram implementadas as medidas preconizadas neste EIA (apresentadas 
no Capítulo 8 ) relativamente à tipologia de áreas para implantação de apoios e à 
salvaguarda dos valores ecológicos (fauna, flora e habitats), não se verificarão impactes 
negativos significativos em resultado da implementação do projecto. 

Os referidos troços 4A e 4B atravessam igualmente o Perímetro Florestal das Terras da 
Ordem (coincidente com os espaços florestais de produção existentes no concelho de 
Castro Marim e que ocupa uma grande extensão a Norte da albufeira de Odeleite), sendo 
esse atravessamento mais significativo no caso do troço 4B. Este Perímetro Florestal 
corresponde a áreas em florestação com apoio da circunscrição florestal, onde no entanto, 
de acordo com o PDM do concelho, se poderão implantar infra-estruturas de apoio, 
instalações pecuárias e equipamento turístico. Esta classe de espaço será seguramente 
afectada pelo projecto, na medida em que a densidade da plantação de pinheiro-manso 
obrigará ao abate de alguns elementos arbóreos. Considerando, contudo, o carácter 
localizado da ocupação das áreas de implantação dos apoios (temporária e permanente), 
considera-se que, pelo grau de condicionamento definido para a área e pela extensão do 
impacte identificado, este apresentará uma natureza pouco significativa. 

Relativamente aos Espaços Naturais, verifica-se o atravessamento de Áreas de 
Salvaguarda e Activação Biofísica pelos troços 2B (por três vezes), 3 e 5, assim como da 
Reserva Biológica Municipal pelo troço 7. Estes atravessamentos são por vezes integrais, 
nomeadamente no caso de um atravessamento pelo troço 2B (no local de afluência da 
ribeira de Danfelix à ribeira de Odeleite), no cruzamento do troço 5 com a ribeira de 
Cadavais e da zona de término do troço 7, junto ao rio Guadiana, situações em que 
haverá forçosamente afectação das Classes de Espaços pela implantação da linha Tavira 
– Fronteira Espanhola, a 400 kV. Outros 2 atravessamentos do troço 2A2 e o único 
relativo ao troço 3 são apenas parciais, podendo a linha vir a evitar o impacte, caso se 
implante a Norte das referidas áreas. Considerando que estas classes de espaços se 
destinam à salvaguarda dos valores paisagísticos, da fauna, da flora e do equilíbrio 
ecológico, e ainda à protecção, conservação e renovação dos recursos naturais, verifica-
se que a implementação do projecto será responsável pela ocorrência de impactes 
negativos, prováveis a certos sobre estas áreas, temporários (nas zonas correspondentes 
à ocupação temporária em fase de obra) ou permanentes (nas zonas de implantação dos 
apoios), directos, potencialmente significativos, dado que ocorre a afectação de áreas que 
apresentam condicionantes legais, mas localizados e de baixa magnitude, face à reduzida 
área que será efectivamente destruída. 

A Área de Aptidão Turística de Norte de Alcoutim é atravessada pelo troço 7, na zona de 
chegada ao rio Guadiana. Apesar de se encontrar delimitada no PDM de Alcoutim, esta 
área ainda não se encontra aprovada (enquanto Núcleo de Desenvolvimento Turístico), 
não constituindo por esse motivo um Espaço Urbanizável a preservar no âmbito do 
projecto. 

No que se refere às restantes classes de espaços atravessadas designadamente, espaços 
agrícolas, espaços florestais de produção e protecção, considera-se que a implantação do 
projecto (tanto na sua fase de construção como na fase de exploração, atendendo às 
áreas a afectar) não porá em causa o ordenamento do território em vigor. 
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6.4.4.4.2 Fase de desactivação  

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer forma, e tal 
como anteriormente referido, não é expectável a ocorrência de impactes a nível do 
ordenamento do território em resultado da fase de desactivação da Linha. 

6.4.4.5 Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV 

6.4.4.5.1 Fase de construção/exploração 

Analisando o Desenho 6  – Carta de Ordenamento, verifica-se que os corredores 
propostos para esta linha se implantam em classes de espaços que incluem áreas de 
aptidão turística (não aprovadas), espaços agrícolas e espaços florestais de produção e 
de protecção, tal como se pode observar no Quadro 85 : 

 

Quadro 85 – Classes de espaços atravessados pelo corredor proposto para a implantação 
da Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV 

Classes de espaços definidas em PDM 
ha / % relativamente ao troço)  

TROÇO 
Área do 

troço 
(ha) 

Áreas de 
aptidão 
turística 

(ha) 
Espaços 
agrícolas 

Espaços  
florestais de 

produção 

Espaços florestais 
de protecção 

1A 173,0 -- -- -- 173,0 
(100%) 

1B 134,2 -- -- -- 134,2 
(100%) 

2 116,6 -- 0,25 
(0,2%) 

5,4 
(6,3%) 

111,0 
(95,2%) 

3A 573,5 41,2 
(7,2%) -- 11,9 

(2,1%) 
573,4 

(99,9%) 

3B 709,4 30,9 
(4,4%) 

7 
(1,0%) 

20,0 
(2,8%) 

682,4 
(96,2%) 

4 201,0 -- -- -- 196 
(97,5%) 

 

De acordo com o quadro anterior, verifica-se que os troços 3A e 3B da Linha atravessam a 
Área de Aptidão Turística de Alcaria do Cume, importando referir que esta se apresenta 
delimitada pelo PDM de Tavira mas que nunca chegou a ser aprovada (enquanto Núcleo 
de Desenvolvimento Turístico), não se encontrando por esse motivo classificada pelo PDM 
como Espaço Urbanizável. Tratando-se de um espaço não urbanizável, não se verificam, 
assim, restrições à implementação do projecto dentro da sua área. 

No que se refere às restantes classes de espaços atravessadas designadamente, espaços 
agrícolas, espaços florestais de produção e protecção, considera-se que a implantação do 
projecto (tanto na sua fase de construção como na fase de exploração, atendendo às 
áreas a afectar) não porá em causa o ordenamento do território em vigor. 

6.4.4.5.2 Fase de desactivação  

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer forma, e tal 
como anteriormente referido, não é expectável a ocorrência de impactes a nível do 
ordenamento do território em resultado da fase de desactivação da Linha. 
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6.4.5 Condicionantes ao uso do solo (condicionantes  biofísicas, urbanísticas e 
servidões) 

6.4.5.1 Enquadramento 

Na área de estudo há a registar a existência de um conjunto de condicionantes biofísicas, 
urbanísticas e servidões, que foram tidas em devida consideração na Fase 1 do estudo – 
Identificação de Grandes Condicionantes ao Projecto, em que se definiram os corredores 
e localizações em estudo. Assim sendo, pode considerar-se que os principais impactes do 
projecto sobre áreas condicionadas foram, desde logo, acautelados.  

Contudo, dada a extensão e o desenvolvimento do projecto é inevitável que a implantação 
física das infra-estruturas em estudo venha a afectar áreas condicionadas. A afectação 
destas áreas pela implantação das linhas eléctricas e subestação constituir-se-á, assim, 
como um impacte negativo, que se inicia na fase de construção e que se mantém durante 
a fase de exploração das infra-estruturas. 

Relativamente à subestação, verifica-se que esta irá ocupar permanentemente uma área 
correspondente à plataforma da instalação, devendo a sua localização ser definida de 
modo a minimizar a interferência com as diferentes condicionantes identificadas no interior 
de cada uma das localizações em estudo. 

No que se refere especificamente às linhas eléctricas em estudo, verifica-se que os 
principais impactes ou interferências originados pelos projectos sobre as áreas 
condicionadas estão relacionados com a afectação/destruição dessas áreas pela 
implantação dos apoios e abertura de acessos. Considerando que a fase de 
desenvolvimento do projecto não permite identificar ainda a localização dos apoios das 
linhas, optou-se por quantificar a área de cada condicionante atravessada pelos diferentes 
troços/ corredores das linhas em estudo como forma de avaliar a probabilidade e extensão 
da ocorrência de impactes. 

De um modo geral, verifica-se que os potenciais impactes sobre as áreas condicionadas 
se iniciam na fase de construção e que se prolongam para a fase de exploração, onde 
assumem carácter definitivo, essencialmente nas zonas correspondentes às afectações 
permanentes do solo pela colocação dos apoios. 

Nos pontos seguintes analisam-se as potenciais interferências do projecto sobre este 
descritor. 

6.4.5.2 Subestação de Tavira 

6.4.5.2.1 Fase de construção/ exploração 

Os principais impactes passíveis de serem originados pela construção da subestação 
sobre áreas condicionadas prendem-se com a afectação de solos classificados como RAN 
e REN, de áreas de montado e com a interferência com a área de protecção definida pelo 
presente EIA para o Heliporto de Cachopo (que não está licenciado e não tem, portanto, 
servidão aeronáutica constituída), tal como se refere seguidamente:  

� A alternativa SE01- Amoreira  abrange uma zona cujos solos se encontram 
classificados em cerca de 36,5 ha como REN (correspondendo a cerca de 73 % 
da área total) e em cerca de 3,5 ha como RAN (correspondendo a cerca de 7% da 
área total afecta a esta alternativa). A alternativa SE02 - Cachopo  desenvolve-se 
sobre uma zona cujos solos se encontram classificados em cerca de 46,5 ha como 
REN (que corresponde a cerca de 93% da área total afecta a esta alternativa) e 
em cerca de 1 ha como RAN (correspondendo a cerca de 2% da área total afecta 
a esta alternativa); 
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� A alternativa SE01  desenvolve-se sobre uma zona que se encontra parcialmente 
abrangida pela área proposta pelo EIA para a salvaguarda da operacionalidade do 
Heliporto de Cachopo; 

� No que respeita à presença de montado há a registar que a localização SE01 
inclui uma área de 2,8 ha ocupada com montado, enquanto a localização SE02 
inclui uma área de 9,2 ha de montado. 

Os potenciais impactes decorrentes das afectações das áreas condicionadas acima 
referidas pela implantação da subestação e/ou acessos são diferentes consoante a área 
condicionada em causa.  

Durante a fase de exploração da subestação não são expectáveis impactes negativos nas 
áreas condicionadas, além daqueles que se iniciaram durante a fase de construção e que, 
nesta fase, assumem um carácter permanente, na zona que será ocupada pela plataforma 
da subestação. 

Assim, relativamente às afectações de solos classificados como Reserva Ecológica 
Nacional (REN), e considerando que a quase totalidade da área da localização SE02 e 
uma grande área da localização SE01 se encontram classificadas como REN e tendo em 
conta que a implantação da subestação irá ocupar irreversivelmente uma área que não 
poderá manter a referida classificação, ocorrerão impactes negativos, certos, directos, 
permanentes e significativos. É de destacar, a este respeito que os solos do concelho de 
Tavira se encontram quase integralmente classificados como REN (tal como é possível 
verificar pela análise da Figura 14 ), considerando-se, por este motivo, que a afectação a 
ser induzida apresenta pouca expressão em termos regionais. 

A potencial afectação de solos classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN) será 
menos significativa e mais facilmente minimizável, dadas as reduzidas áreas 
condicionadas por esta figura nos locais alternativos propostos para a subestação.  

No que se refere à instalação de estaleiros, não se prevê que estes venham a originar 
quaisquer impactes sobre as áreas de RAN e REN, se forem implementados os critérios 
para a sua localização apresentados no presente EIA (no Capítulo 8 ). 

No que diz respeito à interferência com a área de protecção definida pelo EIA para o 
Heliporto de Cachopo, há que referir que esta “estrutura” não se encontra licenciada, 
consistindo unicamente numa zona plana desocupada que o SNBPC identificou como uma 
potencial área a usar pelos helicópteros de combate a incêndios florestais. Tal como 
referido no Capítulo 5 , a definição de uma área de protecção centrada em torno desta 
localização, com um raio de 1500 m, assumiu um carácter meramente informativo e 
preventivo, visando salvaguardar a futura utilização do local para o combate a incêndios. 
Desta forma, e atendendo ao facto de a localização SE02 apenas atravessar a zona 
exterior da área de protecção que foi delimitada, considera-se que não existirão, a este 
nível quaisquer impactes decorrentes da implementação do projecto. 

Relativamente às áreas de montado identificadas no interior das localizações em estudo, 
considera-se que face ao seu estatuto legal e à sua importância em termos ecológicos e 
sócio-económicos (associados à exploração de cortiça), estas serão as áreas mais 
sensíveis e de maior grau de condicionamento à implantação da subestação. De facto, 
considera-se que a minimização ou mesmo a anulação da interferência do projecto com 
estas áreas deverá constituir o principal condicionamento ambiental à localização exacta 
da instalação em cada uma das áreas alternativas em estudo. Saliente-se, no entanto, que 
caso não seja possível evitar o abate de algum exemplar de sobreiro ou azinheira, serão 
adoptadas as medidas de compensação previstas por lei. No que se refere, em particular, 
à localização SE 02, onde se regista a presença de cerca de 9,2 ha de montado (cerca de 
18,3% da área da localização), considera-se que, dada a maior presença de espécies 
protegidas do que a registada na localização SE01 e a sua ocorrência mais generalizada 
dentro de toda a localização (numa ocupação dispersa de sobreiros e azinheiras 
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semelhante à que se verifica um pouco por toda a área de estudo, em resultado da sua 
localização bio-geográfica), ocorrerá certamente a afectação de alguns elementos 
arbóreos protegidos, do que resulta um impacte negativo, certo, permanente e significativo, 
apesar de localizado e reversível, na medida em que se poderão implementar medidas 
compensatórias do impacte.  

Desta forma, se forem seguidas as medidas apresentadas no Capítulo 8  do presente EIA, 
é expectável que o impacte identificado se venha a atenuar, podendo, nessas 
circunstâncias, considerar-se como pouco significativo. 

6.4.5.2.2 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação da subestação dentro do prazo 
de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer forma, não é expectável a ocorrência de 
impactes sobre áreas condicionadas em resultado da fase de desactivação da Linha. 

6.4.5.3 Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV 

6.4.5.3.1 Fase de construção 

De uma forma geral, será expectável que, independentemente das medidas e 
recomendações consideradas neste EIA, uma grande parte dos apoios da Linha “Tunes 
Norte” – Tavira, a 400 kV venha a ocorrer em solos classificados como Reserva Ecológica 
Nacional (REN), dada a elevada extensão destes solos na zona de desenvolvimento dos 
corredores propostos para a sua implantação. Com efeito, a totalidade das áreas 
classificadas como REN são superiores a 50% das áreas totais afectas ao corredor (como 
é possível verificar por análise do Desenho 7 ).  

Assim sendo será expectável a ocorrência de impactes negativos, temporários (nas zonas 
correspondentes à ocupação temporária verificada em fase de obra) ou permanentes (nas 
zonas de implantação dos apoios), directos, potencialmente significativos, dado que ocorre 
a afectação de áreas que apresentam condicionantes legais, mas localizados e de baixa 
magnitude, face à reduzida área que será efectivamente destruída. 

Relativamente à afectação de solos classificados como Reserva Agrícola Nacional (RAN), 
as áreas atravessadas são muito menos extensas do que as verificadas para a REN, 
correspondendo, no global, apenas a cerca de 1,3% da área total dos troços da Linha. Tal 
poderá significar que, com a adopção de medidas e cuidados específicos na fase de 
Projecto de Execução, a implantação dos apoios da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 
kV poderá não vir a ser responsável por qualquer impacte sobre solos classificados como 
RAN. De qualquer forma, destaca-se o atravessamento de cerca de  
30 ha de solos RAN pelo troço 3, correspondendo sensivelmente às margens das ribeiras 
do Vascão, do Vascãozito, da Corte, da Ribeirinha e da Foupana. 

Nos troços em estudo identifica-se ainda a presença dispersa de sobreiros e azinheiras, 
intercalados com zonas de montado mais denso, num mosaico de espécies climácicas da 
região, que inclui ainda matagais arborescentes complexos e evoluídos, medronhais, 
urzais e pré-bosques de sobreiro acompanhados de carvalho-cerquinho. 

As áreas de montado encontram-se protegidas por lei, nomeadamente, através do 
Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio, que define o regime de protecção de sobreiros e 
azinheiras (tal como apresentado no Capítulo 5 ).  

Considerando que a colocação de apoios em zonas de montado denso, com consequente 
destruição e/ou afectação de espécies protegidas por lei e perturbação da respectiva 
exploração económica, se constitui como um impacte negativo, permanente e muito 
significativo, cartografaram-se nos Desenhos 5 e 7  as áreas de montado consideradas 
mais sensíveis à implantação dos apoios. A preservação destas áreas deverá assumir um 
carácter prioritário no desenvolvimento do traçado da linha e da localização dos apoios (a 
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elaborar em fase de Projecto de Execução). A afectação de árvores protegidas dispersas 
constitui igualmente um impacte negativo significativo, pelo que no Capítulo 8 , se 
apresenta um conjunto de medidas de minimização e compensação que visam a 
atenuação e, desejavelmente, a eliminação destes impactes. 

Na zona inicial do troço 1, regista-se o atravessamento de uma Linha de Muito Alta 
Tensão, da Rede Nacional de Transporte (RNT), nomeadamente a linha Ourique-Tunes 
(linha 1086). Da mesma forma se verifica que o troço 3 atravessa a linha Ourique-Estoi 
(linha 1074), na proximidade da povoação de Ameixial. Refira-se que o Estudo Prévio em 
análise contempla a adopção de distâncias de segurança relativamente a linhas eléctricas 
existentes acima dos mínimos regulamentares, pelo que não são expectáveis quaisquer 
impactes sobre estas estruturas. 

No que se refere à rede viária existente e, em particular, às respectivas servidões non-
aedificandi, verifica-se o atravessamento da Auto-estrada A2 sensivelmente a meio do 
troço 1, assim como das seguintes estradas e caminhos: Estradas Nacionais EN2 e 
EN124, Estradas Municipais 504, 505 e 506 e Caminhos Municipais 1029 e 1030. Apesar 
de não se conhecerem ainda os pontos exactos de atravessamento destas vias, está 
previsto no Estudo Prévio da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, a não afectação de 
qualquer servidão rodoviária existente, assim como o estabelecimento de distâncias de 
segurança (entre os cabos e as vias rodoviárias atravessadas) acima dos mínimos 
regulamentares, adoptando-se os critérios a este respeito definidos pela REN, S.A.. Não 
se prevê, por este motivo, a ocorrência de qualquer impacte negativo a este respeito. 

No interior dos corredores em estudo para esta Linha, identifica-se ainda a presença de 
vértices geodésicos do Coentral no troço 2B e do Pulo do Lobo no troço 3. A estes vértices 
encontram-se associadas legalmente “faixas de respeito” de, no mínimo, 15 metros de raio, 
nas quais não se poderá fazer plantações, construções e outras obras ou trabalhos de 
qualquer natureza que impeçam a visibilidade das direcções constantes das minutas da 
triangulação. 

A localização dos vértices geodésicos deverá ser tida em consideração na fase de 
projecto de execução, aquando da definição do traçado e da implantação dos apoios da 
Linha, caso estes se situem em locais susceptíveis de interferir com a intervisibilidade dos 
vértices geodésicos, a qual, de acordo com disposto na lei, terá de ser assegurada. Desta 
forma, não se não se perspectivam quaisquer interferências negativas do projecto. 

Finalmente, importa referir o atravessamento, por parte do troço 4B, da área de protecção 
definida pelo EIA para o Heliporto de Cachopo. Tal como referido a respeito da 
subestação, esta área de protecção foi apenas delimitada no presente estudo de modo a 
acautelar a sua futura utilização pelos helicópteros de combate a incêndios florestais, uma 
vez que a designada estrutura não se apresenta licenciada. Considerando o 
atravessamento marginal desta área pelo troço 4B, não se considera expectável que 
venham a ocorrer impactes decorrentes da implementação do projecto a este nível. 

6.4.5.3.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, não são 
expectáveis impactes negativos sobre as áreas condicionadas identificadas, para além 
daqueles que se iniciaram durante a fase de construção e que, nesta fase, assumem um 
carácter permanente, restringindo-se à zona efectiva de implantação dos apoios da linha, 
aspecto que nesta fase do projecto não se encontra ainda definido. 

6.4.5.3.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer forma, não é 
expectável a ocorrência de impactes sobre áreas condicionadas em resultado da fase de 
desactivação da Linha. 
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6.4.5.4 Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

6.4.5.4.1 Fase de construção/ exploração 

Tal como referido para a Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, é expectável que uma 
grande parte dos apoios da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, venha a ocorrer 
em solos classificados como Reserva Ecológica Nacional (REN), dadas as elevadas 
extensões destas áreas classificadas na zona de desenvolvimento dos corredores 
propostos. Verifica-se que os solos classificados como REN que são atravessadas pelos 
corredores da Linha ocupam mais de 70% da sua área.  

Será, assim, previsível a ocorrência de impactes negativos, temporários (nas zonas 
correspondentes à ocupação temporária verificada em fase de obra) ou permanentes (nas 
zonas de implantação dos apoios), directos, potencialmente significativos, dado que ocorre 
a afectação de áreas que apresentam condicionantes legais, mas localizados e de baixa 
magnitude, face à reduzida área que será efectivamente destruída. 

Pelo contrário, verifica-se que a afectação de solos classificados como Reserva Agrícola 
Nacional (RAN) é muito pouco significativa, correspondendo, no global, apenas a cerca de 
1,1% da área total dos corredores da Linha. É, por este motivo, expectável, que a 
localização criteriosa dos apoios (atendendo às recomendações apresentadas no Capítulo 
8), venha a evitar a ocorrência de impactes sobre a RAN. 

Tal como anteriormente referido, identifica-se ainda, nos troços em estudo, a presença 
dispersa de espécies arbóreas legalmente protegidas, nomeadamente, sobreiros e 
azinheiras, intercalados com zonas de montado mais denso. Nos Desenho 5 e 7  
identificam-se as áreas de montado consideradas mais sensíveis à colocação dos apoios 
da linha, constituindo-se a destruição e/ou afectação das espécies referidas um impacte 
negativo, permanente e significativo, sendo muito significativo perante zonas de montado 
denso, face ao disposto na lei e à perturbação da actividade económica de extracção de 
cortiça que lhe está associada.  

A preservação destas áreas deverá assumir um carácter prioritário no desenvolvimento do 
traçado da linha e da localização dos apoios (a elaborar em fase de Projecto de Execução). 
No caso particular da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, verifica-se uma 
presença menos intensa de sobreirais e montados face ao observado na Linha “Tunes 
Norte”-Tavira, a 400 kV, pelo que se considera que os impactes sobre estas áreas e 
espécies condicionadas sejam pouco prováveis, desde que sejam adoptadas as medidas 
de minimização e compensação apresentadas no Capítulo 8 . 

À semelhança do referido no ponto 6.3, verifica-se o atravessamento Espaços Naturais 
pelos corredores da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, nomeadamente de 
Áreas de Salvaguarda e Activação Biofísica pelos troços 2A2 (por três vezes), 3 e 5, assim 
como da Reserva Biológica Municipal pelo troço 7. Atendendo a que estas zonas 
apresentam condicionantes legais a qualquer construção no seu interior (são áreas non 
aedificandi), a implementação do projecto será responsável pela ocorrência de impactes 
negativos, prováveis a certos (dependendo do troço) sobre estas áreas, temporários (nas 
zonas correspondentes à ocupação temporária em fase de obra) ou permanentes (nas 
zonas de implantação dos apoios), directos, potencialmente significativos, dado que ocorre 
a afectação de áreas condicionadas, mas localizados e de baixa magnitude, face à 
reduzida área que será efectivamente destruída. 

Relativamente à rede viária presente nos corredores da Linha, verifica-se o 
atravessamento do IC27, das Estradas Nacionais EN122 e EN124, das Estradas 
Municipais 505, 506, 507 e 508 e dos Caminhos Municipais 1051, 1054 e 1252. Apesar de 
não se conhecerem ainda os pontos exactos de atravessamento destas vias, está previsto 
no Estudo Prévio da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, a não afectação de 
qualquer servidão rodoviária existente, assim como o estabelecimento de distâncias de 
segurança (entre os cabos e as vias rodoviárias atravessadas) acima dos mínimos 
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regulamentares, adoptando-se os critérios a este respeito definidos pela REN, S.A.. Não 
se prevê, por este motivo, a ocorrência de qualquer impacte negativo a este respeito. 

Verifica-se a existência de quatro vértices geodésicos nos corredores desta linha, o 
primeiro situado no troço 2B, sensivelmente na zona central deste troço (vértice de 
Bicudo), o segundo a meio do troço 3 (vértice de Cerro Pelado), o terceiro no troço 4B 
(vértice de Montinho) e o último no troço 5 (vértice de Marcos).  

A estes vértices encontram-se associadas legalmente “faixas de respeito” de, no mínimo, 
15 metros de raio, nas quais não se poderá fazer plantações, construções e outras obras 
ou trabalhos de qualquer natureza que impeçam a visibilidade das direcções constantes 
das minutas da triangulação. Desde que o projecto de execução da presente linha tenha 
em devida consideração as servidões associadas a estes vértices atrás mencionadas, não 
se perspectivam quaisquer interferências negativas associadas ao projecto. 

Verifica-se ainda o atravessamento pelo troço 5, da faixa envolvente de 250 m de raio em 
torno de 4 pontos de água utilizados pelo SNBPC no combate a incêndios florestais, 
apesar de apenas marginalmente. Estas áreas de “salvaguarda” não apresentam 
condicionantes legais à implantação da linha eléctrica, devendo ser, contudo, 
consideradas na definição do traçado da linha. Considera-se, assim, que a implementação 
das medidas de minimização definidas no presente EIA a este respeito, poderá minimizar 
eficazmente ou mesmo anular a ocorrência deste impacte nagativo. 

Os troços 2A1, 2A2 e 2B da Linha atravessam ainda o feixe hertziano de Alcaria do Cume 
<> Alcaria Ruiva, o qual, de acordo com informação prestada pela ANACOM, Autoridade 
Nacional de Comunicações, não é afectado pelo projecto. Em fase de Projecto de 
Execução, deverá ser confirmado o cumprimento dos requisitos legais de desobstrução 
associados à servidão radioeléctrica constituída para o referido feixe hertziano. 

Por fim, é de referir o atravessamento, pelos troços 4A, 4B e 5, do traçado projectado da 
conduta de adução do subsistema de Beliche, integrado no Sistema Multimunicipal de 
Abastecimento de Água do Algarve. Considerando a tipologia deste tipo de infraestrutura, 
não se prevê a ocorrência de qualquer impacte associado à construção e exploração da 
Linha, desde que se salvaguarde uma faixa de protecção de 2,5 m relativamente ao 
traçado da conduta. 

6.4.5.4.2 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer forma, não é 
expectável a ocorrência de impactes sobre áreas condicionadas em resultado da fase de 
desactivação da Linha. 

6.4.5.5 Abertura da LTNET para a Subestação de Tavira, a 150 kV 

6.4.5.5.1 Fase de construção/ exploração 

De uma forma mais expressiva do que para as duas linhas anteriores, é expectável que 
uma grande parte dos apoios da Abertura da LTNET para a Subestação de Tavira, a 150 
kV, venha a ocorrer em solos classificados como Reserva Ecológica Nacional (REN), 
considerando que estas representam mais de 90% da área total dos corredores da Linha.  

Será, assim, previsível a ocorrência de impactes negativos, temporários (nas zonas 
correspondentes à ocupação temporária verificada em fase de obra) ou permanentes (nas 
zonas de implantação dos apoios), directos, potencialmente significativos, dado que ocorre 
a afectação de áreas que apresentam condicionantes legais, mas localizados e de baixa 
magnitude, face à reduzida área que será efectivamente destruída. 
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Considerando um atravessamento de cerca de 0,5 ha de solos classificados como 
Reserva Agrícola Nacional (RAN), não é expectável que ocorram impactes negativos 
sobre estas manchas, particularmente porque estas coincidem integralmente com a 
várzea do barranco de Cortes Novas, que se situa num vale encaixado onde é improvável 
a colocação de qualquer apoio da linha, do ponto de vista técnico. 

Nos troços da linha em estudo, identifica-se ainda a presença dispersa de espécies 
arbóreas legalmente protegidas, nomeadamente, sobreiros e azinheiras, intercalados com 
zonas de montado mais denso. Nos Desenho 5 e 7  identificam-se as áreas de montado 
consideradas mais sensíveis à colocação dos apoios da linha, constituindo-se a destruição 
e/ou afectação das espécies referidas um impacte negativo, permanente e significativo, 
sendo muito significativo perante zonas de montado denso, face ao disposto na lei e à 
perturbação da actividade económica de extracção de cortiça que lhe está associada.  

A preservação destas áreas deverá assumir um carácter prioritário no desenvolvimento do 
traçado da linha e da localização dos apoios (a elaborar em fase de Projecto de Execução). 
No caso particular da Abertura da LTNET para a Subestação de Tavira, a 150 kV, verifica-
se uma presença menos intensa de sobreirais e montados face ao observado na Linha 
“Tunes Norte”-Tavira, a 400 kV, considerando-se que os impactes sobre estas áreas e 
espécies condicionadas sejam pouco prováveis, desde que sejam adoptadas as medidas 
de minimização e compensação apresentadas no    Capítulo 8 . 

No que diz respeito à rede viária existente nos corredores em estudo para a Linha, 
verifica-se o atravessamento da Estrada Nacional 397 e da Estrada Municipal 505. Apesar 
de não se conhecerem ainda os pontos exactos de atravessamento destas vias, está 
previsto no Estudo Prévio da Abertura da LTNET para a Subestação de Tavira, a 150 kV, 
a não afectação de qualquer servidão rodoviária existente, assim como o estabelecimento 
de distâncias de segurança (entre os cabos e as vias rodoviárias atravessadas) acima dos 
mínimos regulamentares, adoptando-se os critérios a este respeito definidos pela REN, 
S.A.. Não se prevê, por este motivo, a ocorrência de qualquer impacte negativo a este 
respeito. 

No interior dos corredores em estudo para esta Linha, identifica-se ainda a presença dos 
vértices geodésicos da Fonte e de Cruzes (apenas parcialmente) no troço 3B, e de 
carvalhoso, no troço 4. A estes vértices encontram-se associadas legalmente “faixas de 
respeito” de, no mínimo, 15 metros de raio, nas quais não se poderá fazer plantações, 
construções e outras obras ou trabalhos de qualquer natureza que impeçam a visibilidade 
das direcções constantes das minutas da triangulação. 

A localização dos vértices geodésicos deverá ser tida em consideração na fase de 
projecto de execução, aquando da definição do traçado e da implantação dos apoios da 
Linha, caso estes se situem em locais susceptíveis de interferir com a intervisibilidade dos 
vértices geodésicos, a qual, de acordo com disposto na lei, terá de ser assegurada. Desta 
forma, não se não se perspectivam quaisquer interferências negativas do projecto. 

6.4.5.5.2 Fase de desactivação  

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer forma, não é 
expectável a ocorrência de impactes sobre áreas condicionadas em resultado da fase de 
desactivação da Linha. 

6.4.6 Bio-Ecologia 

6.4.6.1 Metodologia 

No que diz respeito à bio-ecologia, a avaliação de impactes ambientais no projecto da 
Subestação de Tavira e Linhas da RNT associadas, incluindo nova interligação com a 
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Rede Eléctrica de Espanha, divide-se de acordo a tipologia dos elementos em análise, 
apresentando-se separadamente os impactes das três linhas, por um lado, e os impactes 
da subestação, por outro. 

Para além desta sub-divisão, por tipologia de projecto, a avaliação de impactes 
relativamente às linhas é feita em dois níveis, tendo em conta as características dos 
impactes, nomeadamente, no que diz respeito à sua abrangência em relação às diferentes 
linhas. Nesse sentido, faz-se primeiro uma identificação e descrição dos impactes de 
carácter geral (cuja incidência não é específica para determinado troço ou linha), 
seguindo-se uma análise mais especifica, na qual se individualizam as três linhas em 
estudo e se descrevem os impactes cuja incidência pode ser particularizada em termos de 
localização e/ou características. 

A avaliação do grau de afectação dos descritores flora, vegetação e fauna é sobretudo 
qualitativa e teve em consideração a distinção entre a fase de construção e a fase de 
exploração uma vez os impactes expectáveis são, em geral, distintos e assumem 
importância diferente para cada uma das fases. Faz-se ainda uma referência aos impactes 
expectáveis de ocorrer durante a fase de desactivação do conjunto composto pela 
Subestação de Tavira e Linhas da RNT associadas, incluindo interligação com a Rede 
Eléctrica de Espanha 

6.4.6.2 Flora e vegetação 

6.4.6.2.1 Aspectos gerais 

Para a identificação e avaliação dos impactes do presente projecto na flora e vegetação, 
analisou-se a composição específica das formações existentes nos corredores definidos 
para as linhas, incluindo as várias alternativas, bem como as duas alternativas de 
localização para a Subestação de Tavira. Paralelamente, avaliou-se o estatuto de 
conservação das espécies que compõem as formações vegetais identificadas, o seu valor 
no contexto nacional, a sua sensibilidade aos impactes gerados pela implementação do 
projecto e o grau de afectação. 

6.4.6.2.2 Impactes de Carácter Geral nas Linhas 

Fase de Construção 

Os impactes sobre a vegetação de um projecto de linhas eléctricas têm particular 
incidência na fase de construção, período em que é eventualmente necessário proceder a 
desmatações e decotes na vegetação para a implantação dos apoios propriamente ditos, 
assim como para assegurar as condições de segurança no funcionamento da linha 
(estabelecimento da faixa de protecção). É também nesta fase que poderá ser necessário 
melhorar ou abrir acessos para fazer chegar os equipamentos e maquinaria à frente de 
obra e implantar os apoios. 

Impactes directos 

Os impactes directos na flora e vegetação decorrentes da construção das linhas em 
análise prendem-se fundamentalmente com as seguintes actividades: 

� Instalação de estaleiros  – caso se venham a instalar em zonas arborizadas que 
impliquem desmatações; 

� Abertura de caminhos e acessos às frentes de obra  - a necessidade de 
proceder ao transporte de maquinaria e material para construção dos apoios, 
embora seja dada preferência à melhoria dos caminhos existentes, poderá obrigar 
à abertura de novos acessos bem como ao alargamento ou rectificação do traçado 
de caminhos vicinais já existentes. Estas operações acabam por implicar, 
normalmente, nalguma remoção de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea); 
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� Remoção da vegetação no local de implantação dos ap oios  – quando 
necessárias, as actividades de desmatação levam à destruição e remoção de 
vegetação arbórea, arbustiva e herbácea na área sob os apoios e respectivas 
zonas de assemblagem de materiais; 

� Remoção da vegetação na faixa de protecção das linh as – a necessidade de 
assegurar condições de segurança e funcionamento da linha levará à necessidade 
de remover alguma vegetação arbórea, especialmente espécies de crescimento 
rápido e/ou que atinjam alturas consideráveis (como eucaliptos e pinheiro-bravo), 
por forma a evitar sejam transgredidas as distâncias mínimas de segurança. 

Os potenciais impactes na vegetação consistem, geralmente, no abate e remoção de 
exemplares arbóreos, arbustivos e herbáceos, podendo ainda ocorrer cortes e 
traumatismos problemáticos em exemplares que não se pretende remover, mas que são 
danificados por máquinas em operação, ou no decorrer do transporte e montagem das 
estruturas da linha. Estes traumatismos, raramente são graves, embora possam afectar o 
crescimento e/ou a conformação da árvore, para além das feridas constituírem uma porta 
de entrada para diversos parasitas e, sobretudo, fungos.  

Relativamente à destruição da vegetação nos locais de implantação dos apoios, na faixa 
de protecção e acessos, o significado destes impactes é função directa da importância dos 
exemplares ou formações vegetais afectadas, em termos de conservação (importância 
ecológica e estatuto legal de protecção), interesse paisagístico e económico, assim como 
em termos da resiliência ou capacidade de regeneração da vegetação destruída, tendo em 
vista determinar a reversibilidade do impacte. 

De uma forma geral as espécies de crescimento rápido como o pinheiro-bravo e os 
eucaliptos apresentam um menor interesse ecológico que espécies como o sobreiro e a 
azinheira. No que diz respeito à capacidade de regeneração, a destruição de vegetação 
arbustiva (como o esteval) tem um impacte que em geral é reversível a curto prazo, ao 
contrário do que ocorre quando se abate vegetação arbórea, em especial exemplares 
adultos de folhosas de folha persistente como é o caso do sobreiro ou da azinheira. No 
entanto, formações evoluídas de matagal com a presença de medronheiro e urze, embora 
possuam uma capacidade de regeneração elevada, têm um tempo de recuperação mais 
alargado, comparativamente a formações arbustivas mais simples, como é o caso do 
esteval, formação vegetal amplamente distribuída na área de estudo. 

Por fim, a magnitude dos impactes na vegetação irá, em grande parte, depender da 
necessidade e extensão da realização de desmatações para a implantação de apoios e 
faixa de protecção (função da localização dos apoios), bem como da adopção das 
medidas de minimização de impacte propostas no Capítulo 8 , nomeadamente no que diz 
respeito aos cuidados e critérios que devem ser levados em conta quando do abate de 
árvores, circulação de maquinaria, etc. 

Os impactes identificados para as Linhas em análise, no que diz respeito à vegetação, 
podem ser sintetizados da seguinte forma: 

� Ocorrerão impactes negativos directos e permanentes na zona de implantação 
dos apoios em que seja necessário proceder a desmatações, o que, à partida, 
corresponde a áreas reduzidas (400 m2), considerando já a superfície necessária 
para a construção de cada apoio e a área de assemblagem de materiais. Não são 
de esperar impactes significativos já que, caso ocorra, a desmatação incidirá 
essencialmente sobre matos e espécies de crescimento rápido, como o eucalipto 
e o pinheiro-bravo (espécies que podem colocar em risco o funcionamento da 
linha). No entanto, pontualmente poderá ser necessário abater sobreiros ou 
azinheiras, bem como exemplares de outras espécies arbóreas, impacte que não 
é possível quantificar em fase de estudo prévio mas que se prevê vir a ter uma 
magnitude reduzida, caso venham a ser adoptadas as medidas de minimização 
propostas, nomeadamente no sentido de evitar, sempre que possível, a colocação 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha  

Volume 1 - Relatório Síntese 
Análise de Impactes 

 

Imp – 5007_R2 Página 304 Jul 07 
 

de apoios em manchas de montado denso, bem como, no restante corredor, 
ajustar a implantação dos apoios de modo a evitar o corte destas quercíneas; 

� Relativamente ao corte e/ou abate de vegetação para criação de uma faixa de 
protecção sob as linhas, sempre que tal seja necessário ocorrerão impactes 
negativos permanentes que, regra geral, são pouco significativos, na medida em 
que irão incidir maioritariamente em povoamentos florestais de produção 
(eucaliptal e pinhal-bravo), por serem estas espécies que, pela sua altura ou 
potencial de crescimento (no caso de povoamentos jovens) poderão interferir ou 
pôr em risco o funcionamento da linha. Salienta-se, no entanto, o facto de 
existirem poucos povoamentos com estas características ao longo dos corredores 
em análise. No entanto, em relação ao eucalipto, ocorrem com frequência 
exemplares isolados ou em alinhamentos, sobretudo junto às estradas. Quanto ao 
pinheiro, embora existam alguns povoamentos adultos de pinheiro-bravo bem 
como plantações jovens desta espécie, a maioria dos povoamentos existentes ao 
longo dos corredores em análise correspondem a plantações recentes de pinheiro-
manso, espécie que tem um crescimento limitado em altura nesta região, 
apresentando em geral um porte ananicado (com alturas inferiores a 15 metros), 
devido aos solos pobres e elevada aridez, factores que limitam o crescimento da 
espécie a qual nunca chega a evidenciar o seu potencial máximo de crescimento 
(altura máxima de 30 metros); 

� No que diz respeito a sobreiros e azinheiras, as espécies arbóreas mais 
frequentes ao longo dos corredores em análise (e, em geral em toda a área de 
estudo), geralmente ocorrentes em formações de reduzida densidade, não se 
prevê a necessidade de proceder a abates na faixa de protecção da linha, face ao 
reduzido porte destas espécies, as quais apenas em condições de solos com 
características excepcionais (que na área de estudo apenas ocorrem 
pontualmente em zonas de baixa, junto a linhas de água e, por conseguinte, sem 
implicações para o funcionamento das linhas) ultrapassam os 20 metros de altura; 

� Nas restantes áreas sobrepassadas pelos corredores, que correspondem 
essencialmente a zonas de matos com montado disperso, zonas agrícolas e áreas 
ardidas, os impactes na vegetação serão pouco significativos, na medida em que 
a altura da vegetação não obriga a que se realizem cortes por questões de 
segurança da linha; 

� No que diz respeito às galerias ripícolas existentes ao longo dos corredores em 
estudo, não se prevêem impactes directos sobre estas formações vegetais, dado 
que o desnível do terreno, entre os locais onde estarão os apoios e as galerias 
ripícolas (situadas junto às linhas de água), leva a que se obtenha a distância 
mínima de segurança entre os cabos de transporte de energia e a vegetação; 

� A implantação dos estaleiros e a abertura de eventuais acessos à frente de obra, 
caso venham a ser adoptadas as medidas de minimização propostas, em termos 
de localização e funcionamento destas estruturas, terão impactes negativos pouco 
significativos e, em grande parte, reversíveis. 

Assim, e de um modo geral, podem-se considerar os impactes directos sobre a vegetação 
como pouco significativos, pelas seguintes razões: 

� Dadas as características do projecto em análise, os impactes ocorrem sobretudo 
no local dos apoios, representando, no entanto, uma área reduzida em relação à 
área total dos corredores das linhas; 

� A adopção das medidas de minimização de impactes, em fase de projecto de 
execução, permitirá reduzir significativamente os impactes na vegetação, 
nomeadamente pela escolha dos locais dos apoios de modo a salvaguardar 
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sempre que possível, áreas de montado mais denso (onde se torna mais difícil 
ajustar a localização exacta do apoio para evitar o abate de sobreiros e azinheiras); 

� As características da vegetação existente ao longo dos corredores, com 
dominância de áreas de matos, montado de sobro e azinho e povoamentos de 
pinheiro-manso, permitem inferir que na quase totalidade destas áreas não será 
necessário abater exemplares arbóreos (para garantir a faixa de protecção da 
linha), na medida em que a altura atingida pelas árvores não põe em risco o 
funcionamento da linha. 

Impactes Indirectos 

Para além dos impactes directos, há a considerar, durante a fase de construção, impactes 
indirectos, negativos e positivos. A abertura dos caboucos, a actividade dos estaleiros, 
bem como a circulação dos veículos e máquinas, induzirão um impacte negativo 
temporário, através da emissão de poeiras e gases de escape e sua posterior deposição 
sobre a vegetação. Considera-se, contudo, este impacte como pouco significativo, embora 
não seja possível nesta fase de projecto saber qual o número e extensão dos estaleiros 
que serão afectos ao projecto. 

A criação da faixa de protecção às linhas poderá ainda traduzir-se num benefício em 
termos ecológicos, a médio e longo prazo, nomeadamente no que diz respeito à protecção 
florestal e ao combate de incêndios já que as descontinuidades criadas nas manchas 
florestais funcionam como aceiros e faixas corta-fogo, resultando assim num impacte 
positivo. 

Um outro aspecto positivo relacionado com o que acima é referido, prende-se com o 
aumento da diversidade da paisagem e a melhoria das condições de habitat, 
nomeadamente com a criação de novas zonas de ecótono. Este impacte positivo será 
ainda potenciado, caso a faixa de protecção venha a ser colonizada por espécies 
herbáceas e arbustivas típicas para esta região. 

Fase de Exploração 

De um modo geral, os impactes sobre a flora e vegetação durante a fase de exploração, 
resultarão dos trabalhos de manutenção das linhas, sendo previsível que a médio e longo 
prazo, possam ocorrer impactes negativos pontuais, resultantes do corte de árvores que, 
entretanto, tenham crescido na faixa de segurança e manutenção ou na zona de 
protecção junto aos apoios e que, pelo seu porte, coloquem em risco o funcionamento da 
linha, por violarem as distâncias de segurança. 

Por outro lado, os impactes verificados na fase de construção serão atenuados na fase de 
exploração da linha, tanto mais que o crescimento da vegetação, essencialmente 
arbustiva, irá permitir a criação de zonas de ecótono, com maior capacidade de 
sustentação para as espécies animais. 

Fase de Desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer forma, 
considera-se que os impactes associados à fase de desactivação do conjunto das três 
linhas em análise serão de um modo geral positivos para a vegetação, já que serão 
libertas as áreas dos apoios, locais que poderão ser colonizados pela vegetação natural. 

6.4.6.2.3 Linha "Tunes Norte" - Tavira, a 400 kV 

Prevê-se que os impactes mais significativos do projecto na flora e vegetação ao longo 
dos corredores propostos para a Linha "Tunes Norte" - Tavira, a 400 kV, decorram da 
potencial necessidade de proceder ao abate de sobreiros, espécie que, ocorrendo com 
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alguma frequência nos referidos corredores, possui estatuto de protecção ao abrigo da Lei 
de Protecção dos montados e está classificada na lista de habitats naturais e semi-
naturais do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro (Florestas de 
Quercus suber - 9330 – e Montados de Quercus spp. de folha perene – 6310). 

A preservação de sobreiros e azinheiras deverá constituir, como já referido, uma das 
principais condicionantes à definição dos locais dos apoios, devendo as manchas de maior 
densidade de coberto ser devidamente salvaguardadas. Caso se verifique a necessidade 
de proceder ao abate de algum elemento isolada (por impossibilidade técnica de desviar o 
apoio), ocorrerá um impacte negativo, com uma magnitude e significado proporcionais ao 
número de árvores abatidas e/ou à extensão da área de montado afectada. 

Estes impactes são mais prováveis nas zonas de montado identificadas nos Desenhos 5 
e 7, na medida que nestas manchas de maior densidade arbórea se torna mais difícil 
ajustar a localização dos apoios, tendo em vista evitar o abate de árvores. Tal poderá 
ocorrer com maior probabilidade, por exemplo, na zona em torno do Cabeço de Mú, 
sobretudo a área que se desenvolve até sensivelmente metade do troço 3, a qual 
corresponde a uma região onde o montado se encontra particularmente desenvolvido e a 
presença de sobreiros e azinheiras ocorre na quase totalidade do corredor. Nestes locais, 
poderá ser necessário proceder ao abate pontual de exemplares desta espécie para a 
instalação dos apoios, sendo que estes impactes são negativos, localmente significativos 
e irreversíveis. 

Relativamente à definição e manutenção da faixa de protecção da linha, não se prevê vir a 
ser necessário proceder ao abate de sobreiros, em virtude de estes apresentarem porte 
reduzido, o que não coloca em risco o funcionamento da infra-estrutura. 

A adopção das medidas de minimização preconizadas no Capítulo 8 , procurando evitar, 
sempre que possível, a colocação de apoios nas zonas com maior densidade de sobreiros, 
bem como o ajuste pontual da localização dos apoios, irão reduzir significativamente a 
probabilidade de ocorrência deste tipo de impacte. 

6.4.6.2.4 Linha Tavira - Fronteira Espanhola, a 400 kV 

No que diz respeito à Linha Tavira - Fronteira Espanhola, a 400 kV, aplica-se o referido em 
relação à Linha "Tunes Norte" - Tavira, a 400 kV, embora neste caso as áreas de montado 
identificadas apresentem uma composição mista, juntando-se o azinho ao sobro, ao longo 
da zona de transição entre a Serra do Caldeirão e o Baixo Alentejo. 

Saliente-se ainda que se verifica o atravessamento pelos troços 4A e 4B, de uma extensa 
área de pinheiro-manso com porte considerável, a qual corresponde ao Perímetro 
Florestal das Terras da Ordem. Prevê-se a ocorrência de impactes sobre esta área em 
resultado da necessidade de abater alguns exemplares para implantação dos apoios, 
sendo estes de natureza negativa, irreversível, mas pouco significativa (dado o tipo de 
espécie em causa). 

Salienta-se ainda a presença de duas áreas classificadas pela sua importância ecológica a 
nível local, nomeadamente a Reserva Ecológica Municipal e as Áreas de Salvaguarda e 
Activação Biofísica (ver Desenho 6). No entanto, não se prevêem nestas áreas impactes 
distintos dos referidos para  os restantes corredores, dada a grande semelhança destes 
espaços com a sua envolvente. 

6.4.6.2.5 Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV 

Tal como na Linha "Tunes Norte" - Tavira, a 400 kV, o montado de sobro predomina 
relativamente a outras áreas florestais ao longo da Abertura da LTNET para a subestação 
de Tavira, a 150 kV. Os impactes gerados são semelhantes aos descritos para as linhas 
anteriores, sendo que neste caso deverão atingir uma maior magnitude em virtude de se 
propor a construção de duas linhas paralelas, originando uma maior área de intervenção 
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ao nível dos apoios. De referir, especificamente, a presença de um sobreiral denso junto 
ao marco geodésico de Carvalhoso. 

Os impactes identificados poderão, no entanto, ser particularmente atenuados desde que 
se adoptem as medidas de minimização preconizadas no Capítulo 8 , que sendo seguidas 
podem à partida garantir que os impactes nesta área serão reduzidos. 

6.4.6.2.6 Subestação de Tavira 

Fase de construção 

Os impactes resultantes do projecto da subestação fazem-se sentir essencialmente na 
fase de construção e estão associados com a destruição da vegetação no local de 
implantação da instalação, incluindo as zonas ocupadas pelo estaleiro. Para além de 
desmatações e cortes na vegetação, será necessário proceder a terraplanagens, com a 
consequente movimentação de terras, situações que conduzem invariavelmente à 
destruição das formações vegetais existentes. 

No que diz respeito à Alternativa SE01  (Amoreira), prevê-se que a subestação se possa 
ajustar, em termos de área de intervenção, a uma zona que é ocupada por uma plantação 
de medronheiros, evitando causar impactes na restante área, onde ocorrem manchas de 
montado de sobre e zonas de mato. Dado esta plantação corresponder a uma formação 
artificial, conduzida para a produção de fruto, o seu interesse ecológico e paisagístico é 
reduzido, em especial considerando estar há relativamente pouco tempo no terreno (cerca 
de dois anos). 

Embora a plantação de medronheiros seja marginada por um alinhamento de sobreiros 
(do lado Sul), não se prevê que estes, bem como as demais formações vegetais 
existentes na periferia desta parcela, venham a ser afectados pela construção da 
subestação, em especial se forem adoptadas as medidas de minimização de impactes 
preconizadas no Capítulo 8. O facto desta parcela de terreno se situar adjacente à Estrada 
Municipal 505 (que se liga ao topo Norte da parcela de terreno), permite inferir que não 
será necessário fazer acessos de monta, reduzindo os impactes na vegetação. 

Quanto à Alternativa SE02  (Cachopo), esta apresenta um povoamento de pinheiro-bravo 
que foi recentemente percorrido por fogo (durante o Verão de 2005), do que resultaram 
áreas praticamente desprovidas de vegetação no seu interior. A implantação da 
subestação numa área central mais degradada, evitando a afectação das áreas 
adjacentes ocupadas por montado de sobro, pinheiro-bravo e manchas de mato, permitirá 
que, à semelhança do referido para a alternativa SE01, não venham a ocorrer impactes 
significativos na flora e vegetação. 

O facto da localização proposta para a alternativa SE02 ser igualmente atravessada pela 
EM505, permite inferir que não será necessário construir novos acessos, não se 
verificando por este meio quaisquer impactes na vegetação. 

Para além dos impactes ao nível da destruição e remoção da vegetação no local de 
construção da subestação, poderão ocorrer impactes negativos na vegetação existente 
nos terrenos adjacentes à área de intervenção no seguimento da movimentação e 
circulação de máquinas e equipamentos. Os danos causados correspondem geralmente a 
cortes e traumatismos sem corte, em geral pouco graves, embora as feridas constituam 
uma porta de entrada para diversos parasitas, sobretudo fungos. O grau de extensão 
destes impactes, irá depender em larga medida do bom senso dos técnicos e operadores 
de máquinas, reduzindo-se significativamente com a adopção de medidas de minimização 
de impactes. 

Assim, de um modo geral e independentemente da alternativa escolhida, podem-se 
considerar os impactes sobre a vegetação pouco significativos, dadas as características e 
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estado das espécies existentes em qualquer uma das localizações, apesar de 
permanentes. 

Por fim, para além dos impactes directos atrás referidos, há a considerar, durante a fase 
de construção, impactes indirectos negativos. As movimentações de terras, a actividade 
dos estaleiros, bem como a circulação dos veículos e máquinas, induzirão um impacte 
negativo temporário, através da emissão de poeiras e gases de escape e sua posterior 
deposição sobre a vegetação. Considera-se, contudo, este impacte como pouco 
significativo uma vez que está circunscrito a uma área pequena e é reversível a curto 
prazo. 

Fase de exploração 

De um modo geral, os impactes negativos verificados na fase de construção serão 
atenuados na fase de exploração, caso se verifique que o arranjo paisagístico da 
subestação prevê a colocação de vegetação típica para a região, permitindo deste modo 
recuperar parcialmente os habitats destruídos. 

Para além do impacte acima referido, não se prevê a ocorrência de outros impactes na 
flora e vegetação. 

Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer forma, 
considera-se que os impactes associados à fase de desactivação da subestação serão de 
um modo geral positivos para a vegetação, já que serão libertas as áreas da plataforma  e 
arruamentos, locais que poderão ser colonizados pela vegetação natural. 

6.4.6.2.7 Síntese de Impactes na Flora e Vegetação 

Referem-se seguidamente os principais impactes na flora e vegetação associados à 
construção e exploração do conjunto das três linhas em análise e da subestação: 

� As situações potencialmente mais delicadas em termos da magnitude dos 
impactes na vegetação referem-se aos locais onde existem povoamentos mais 
densos de sobreiro e azinheira onde, sempre que possível, deverão ser adoptadas 
precauções para que não sejam abatidos exemplares destas espécies, cumprindo 
as medidas de minimização relativamente à localização dos apoios, as quais são 
preconizadas no capítulo seguinte; 

� Prevê-se que grande parte dos apoios venham a estar localizados em áreas 
dominadas por matos, ou matos com montado de sobro ou azinho disperso, pelo 
que, embora a destruição dos matos seja considerado como um impacte negativo, 
certo e localizado, os seus efeitos são geralmente reversíveis a curto prazo, 
permitindo classificá-los como pouco significativos; 

� A vegetação afectada ao longo da faixa de protecção das linhas corresponde, 
essencialmente, a povoamentos florestais de eucalipto ou pinheiro-bravo 
(espécies de crescimento rápido), não se prevendo a ocorrência de impactes 
negativos significativos do ponto de vista ecológico. 

Assim, os impactes na vegetação são, de um modo geral, negativos, certos, localizados, 
imediatos no caso dos apoios e a prazo no caso da faixa de protecção, pouco 
significativos e reversíveis, excepto nas zonas que estão ocupadas por povoamentos 
florestais, dado a necessidade de manter as condições de segurança da linha, obrigando à 
remoção periódica dos exemplares arbóreos nestes locais. Todavia as áreas cortadas ao 
longo da faixa de protecção podem ser colonizadas por vegetação herbácea, arbustiva e 
arbórea (e.g. sobreiros e azinheiras), desde que sejam espécies que não evidenciem forte 
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crescimento em altura, o que irá atenuar significativamente os impactes negativos 
causados. 

Quanto aos impactes causados pela construção da subestação, como anteriormente já foi 
referido, estes serão negativos e permanentes, embora pouco significativos. 

6.4.6.3 Fauna 

Para a identificação e avaliação dos impactes na fauna, analisou-se a composição 
específica das zoocenoces, o estatuto de conservação das espécies, o seu valor no 
contexto nacional, a sua sensibilidade aos impactes gerados pela implementação do 
projecto das linhas em análise, bem como o seu grau de afectação a que serão sujeitas as 
diferentes espécies. 

Na análise e identificação dos impactes são abordados aspectos relacionados com a 
biologia e ecologia das espécies afectadas, os quais determinam a resposta destas aos 
impactes gerados pelo projecto. Por outro lado, as consequências dos impactes 
dependem ainda fortemente do contexto populacional das espécies consideradas, o qual 
se reflecte no seu estatuto de conservação. 

Tendo em conta a tipologia dos projectos em estudo e os grupos faunísticos 
caracterizados na situação de referência, prevê-se que será ao nível das populações de 
aves que os impactes serão mais relevantes. 

6.4.6.3.1 Impactes de Carácter Geral nas Linhas 

Fase de Construção 

A natureza das actividades humanas e as características ecológicas dos diferentes taxa, 
definem os impactes nas populações animais. De um modo geral, a implantação de 
estruturas de transporte de energia pode implicar, durante a fase de construção, a 
perturbação de áreas de alimentação ou refúgio, e eventuais perdas de habitat. Além do 
aumento da perturbação, ocorre ainda na fase de construção, o aumento da probabilidade 
de atropelamento de animais, com a circulação de máquinas e viaturas associadas à obra, 
embora este seja um efeito pouco significativo. 

Assim, as características deste projecto capazes de influenciar negativamente as 
biocenoses terrestres, podem ser agrupadas em dois grandes conjuntos, nomeadamente 
a perturbação directa e a destruição de habitats. 

Perturbação Directa 

Durante os trabalhos de construção das linhas irá verificar-se a perturbação directa das 
espécies existentes nas proximidades dos locais em obra, devido ao ruído e à 
movimentação do pessoal e maquinaria, assim como ao longo dos acessos, em especial 
aqueles que venham a ser construídos de novo. Os impactes daqui resultantes afectam, 
sobretudo, a fauna de vertebrados, sendo pouco significativos e temporários para a maior 
parte das espécies, excepto em alguns períodos mais críticos, como acontece com o 
período de nidificação na generalidade das espécies de aves (sobretudo de 
Janeiro/Fevereiro a Maio/Junho). 

Destaca-se ainda o impacte que poderá ser causado nas populações de quirópteros, caso 
os trabalhos de construção se processem junto de abrigos, impacte que se considera 
inexistente para a maioria dos abrigos por estarem localizados a grande distância dos 
corredores das linhas, e potencialmente inexistentes ou pouco significativos, no caso dos 
abrigos mais próximos, partindo do princípio que se adoptarão as medidas de minimização 
propostas no Capítulo 8 . Ainda em relação aos quirópteros, para além da perturbação que 
poderia ocorrer caso os trabalhos se processassem nas imediações dos abrigos, não se 
prevê que venham a ocorrer impactes por perturbação directa a indivíduos durante os 
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períodos de alimentação, na medida em que os trabalhos de construção irão decorrer fora 
do período de actividade das espécies de quirópteros, essencialmente crepuscular e 
nocturno. 

Algumas espécies reagem à perturbação afastando-se das áreas que ocupam para áreas 
com menor perturbação, embora por vezes menos adequadas à sua sobrevivência. As 
espécies mais sensíveis a este factor na área de implantação do projecto incluem algumas 
aves de rapina, sendo que a perturbação apenas será significativa ou muito significativa 
quando ocorra na proximidade de locais de nidificação e de forma recorrente, podendo 
inclusivamente inviabilizar a reprodução do ano do casal afectado. 

No que diz respeito às populações de mamíferos, com destaque para o lince-ibérico, 
espécie com estatuto de conservação muito elevado e cuja presença é referida para a 
região, não se prevê que venha a ocorrer um impacte significativo no decorrer da 
construção das linhas em análise, na medida em que os trabalhos que serão 
desenvolvidos são restritos, quer em termos de extensão, quer em termos temporais, para 
além das técnicas utilizadas serem pouco impactantes (e.g. não se prevê a utilização 
generalizada de explosivos ou a movimentação de grandes volumes de terras). 

Do mesmo modo, para a generalidade das espécies faunísticas, considera-se que dadas 
as características da fase de construção, isto é, a curta permanência das actividades em 
cada local, estes impactes directos negativos serão pouco significativos e temporários. 

Destruição de Habitats 

Dentro deste grupo incluem-se acções que implicarão a destruição de habitats, 
correspondendo em geral a uma redução da sua área e não à eliminação total. Como 
resultado ocorrerá a afectação e/ou destruição de comunidades faunísticas que dependam 
dos habitats afectados, sendo que a fauna terrestre é em geral a mais afectada. A 
destruição de habitats poderá resultar das acções de desmatação, abertura de caboucos 
para a implantação dos apoios, desmatação para criar as áreas de assemblagem ou a 
instalação dos estaleiros, bem como quando da abertura e/ou melhoria de acessos. 

Este tipo de acções leva, invariavelmente, à remoção completa do coberto vegetal na zona 
dos apoios e à compactação de solos. Este impacte pode ser particularmente importante 
para espécies de micromamíferos, répteis e anfíbios, podendo resultar numa diminuição 
do efectivo reprodutor das mesmas e interferir com a viabilidade das populações afectadas, 
a nível local. A reduzida extensão da área intervencionada, bem como as extensas áreas 
de habitats semelhantes aos que serão destruídos nas imediações, permitem antever que 
as espécies que abandonem a área irão encontrar habitats adequados às suas 
necessidades ecológicas, não se perspectivando impactes negativos significativos a este 
nível. 

No que diz respeito aos quirópteros, não se espera que venha a ocorrer a destruição de 
abrigos no decurso da obra, uma vez que todos os abrigos de espécies cavernícolas 
identificados se encontram fora dos corredores das linhas e os trabalhos de construção se 
restringirem quase exclusivamente à área dos corredores e muito em especial aos locais 
de instalação dos apoios. No entanto, a construção dos estaleiros e o transporte de 
materiais para as áreas de assemblagem poderão causar alguns impactes ao nível da 
perturbação, impactes esses que serão pouco significativos caso se adoptem as medidas 
de minimização preconizadas no capítulo respectivo. 

Quanto a espécies que utilizem árvores como abrigos, no caso do morcego-rato-pequeno 
(Myotis blythii) podem encontrar-se indivíduos isolados em buracos nas árvores, embora 
não seja comum (Macdonald & Barret, 1993). Por outro lado, não se prevê que seja 
necessário abater árvores passíveis de albergarem morcegos, em geral árvores velhas e 
de grandes dimensões (e.g. sobreiros e azinheiras). 
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De um modo geral, considera-se que as acções responsáveis pela destruição de habitats 
têm impactes negativos, directos, restritos à fase de construção e parcialmente reversíveis, 
caso se adoptem medidas de mitigação de reabilitação adequadas, no eventual caso de 
afectação de habitats pelos trabalhos de construção. De um modo global, dado que as 
áreas afectadas serão reduzidas e as espécies presentes na área em estudo mais 
sensíveis à destruição de habitat,não apresentam estatuto de conservação preocupante, 
estes impactes consideram-se pouco significativos. 

Fase de Exploração 

De um modo geral, as consequências ambientais de qualquer intervenção humana 
dependem da sua natureza e da sensibilidade dos sistemas sobre os quais actua. As 
particularidades da existência e funcionamento de linhas de transporte de energia 
(existência de cabos suspensos, por vezes dificilmente detectáveis ou pouco visíveis) 
levam a que estas estruturas possam ser particularmente impactantes para algumas 
espécies ou grupos faunísticos, sobretudo espécies de aves, causando a sua morte e/ou 
ferimentos por colisão com a linha. 

No que diz respeito aos restantes grupos faunísticos salienta-se que os quirópteros, outro 
grupo para o qual poderiam ocorrer impactes ao nível de colisões com as linhas, não são 
afectados por estas estruturas, graças ao seu sistema de orientação e detecção de 
obstáculos. 

Durante a fase de exploração, os impactes mais significativos estão relacionados com as 
colisões de aves com as linhas (mortalidade devido a colisões), embora possam também 
ocorrer impactes ao nível da fragmentação de habitat e perturbação directa. 

Mortalidade devido a Colisão 

As linhas de muito alta tensão são propensas à ocorrência de colisões de aves com as 
estruturas, sobretudo com os cabos, sendo este um dos impactes negativos mais 
significativos em projectos deste tipo. Saliente-se que uma elevada percentagem das 
colisões de aves com linhas de transporte de energia se verificam com os cabos de 
guarda (APLIC, 1994; Hunting, 2002; Infante et al., 2005; De la Zerda & Rosselli, 2003), 
por serem menos visíveis. 

As taxas de colisão de aves com a linha podem ser bastante elevadas, sendo apontadas 
para linhas de muito alta tensão em Portugal, taxas da ordem das 13,92 aves/km/ano 
(Neves et al., 2005), valor que corresponde a que 0,0017% das aves que cruzam uma 
linha, no período de um ano e por quilómetro de linha, colidam com a mesma (frequência 
de colisão estimada tendo em consideração factores de correcção). O significado biológico 
das taxas de colisão depende no entanto, da espécie em questão, devendo avaliar-se a 
importância desta mortalidade tendo em conta o contexto populacional de cada espécie 
uma vez que, mesmo para baixas taxas de colisão, caso de trate de uma espécie com 
elevado estatuto de conservação, o impacte poderá ser muito significativo (APLIC, 1994; 
De la Zerda & Rosselli, 2003; Haas et al., 2003; Janss & Ferrer, 1998; Neves et al., 2005). 

Do conjunto de espécies observadas ou apontadas como tendo ocorrência provável na 
área de estudo, os impactes devido a colisões com as linhas são mais preocupantes para 
aquelas que, segundo vários autores (op. cit.), apresentam maior probabilidade de colisão 
com linhas de transporte de energia (Quadro 86 ) e, em especial, as espécies que, apesar 
da probabilidade de colisão ser intermédia, têm estatuto de conservação desfavorável 
(Quadro 87 ), para as quais uma baixa taxa de colisões pode ter um impacto significativo 
na população a nível local ou regional. 
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Quadro 86 – Espécies com risco de colisão elevado (Neves et al., 2005) e respectivo estatuto de 
conservação [Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2005) 

FAMÍLIA / Espécie  NOME VULGAR 
Estatuto de 

Conservação 
(ICN, 2005) 

Risco de colisão 
segundo 

(Neves et al., 2005) 
CICONIDAE    

Ciconia ciconia Cegonha-branca LC Elevado 

ANATIDAE    

Anas crecca Marrequinha LC Elevado 

Anas platyrhynchos Pato-real LC Elevado 

Anas clypeata Pato-colhereiro EN (Res) / LC (Vis) Elevado 

PHASIANIDAE    

Alectoris rufa Perdiz-vermelha LC Elevado 

Coturnix coturnix Codorniz LC Elevado 

RALLIDAE    

Gallinula chloropus Galinha-de-água LC Elevado 

Fulica atra Galeirão LC Elevado 

CHARADIDAE    

Charadrius dubius Borrelho-pequeno-de-coleira LC Elevado 

Charadrius hiaticula Borrelho-grande-de-coleira LC Elevado 

Charadrius alexandrinus Borrelho-de-coleira-interrompida LC Elevado 

Pluvialis apricaria Tarambola-dourada LC Elevado 

Vanellus vanellus Abibe LC Elevado 

SCOLOPACIDAE    

Calidris minuta Pilrito-pequeno LC Elevado 

Lymnochryptes minimus Narceja-galega DD Elevado 

Gallinago gallinago Narceja CR (Res) / LC (Vis) Elevado 

Scolopax rusticola Galinhola DD Elevado 

Numenius arquata Maçarico-real LC Elevado 

Arenaria interpres Rola-do-mar LC Elevado 

COLUMBIDAE    

Columba livia Pombo-das-rochas DD Elevado 

Columba palumbus Pombo-torcaz LC Elevado 

Streptopelia decaocto Rola-turca LC Elevado 

Streptopelia turtur Rola-brava LC Elevado 

TYTONIDAE    

Tyto alba Coruja-das-torres LC Elevado 

STRIGIDAE    

Otus scops Mocho-d'orelhas DD Elevado 

Athene noctua Mocho-galego LC Elevado 

Strix aluco Coruja-do-mato LC Elevado 

Bubo bubo Bufo-real NT Elevado 
Legenda: Criticamente em Perigo (CR); Em Perigo (EN); Vulnerável (VU); Quase Ameaçado (NT); Pouco 
Preocupante (LC); Residente (Res); Visitante (Vis)]. 
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Quadro 87 – Espécies com estatuto de conservação desfavorável e risco de colisão elevado ou 
intermédio (segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e Neves et al., 2005, 

respectivamente) [Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2005) 

FAMÍLIA / Espécie  NOME VULGAR 
Estatuto de 

Conservação 
(ICN, 2005) 

Risco de colisão 
segundo 

(Neves et al ., 2005) 

ANATIDAE    

Anas clypeata Pato-colhereiro EN (Res) / LC (Vis) Elevado 

ACCIPITRIDAE    

Elanus caeruleus Peneireiro-cinzento NT Intermédio 

Milvus milvus Milhano CR (Res) / VU (Vis) Intermédio 

Circaetus gallicus Águia-cobreira NT Intermédio 

Hieraetus fasciatus Águia-de-bonelli EN Intermédio 

Hieraetus pennatus Águia-calçada NT Intermédio 

Circus pygargus Tartaranhão-caçador EN Intermédio 

Accipiter gentilis Açor VU Intermédio 

FALCONIDAE    

Falco peregrinus Falcão-peregrino VU Intermédio 

SCOLOPACIDAE    

Lymnochryptes minimus Narceja-galega DD Elevado 

Gallinago gallinago Narceja CR (Res) / LC (Vis) Elevado 

Scolopax rusticola Galinhola DD Elevado 

COLUMBIDAE    

Columba livia Pombo-das-rochas DD Elevado 

CUCULIDAE    

Clamator glandarius Cuco-rabilongo VU Intermédio 

STRIGIDAE    

Otus scops Mocho-d'orelhas DD Elevado 

Bubo bubo Bufo-real NT Elevado 

CAPRIMULGIDAE    

Caprimulgus europaeus Noitibó-cinzento VU Intermédio 

APODIDAE    

Tachymarptis melba Andorinhão-real NT Intermédio 

CORACIDAE    

Coracias garrulus Rolieiro CR Intermédio 

TURDIDAE    

Oenanthe hispanica Chasco-ruivo VU Intermédio 

Monticola saxatilis Melro-das-rochas EN Intermédio 

Turdus pilaris Tordo-zornal DD Intermédio 

Turdus philomelos Tordo-pinto NT (Res) / LC (Vis) Intermédio 

LANIIDAE    

Lanius senator Picanço-barreteiro NT Intermédio 

CORVIDAE    

Corvus corax Corvo NT Intermédio 
Legenda: 
Criticamente em Perigo (CR); Em Perigo (EN); Vulnerável (VU); Quase Ameaçado (NT); Pouco Preocupante (LC); 
Informação Insuficiente (DD); Residente (Res); Visitante (Vis)]. 

 

Do conjunto de espécies referidas para a IBA da Serra do Caldeirão (PT051), a maioria 
não evidencia propensão elevada para a ocorrência de colisões com linhas de transporte 
de energia, nomeadamente as aves de rapina diurna, onde se destaca a águia-de-bonelli, 
espécie presente com um contingente significativo a nível da população nacional e que 
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apresenta estatuto de conservação desfavorável (Em Perigo – EN). Estas espécies, 
devido à sua grande acuidade visual e capacidade de voo, são menos susceptíveis às 
colisões do que outros grupos de aves, como é o caso da cegonha-branca, também uma 
das espécies indicadoras para esta IBA e que, apesar de ter estatuto de conservação 
Pouco Preocupante (LC), tem elevada propensão para a colisão com Linhas de Muito Alta 
Tensão. 

Referente à IBA da Serra do Caldeirão, destacam-se ainda o rolieiro e o bufo-real, o 
primeiro por ter estatuto de conservação muito desfavorável (Criticamente em Risco – CR), 
embora com um risco de colisão intermédio e o segundo por apresentar elevada 
propensão para a colisão com linhas de transporte de energia, para além de ter estatuto 
de conservação Quase Ameaçado (NT). 

A mortalidade por colisão com infra-estruturas eléctricas é mais elevada em meios 
húmidos e estepários (Haas et al., 2003; Hunting, 2002; Infante et al., 2005; Silva et al., 
2005), assim como para espécies gregárias ou com fraca capacidade de voo e/ou 
manobrabilidade (APLIC, 1994; Bevanger, 1998; Bevanger & Brøseth, 2004; Garrido & 
Fernández-Cruz, 2003; Hunting, 2002; Janss & Ferrer, 1998; Janss, 2000). Por outro lado, 
as espécies que voam rápido e a baixas altitudes, como é o caso das aves aquáticas e 
limícolas (caso das famílias Charadriidae e Scolopacidae), são igualmente bastante 
susceptíveis à colisão (Hunting, 2002; Neves et al., 2005), ao que acresce o facto de 
geralmente voarem em bandos. 

Para além das características das espécies, um dos factores que mais contribui para a 
ocorrência de elevadas taxas de colisão prende-se com o atravessamento de corredores 
migratórios bem como com a afectação dos movimentos diários entre zonas de 
alimentação e dormitórios (Garrido & Fernández-Cruz, 2003; Hunting, 2002), que 
frequentemente se fazem ao longo de vales encaixados ou rios (Haas et al., 2003), por 
sua vez propensos a neblinas e nevoeiros matinais. O impacte que resulta das colisões 
poderá ainda ser potenciado por perturbações diversas (e.g. actividade cinegética, 
foguetes, etc.), que conduzem a movimentos de voo em pânico (Haas et al., 2003). 

No caso das linhas em estudo poderão ser afectados fluxos de movimentação diária da 
avifauna, em especial quando os corredores atravessam vales abertos, que correspondem 
às ribeiras mais representativas e rios permanentes, como é o caso do rio Guadiana. Por 
outro lado, a serra do Caldeirão serve de local de dormida a importantes contingentes 
populacionais de pombo-torcaz (espécie cuja população residente tem vindo a aumentar) 
e de várias espécies de tordos (durante o período invernal), as quais fazem movimentos 
diários entre as áreas de dormida e áreas de alimentação (os tordos sobretudo para sul – 
para a zona do Barrocal -  e os pombos, sobretudo para norte - para as zonas agrícolas e 
áreas de montado), atravessando os corredores em estudo. Em relação aos corredores 
migratórios, faz-se adiante uma análise mais detalhada, linha por linha. 

A taxa de colisões é ainda particularmente elevada para aves que voam ao amanhecer, ao 
entardecer ou à noite (APLIC, 1994; De la Zerda & Rosselli, 2003), períodos em que a 
visibilidade das estruturas é mais reduzida. A colisão com as linhas é igualmente 
potenciada quando da ocorrência de más condições climatéricas, como sejam os 
nevoeiros, chuvas e ventos fortes, neve ou granizo, devido à reduzida visibilidade, 
desorientação, reduzida capacidade de manobra, ou ao facto de, nestas condições, as 
aves voarem mais baixo aumentando assim o potencial de colisão (APLIC, 1994; 
Bevanger & Brøseth, 2004; Haas et al., 2003; Hunting, 2002). Na área em estudo, são 
frequentes nevoeiros matinais nos vales dos rios principais, sobretudo no Inverno, o que 
poderá aumentar as taxas de colisão nestas zonas. 

No que diz respeito às rapinas, embora estas aves tenham boa acuidade visual e 
capacidade de manobra, poderão verificar-se colisões em condições de fraca visibilidade e 
mau tempo (Hunting, 2002). A proximidade a locais de nidificação é ainda apontada como 
causa de elevadas taxas de colisão nas rapinas, facto que é particularmente evidente para 
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algumas espécies, designadamente para o falcão-peregrino (Falco peregrinus), tal como 
foi demonstrado por um estudo realizado por Olsen & Olsen (1980 in Hunting, 2002). 

A frequência de colisões tenderá a verificar uma diminuição ao nível das espécies 
residentes, à medida que estas se habituem à presença da estrutura, pelo que ocorrerá 
uma maior incidência de colisões nos primeiros meses após a implantação da linha. No 
entanto, o impacte negativo persistirá no tempo, provocando um efeito cumulativo nas 
populações de aves da região, sendo que a taxa de colisões tenderá a ser superior ao 
nível dos indivíduos jovens de cada espécie e ao nível dos indivíduos em migração (Haas 
et al., 2003). 

A colisão é um impacte negativo que, caso não sejam tomadas medidas que visem reduzir 
significativamente as taxas de ocorrência, será permanente. Este impacte é pouco 
significativo para grande parte das espécies, mesmo que propensas a colisões, por a sua 
abundância em termos populacionais ser elevada, podendo ser muito significativo, sempre 
que se conjuguem diversos factores, nomeadamente: espécies com estatuto de 
conservação desfavorável, elevada propensão a colisões e que utilizem corredores de 
migração atravessados pelas infra-estruturas de transporte de energia. 

Os impactes negativos das linhas de transporte de energia na avifauna, devido a colisões, 
dependem assim do significado que as colisões têm para cada espécie, bem como da 
configuração e traçado das linhas, do nível de utilização pelas aves das zonas 
atravessadas pelas linhas e ainda das características de cada espécie (propensão que 
estas têm para colidir com as estruturas de transporte de energia). Nesse sentido, podem 
considerar-se 3 níveis de gravidade dos impactes por colisão de aves com os cabos, em 
função dos quais se aconselham distintas medidas de sinalização (identificadas no 
capítulo referente às medidas de minimização): 

� Gravidade elevada  (sinalização Excepcional) – quando ocorrem aves ameaçadas 
e com elevada sensibilidade à colisão, sendo de particular preocupação o caso 
das aves estepárias (abetarda e sisão) e aves aquáticas, o grou ou outras aves 
coloniais ameaçadas, bem como quando as LMATs interferem com corredores de 
migração e dispersão (por ex. travessias de grandes rios); 

� Gravidade intermédia  (sinalização Intensiva) – quando ocorrem aves com 
estatutos de ameaça elevados, mas de sensibilidade à colisão intermédia, 
destacando-se o caso de algumas aves de rapina que ocorrem em baixa 
concentração (não coloniais), por exemplo a águia-de-bonelli; 

� Gravidade reduzida  (sinalização Preventiva) – Quando ocorrem ocasionalmente 
espécies ameaçadas, ou nas imediações de zonas prioritárias para a conservação 
de aves, bem como nos casos particulares de elevada concentração de aves não 
ameaçadas, mas com elevado risco de colisão. 

No que respeita ao projecto das linhas em estudo, refere-se ainda o seguinte: 

� Considera-se que, de uma forma geral, no seguimento da fase inicial deste estudo 
prévio, a definição do traçado dos corredores em análise, reduziu ou eliminou 
potenciais impactes na avifauna, na medida em que: 

o Minimizou-se o atravessamento de áreas protegidas ou com interesse de 
conservação, nomeadamente em relação ao Sitio Classificado do Barrocal; 

o Procurou-se afastar os corredores das linhas dos territórios de águia-de-
bonelli, definidos por um buffer de 5 km em torno da localização provável 
para o ninho dos casais reprodutores, que corresponde ao centro do 
território. Apenas não foi possível evitar a sobreposição da alternativa 
Norte da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, e da Abertura da 
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LTNET para a SE de Tavira, a 150 kV, com os territórios de indivíduos não 
reprodutores; 

o Nas áreas onde foram detectados indivíduos não reprodutores de águia-
de-bonelli, os corredores em estudo estão inclusivamente afastados de 
áreas potenciais de nidificação, nomeadamente de árvores que possam 
vir a constituir locais de nidificação futura para a espécie, que nesta região 
seleciona árvores de grande porte para construir os seus ninhos, por 
exemplo, eucaliptos. 

� Embora vários autores refiram que a tipologia dos apoios que foram adoptados no 
presente projecto (apoios com vários planos de colisão ou em esteira vertical) 
poderá ser causadora de maior número de colisões comparativamente a apoios 
com um só plano de colisão (esteira horizontal), estudos recentes realizados em 
Portugal (Neves et al., 2005) evidenciam que apenas nos habitats do tipo 
estepário existe uma correlação significativa entre um maior número de planos de 
colisão (presentes nas linhas em esteira vertical) e um maior número de colisões. 
A dominância de habitats do tipo florestal na área de estudo permitem assim inferir 
que a tipologia dos apoios propostos não irá influenciar significativamente as taxas 
de colisão de aves com as linhas; 

� De um modo geral, é expectável que venham a verificar-se colisões de aves com 
as linhas em estudo, impactes negativos cuja gravidade poderá ser 
significativamente atenuada caso venham a ser consideradas no projecto de 
execução as recomendações deste estudo, nomeadamente as medidas de 
minimização de impactes. 

� A probabilidade de atravessamento das linhas por aves com elevado estatuto de 
conservação, a sobrepassagem destas estruturas relativamente a habitats com 
elevada diversidade ao nível das comunidades orníticas, bem como a 
sobrepassagem de grandes rios ao longo dos quais poderão ocorrer importantes 
fluxos migratórios (migrações sazonais e movimentos circadianos), concentrados 
em poucos vãos da linha, levam-nos a enfatizar a necessidade de adopção de 
medidas de minimização direccionadas especificamente para a redução de 
colisões. 

Por fim, dado que as três linhas em estudo apresentam características distintas e os 
corredores propostos para cada uma delas atravessarem zonas diferentes, quer ao nível 
dos habitats, quer ao nível das espécies, seguidamente faz-se uma análise mais 
aprofundada para cada linha em separado. 

Fragmentação de Habitat 

A abertura da faixa de protecção da linha de transporte de energia e vias de acesso 
poderá conduzir à fragmentação do habitat de algumas espécies, nomeadamente de 
avifauna (De la Zerda & Rosselli, 2003). A acção conjunta da fragmentação do habitat e 
colisão poderá ser particularmente nefasta para algumas espécies de aves. No entanto, 
dadas as características da vegetação existente ao longo dos corredores das linhas em 
análise, tipicamente vegetação com porte reduzido (dominando os matos e povoamentos 
de sobreiro, azinheira e pinheiro-manso), em geral com exemplares arbóreos dispersos 
(e.g. montado disperso) e dado existir já uma rede de acessos bastante desenvolvida (e.g. 
caminhos vicinais, caminhos florestais, aceiros e corta-fogos, etc.), não é de esperar que 
os impactes deste tipo sejam significativos. 

Perturbação Directa 

As inspecções periódicas e trabalhos de reparação na linha e os trabalhos de manutenção 
da faixa de protecção, poderão provocar alguma perturbação da fauna, dependendo o 
grau de perturbação da época do ano e do local onde ocorrem. No entanto, na 
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generalidade, estes impactes serão temporários e pouco significativos, podendo assumir 
maior significado caso seja necessário remover ninhos que tenham sido feitos nos apoios, 
por estes poderem estar a causar danos nas linhas. 

Fase de Desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer forma, caso 
ocorra, será responsável por impactes de um modo geral positivos e significativos para as 
comunidades faunísticas presentes, em especial para as espécies de aves, por serem o 
grupo mais sensível a este tipo de estruturas, dado que é removido um obstáculo à 
movimentação da avifauna e, consequentemente, eliminados quaisquer impactes 
associados a colisões. 

No entanto, é possível que possam ocorrer impactes negativos associados às actividades 
de desmontagem das linhas, em especial devido a perturbação directa, impactes que são 
temporários e reversíveis. 

6.4.6.3.2 Linha "Tunes Norte" - Tavira, a 400 kV 

Os corredores da Linha "Tunes Norte" - Tavira, a 400 kV, caracterizam-se por 
apresentarem na sua envolvente vários territórios de águia-de-bonelli (casais e indivíduos 
não reprodutores), espécie para a qual as linhas de transporte de energia podem causar 
um impacte negativo muito significativo pois embora a espécie não tenha uma propensão 
elevada para as colisões, o seu estatuto de conservação desfavorável faz com que os 
impactes, a ocorrerem, sejam muito significativos para a população. No entanto, a fase de 
selecção dos corredores teve em consideração a localização actual dos casais de águia-
de-bonelli permitindo evitar, à partida, impactes significativos na população desta espécie, 
uma vez que os corredores praticamente não interferem com os territórios identificados. 

No entanto, existe uma sobreposição parcial do troço 2A (na sua fase final, junto ao marco 
geodésico de Mú) com o território do casal MIRA, para além da probabilidade de colisões 
ser superior no início do mesmo troço (próximo da ribeira do Arade), na medida em que 
esta área é por vezes frequentada por um outro casal de águia-de-bonelli (LONTRA), 
enquanto território de caça. Á semelhança do que acontece com o casal MIRA, no final do 
troço 4B, junto à alternativa SE02 (Cachopo) para a Subestação de Tavira, existe uma 
sobreposição parcial do corredor com o território de um outro casal de águia-de-bonelli, 
designado CACHOPO. 

Ainda em relação à águia-de-bonelli, destaca-se a sobreposição da zona final do troço 3 
da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, relativamente a uma área que é frequentada 
esporadicamente por indivíduos não reprodutores desta espécie, podendo também aí 
ocorrer colisões, em especial no atravessamento de ribeiras e barrancos, zonas que são 
habitualmente frequentadas por esta espécie e que obrigam a vãos de atravessamento de 
maiores dimensões. 

Destaca-se ainda a existência de vários vales encaixados ao longo de todo o corredor 
proposto para a Linha "Tunes Norte" - Tavira, a 400 kV, nomeadamente barrancos 
cavados e ribeiras, cujo atravessamento irá obrigar, em princípio, à existência de vãos de 
grandes dimensões. É também nestes locais que poderão ocorrer impactes mais 
significativos na avifauna uma vez que em geral constituem corredores preferenciais para 
os fluxos migratórios ou movimentos diários entre zonas de alimentação e dormitórios 
(Haas et al., 2003), impactes esses que são potenciados por estes locais serem mais 
propensos a neblinas e nevoeiros matinais. 

Do conjunto de barrancos e ribeiras atravessados pelos corredores propostos para a Linha 
"Tunes Norte" - Tavira, a 400 kV, destacam-se os seguintes, para os quais se prevêem 
impactes mais significativos, devendo por isso ser alvo de medidas de minimização de 
impactes reforçadas: 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha  

Volume 1 - Relatório Síntese 
Análise de Impactes 

 

Imp – 5007_R2 Página 318 Jul 07 
 

� Rio Arade (sensivelmente paralelo ao troço 1, atravessando o corredor definido 
pelos troços 2A e 2B); 

� Barranco da Soalheira, Barranco do Monte da Cruz e Ribeira de Odelouca 
(atravessam o corredor definido pelos troços 2A e 2B); 

� Ribeira do Vascão, Ribeira do Vascãozinho, Ribeira da Corte, Ribeira da Foupana 
e Ribeira da Foupanilha (atravessam o troço 3). 

Os impactes na avifauna nesta linha podem ainda ser particularmente negativos e 
significativos na zona de atravessamento da Ribeira do Vascão, a sul de Tavilhão (troço 3), 
na medida em que aí ocorrem várias espécies vulneráveis a colisões com linhas de 
transporte de energia, entre as quais 3 casais de águia-cobreira, 1 casal de açor e vários 
casais de cegona-branca, espécie que nidifica em colónia na proximidade da ponte do 
Vascão, junto ao Tasnal (CEAI, 2006). A adopção de medidas de minimização de 
impactes neste troço poderão reduzir significativamente os impactes acima referidos. 

Por fim, salienta-se o facto de existir um abrigo de quirópteros a cerca de três quilómetros 
do troço 3 (Aljezur), cujo distanciamento deixa antever que, durante a fase de construção 
da linha, não irão ocorrer impactes nas espécies que utilizam este abrigo sendo que, em 
fase de exploração não são conhecidos impactes destas infra-estruturas nas populações 
de quirópteros. De facto, embora nesta fase de projecto não existam elementos 
específicos sobre os trabalhos a desenvolver no terreno, à partida pode-se garantir que 
não ocorrerão trabalhos relativos a este projecto perto deste abrigo de quirópteros, pela 
distância que este fica daquela que será a frente de obra. 

No que diz respeito à zona de atravessamento da IBA do Caldeirão, área que coincide na 
sua quase totalidade com o Sitio Classificado do Caldeirão, destaca-se a presença nesta 
zona do rolieiro enquanto espécie nidificante, o qual, embora tenha ocorrência rara e 
pouco significativa em termos de população nacional, é uma espécie com estatuto de 
conservação Criticamente em Risco. A vulnerabilidade intermédia da espécie à colisão 
com estruturas de transporte de energia leva a que a linha em estudo possa causar 
interferências e provocar colisões em indivíduos desta espécie. 

6.4.6.3.3 Linha Tavira - Fronteira Espanhola, a 400 kV 

Apesar de não serem conhecidos territórios ocupados por casais de águia-de-bonelli ao 
longo dos corredores da Linha Tavira - Fronteira Espanhola, a 400 kV, sendo que, na 
alternativa de traçado mais a Norte, se conseguiu afastar a solução de traçado do território 
do casal VASCÃO 2, são observados com frequência indivíduos isolados que não 
possuem estatuto reprodutor, assim como outras espécies com estatuto de conservação 
elevado e para as quais os impactes causados por linhas de transporte de energia em 
fase de exploração são particularmente nefastos, como é o caso da águia-cobreira e bufo-
real, espécies que são frequentes ao longo desta linha. 

No que diz respeito aos indivíduos não reprodutores de águia-de-bonelli, estes são 
observados em duas zonas distintas, a maior correspondendo a uma área que se 
desenvolve sensivelmente ao longo da alternativa de traçado mais a Norte, sem que 
chegue aos corredores propostos para sul. Assim, a alternativa de traçado que se estende 
desde a Subestação até à fronteira espanhola na proximidade da foz do Vascão, poderá 
causar interferências e provocar colisões nos indivíduos não reprodutores de águia-de-
bonelli que ocorrem nesta área. 

Em relação às diversas observações na área da Ribeira da Foupana, sabe-se que os 
indivíduos não reprodutores que frequentam esta área não nidificaram, pelo que os 
impactes são à partida inferiores comparativamente ao que ocorreria caso selecionassem 
esta área para nidificar. 
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Para além destes indivíduos, são ainda observadas aves isoladas ao longo da metade 
final do troço 2B, correspondendo a indivíduos não reprodutores que frequentam a zona 
da bacia da Ribeira de Odeleite, para os quais a alternativa 3B poderá causar 
interferências e provocar colisões. 

Os corredores da Linha Tavira - Fronteira Espanhola, a 400 kV, têm ainda como 
particularidade o facto de terminarem junto a um grande rio, nomeadamente o rio 
Guadiana, o qual constituí um corredor preferencial de migração de algumas espécies 
bem como para movimentos diários de aves (em especial as espécies associadas aos 
cursos de água) e, por conseguinte, constituí um local onde a probabilidade de ocorrência 
de colisões de aves com a linha é elevada podendo ser muito significativa caso não 
venham a ser adoptadas as medidas de minimização de impactes convenientes. 

Os corredores propostos cruzam ainda várias ribeiras e barrancos, entre elas: 

� Alternativa Norte - a ribeira da Foupana (no troço 5) e o Barranco de Alcoutenejo 
(troço 5, na proximidade do início do troço 6A); 

� Alternativa Sul - a ribeira da Foupana (no troço 4A) e a ribeira de Odeleite (troço 
4B), ambas já perto da sua foz, a primeira desaguando na Ribeira de Odeleite e 
esta desaguando no rio Guadiana. Refira-se ainda que a ribeira de Odeleite tem 
grande parte do seu traçado ao longo dos troços 2B e 3 da Linha Tavira - 
Fronteira Espanhola, a 400 kV, nomeadamente a Sul desta. 

Ainda em relação ao atravessamento da Ribeira de Odeleite, o qual se faz numa zona de 
vale muito aberto ao longo do qual se processam movimentações de aves limícolas e 
aquáticas, em elevadas concentrações uma vez que constituí um corredor obrigatório para 
as aves que se deslocam entre a Barragem de Odeleite e o Rio Guadiana, existe aqui uma 
elevada probabilidade de ocorrência de colisões com a linha de transporte de energia, 
impacte negativo que pode ser muito significativo, caso não sejam adoptadas medidas que 
o minimizem de forma significativa, as quais são identificadas no capítulo seguinte. 

Por fim, salienta-se mais uma vez a existência de duas colónias de quirópteros nas 
imediações do corredor proposto para a Linha Tavira - Fronteira Espanhola, a 400 kV, 
nomeadamente do troço 3, junto à povoação das Furnazinhas, as quais poderão sofrer 
impactes negativos no decurso dos trabalhos de construção, devido a perturbação (e.g. 
movimentação de maquinas) ou destruição das características do abrigo (e.g. pela 
deposição de lixos). No entanto, uma vez que ambos os abrigos se encontram fora do 
corredor proposto, caso sejam adoptadas as medidas de minimização propostas neste 
estudo, não se prevê que venham a ocorrer impactes negativos nestas colónias, a não ser 
por actos deliberados de vandalismo, os quais excluímos à partida. 

6.4.6.3.4 Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV 

À semelhança do que acontece com a Linha "Tunes Norte" - Tavira, a 400 kV, os 
corredores que são propostos para as duas linhas que constituem a Abertura da LTNET 
para a subestação de Tavira, a 150 kV, situam-se na proximidade de territórios de águia-
de-bonelli, nomeadamente dos casais CORTE e CACHOPO e, mais afastado, do casal 
CEPO. 

Apenas o casal designado CACHOPO tem uma ligeira sobreposição com o troço 1A, junto 
à alternativa SE02 (Cachopo) para a Subestação de Tavira, razão pela qual poderão vir a 
ocorrer, durante a fase de exploração, impactes negativos neste casal e juvenis entretanto 
nascidos, no seguimento de colisões com a linha. Tal como anteriormente referido, estes 
impactes a ocorrerem seriam negativos e muito significativos. 

A ocorrência de indivíduos isolados de águia-de-bonelli ao longo do troço 2, 
correspondendo a indivíduos não reprodutores, poderá levar à ocorrência de impactes 
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negativos e significativos nesta espécie, caso não sejam adoptadas medidas de 
minimização de impactes específicas. 

A Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV tem ainda a particularidade 
de ser constituído por duas linhas independentes, dispostas em paralelo, facto que poderá 
fazer aumentar o risco de colisão de aves. No entanto, salienta-se que, relativamente à 
dispersão de linhas, o facto destas duas linhas ocuparem um mesmo corredor, permite 
diminuir os impactes causados na avifauna, em especial se os apoios tiverem as mesmas 
alturas e as esteiras as mesmas catenárias (Haas et al., 2003). 

Tal como foi descrito em relação às outras duas linhas, salienta-se o atravessamento de 
grandes vãos ao longo do traçado proposto, incluindo barrancos e ribeiras, nos quais a 
probabilidade de ocorrência de impactes negativos, resultantes de colisões com a linha 
poderão ser mais significativos. Entre estes, destaca-se o atravessamento da Ribeira de 
Odeleite (troço 2), da Ribeira das Casas Novas (troços 3A e 3B) e da Ribeira de Alportel, 
na parte final do troço 4. 

Por fim, salienta-se o facto de existir um abrigo de quirópteros (Arrifes Grandes) a cerca 
de 2,9 quilómetros do final do troço 4, cujo distanciamento deixa antever que, durante a 
fase de construção da linha, não irão ocorrer impactes nas espécies que utilizam este 
abrigo sendo que, em fase de exploração não são conhecidos impactes destas infra-
estruturas nas populações de quirópteros. 

6.4.6.3.5 Subestação de Tavira 

Fase de Construção 

Os impactes causados por um projecto com estas características sobre a fauna, serão 
extremamente pontuais, quer no tempo quer no espaço, ocorrendo essencialmente 
durante a fase de construção. A magnitude desses impactes dependerá do estatuto de 
conservação das espécies que vierem a ser afectadas e da sua importância local e 
regional. 

As características deste projecto capazes de influenciar negativamente as biocenoses 
terrestres, podem ser agrupadas em dois grandes conjuntos: 

Acções responsáveis pela substituição de biótopos 

� Dentro deste grupo incluem-se acções que implicarão a destruição de biótopos ou 
partes dos mesmos e, consequentemente, afectação e/ou destruição de 
comunidades faunísticas que deles dependem. Estas acções repercutem-se com 
maior significado na fauna terrestre; 

� A destruição de biótopos poderá resultar das acções de desmatação e 
movimentação de terras necessária à construção da subestação e de outras 
estruturas necessárias à execução da obra, caso dos estaleiros, bem como da 
necessidade de construção ou melhoria de acessos; 

� Este tipo de acções leva invariavelmente à remoção completa do coberto vegetal e 
compactação de solos, destruindo-se assim áreas de alimentação e refúgio e 
eliminando-se fisicamente alguns indivíduos de espécies de vida hipógea, como é 
o caso dos micromamíferos, podendo resultar numa diminuição do efectivo 
reprodutor das espécies ou mesmo interferir com a viabilidade das populações 
afectadas. 

No caso deste projecto, considera-se que estes impactes são negativos, restritos à fase de 
construção, em geral irreversíveis e pouco significativos, dado as áreas afectadas serem 
reduzidas e a generalidade das espécies presentes não apresentarem estatuto de 
conservação desfavorável. 
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Acções responsáveis pela alteração dos níveis de pe rturbação directa 

� As actividades de construção em geral serão responsáveis pelo aumento dos 
níveis de ruído e, consequentemente, pela perturbação das espécies existentes 
nas proximidades dos locais em obra; 

� Os impactes associados ao aumento do ruído e do impacte visual provocado por 
pessoal e maquinaria durante os trabalhos de ampliação da subestação afectam 
sobretudo a fauna de vertebrados; 

� Algumas espécies reagem à perturbação afastando-se das áreas que ocupam 
para áreas com menor perturbação e muitas vezes menos adequadas à sua 
sobrevivência, embora tal ocorra geralmente por períodos curtos.  

Dadas as características do projecto e das espécies presentes, considera-se que os 
impactes deste tipo são pouco significativos e reversíveis a curto prazo. 

Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, os impactes na fauna serão em geral pouco significativos, 
podendo no entanto ocorrer impactes com maior expressão devido a colisões com apoios 
e cabos, ou devido a electrocussões. 

Como conclusão, pode afirmar-se que os impactes sobre as zoocenoses, na generalidade 
da área em estudo, podem ser considerados pouco significativos e não apresentam 
qualquer incompatibilidade com o projecto. 

Salienta-se finalmente o impacte que será induzido pela escolha do local da subestação, a 
qual irá condicionar o traçado das três linhas que fazem parte deste projecto. Nesse 
sentido, refira-se que a Alternativa SE01  (Amoreira), acarreta potencialmente impactes de 
menor magnitude comparativamente à Alternativa SE02  (Cachopo), devido a esta última 
estar localizada na área de influência do território de um casal de águia-de-bonelli 
(CACHOPO) e, por conseguinte, existir um maior risco de colisões dos indivíduos deste 
casal bem como dos jovens que venham a resultar da época reprodutiva, com as três 
linhas que se ligam na Subestação de Tavira. 

Fase de Desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação da subestação dentro do prazo 
de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer forma, caso ocorra, será responsável por 
impactes de um modo geral positivos e significativos para as comunidades faunísticas 
presentes, em especial para as espécies de aves e vertebrados terrestres, dada a 
eliminação de um obstáculo à sua movimentação. 

6.4.6.4 Síntese de Impactes na Fauna 

Os impactes a curto prazo sobre a fauna incluem a perda de indivíduos durante a 
construção, assim como a perturbação directa de determinadas espécies durante períodos 
críticos de reprodução. Os impactes a longo prazo prendem-se com a alteração e 
fragmentação do habitat e, sobretudo, com as colisões de aves com as linhas de 
transporte de energia. Prevê-se ainda a ocorrência de impactes indirectos, 
designadamente pelo aumento da perturbação humana em áreas anteriormente 
inacessíveis, caso se venham a abrir novos acessos. 

No que diz respeito às colisões com as estruturas das linhas, o impacte será sempre 
negativo e permanente, podendo ser grandemente minimizado caso se adoptem as 
medidas de mitigação e se implemente o plano de monitorização que são propostos. 
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A frequência de colisões tenderá a verificar uma diminuição ao nível das espécies 
residentes, à medida que estas se habituem à presença da estrutura, pelo que ocorrerá 
uma maior incidência de colisões nos primeiros meses após a implantação da linha. No 
entanto, o impacte negativo persistirá no tempo, provocando um efeito cumulativo nas 
populações de aves da região, sendo que a taxa de colisões tenderá a ser superior ao 
nível dos indivíduos jovens de cada espécie e ao nível dos indivíduos em migração.  

A adopção de medidas de minimização dos impactes por colisão nos locais identificados 
como mais problemáticos, caso venham a ser intensificadas posteriormente, durante a 
fase de exploração, sempre que vierem a ser detectados pontos negros no decurso do 
programa de monitorização, permitirá reduzir significativamente a mortalidade de aves por 
colisão com a linha. 

Por fim, as linhas de transporte de energia podem, igualmente, causar um impacte positivo 
em algumas espécies de rapinas pouco vulneráveis às colisões, uma vez que a existência 
dos apoios aumenta a disponibilidade de locais de pouso, nomeadamente pousos de caça 
particularmente adequados para os territórios de caça ao longo da faixa de protecção, isto 
tendo em conta que os riscos de electrocussão nas Linhas de Muito Alta Tensão são 
diminutos. 

Quanto às alternativas para a subestação de Tavira, os impactes na fase são 
potencialmente superiores no caso da alternativa SE02 – Cachopo, na medida em que 
esta localização se sobrepõe ao território de um casal de águia-de-bonelli. 

No Capítulo 8  apresentam-se as medidas de minimização consideradas adequadas para 
mitigar os impactes identificados para o conjunto das três linhas em análise. 

6.4.7 Socio-economia 

6.4.7.1 Aspectos gerais 

A região do Sotavento Algarvio apresenta em geral uma ocupação humana pouco 
expressiva, coincidindo os principais espaços urbanos com as sedes de concelho 
presentes. A ocupação humana tem vindo a sofrer uma evolução negativa, assistindo-se 
inclusivamente à redução do número de povoações e de aglomerados populacionais 
ocorrentes. Verifica-se ainda a ocorrência dispersa de pequenos núcleos de habitações 
nas zonas de serra. 

Considerando que na Fase 1 do EIA – Identificação de Grandes Condicionantes ao 
Projecto, um dos principais critérios aplicados na delimitação dos corredores e 
localizações em estudo foi o do não atravessamento das Zonas Urbanas e Urbanizáveis 
identificadas em PDM, assim como dos principais aglomerados populacionais identificados 
no interior da área de estudo, foi possível evitar, à partida, os principais impactes 
negativos do projecto na socio-economia. 

Posteriormente, foram ainda identificados em trabalho de campo algumas habitações 
dispersas no interior dos corredores em estudo, considerando-se contudo que, face à sua 
reduzida expressão, a sua sobrepassagem poderá ser evitada e/ou minimizada, de acordo 
com as medidas de minimização propostas no âmbito deste EIA. 

Desta forma, não são expectáveis impactes negativos significativos nas populações e 
actividades em consequência da implantação das linhas e subestação. 
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6.4.7.2 Subestação de Tavira 

6.4.7.2.1 Fase de construção 

Considerando que as localizações propostas para a implantação da subestação de Tavira 
se encontram afastadas de zonas habitadas (a localização SE01 situa-se a 450 m da 
povoação de Amoreira e a 550 m de Casas Baixas e a localização SE 02 situa-se a mais 
de 1 km do limite urbano de Cachopo), não é expectável a ocorrência de impactes 
significativos directos sobre áreas urbanas. Este afastamento minimizou assim a afectação 
que seria potencialmente introduzida durante a instalação e operação dos estaleiros e 
durante as actividades de construção propriamente ditas, nomeadamente em matéria de 
poluição sonora (funcionamento de máquinas e veículos, presença de trabalhadores) e 
degradação pontual da qualidade do ar (dispersão de poeiras resultantes das 
movimentações de terras). 

As actividades de construção da subestação podem, no entanto, causar alguma 
perturbação indirecta junto das zonas habitadas mais próximas, em resultado da 
circulação de maquinaria e veículos afectos à obra pela EM505, estrada essa que liga 
ambas as localizações em estudo às povoações de Amoreira, Casas Baixas e Cachopo. 

As principais afectações potencialmente ocorrentes na fase de construção dizem, no 
entanto, respeito à ocupação permanente da área da plataforma da subestação e às 
actividades de construção da instalação, ocorrendo ainda uma ocupação temporária de 
terrenos para a implantação do estaleiro de construção civil 

Assim, durante a fase de construção da subestação, ocorrerá a ocupação de propriedades 
privadas, que no caso da localização SE01 incluem um campo agricultado de 
medronheiros, o que pode causar prejuízos económicos reais ou ser percebido de forma 
negativa pelos respectivos proprietários. Este impacte negativo será, no entanto, de baixa 
magnitude e pouco significativo se antecedido de uma negociação prévia entre dono de 
obra e os proprietários dos terrenos, no sentido de colmatar as perdas do uso dos 
mesmos. 

São ainda expectáveis impactes positivos locais ao nível da potencial geração de emprego 
na obra de construção e decorrentes da presença de trabalhadores na zona, introduzindo 
alguma dinâmica económica nas povoações mais próximas (particularmente Cachopo). 
Estes impactes, embora positivos, apresentarão um carácter temporário e uma incidência 
local, pelo que, consequentemente, são considerados como de magnitude reduzida e 
pouco significativos. 

6.4.7.2.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração da subestação, far-se-ão sentir os principais impactes 
positivos de carácter permanente do projecto, que consistem no reforço da alimentação 
eléctrica do Algarve, incluindo o aumento da capacidade de interligação com a Rede 
Eléctrica de Espanha, os quais se farão sentir de forma indirecta sobre os crescimento 
económico da região. Por outro lado, em termos regionais  e nacionais, os impactes da 
construção da subestação são positivos, na medida em que a sua concretização se traduz 
em maior eficácia e qualidade nos serviços de fornecimento de energia. 

Considerando o afastamento de qualquer uma das localizações em estudo para a 
implantação da subestação relativamente a zonas habitadas, não se prevê a ocorrência de 
impactes negativos significativos sobre as mesmas durante a fase de exploração. Poderão, 
no entanto, vir a ocorrer impactes visuais sobre a povoação de Casas Baixas, no caso da 
localização SE01, o que se constitui como um impacte negativo, permanente, com um 
significado dependente da intrusão visual verificado, mas que se atenua ao longo do 
tempo (a população adquire habituação à nova paisagem local). 
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Para além dos já referidos, outros efeitos poderão ocorrer, da ordem dos considerados 
"intangíveis". Entre estes incluem-se os efeitos percebidos como negativos pelas pessoas 
residentes na área, tais como o medo de efeitos sobre a saúde e a perda de qualidade 
estética da paisagem envolvente. Tais efeitos são muito dificilmente quantificáveis não 
devendo, no entanto, deixar de ser tomados em consideração como "reais" para quem os 
vive. 

Deve ainda salientar-se que a REN, S.A. cumpre as recomendações em vigor na União 
Europeia no que se refere aos níveis de exposição permanente do público à radiação 
electromagnética. 

6.4.7.2.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação da subestação dentro do prazo 
de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer modo, caso venha a ocorrer, prevê-se a 
ocorrência de impactes positivos, associados à libertação dos terrenos da instalação, 
permitindo aos proprietários o uso dessa área para outros fins, sem restrições. As 
actividades de desactivação poderão ainda potenciar situações temporárias de oferta de 
emprego e de dinâmica económica nas povoações envolventes, em resultado da presença 
de trabalhadores. 

6.4.7.3 Linhas eléctricas 

6.4.7.3.1 Fase de construção 

Durante a fase de construção das linhas eléctricas em estudo serão expectáveis impactes 
positivos locais ao nível da potencial geração de emprego na obra e decorrentes da 
presença de trabalhadores, introduzindo potencialmente alguma dinâmica económica nos 
serviços disponibilizados nas povoações mais próximas. Estes impactes, embora positivos, 
apresentam um carácter temporário e uma incidência muito local e, consequentemente, 
serão considerados como de magnitude reduzida e não significativos. 

As actividades de construção de uma linha poderão ainda causar algumas perturbações 
e/ou afectação temporárias da qualidade de vida das zonas habitadas ou habitações 
dispersas que eventualmente se venham a localizar nas proximidades da linha, no que se 
refere à abertura de acessos temporários e à circulação de maquinaria e veículos, 
introduzindo uma afectação temporária na qualidade de vida dos habitantes locais. 
Considera-se, contudo, que face à pouco expressiva presença de habitações dentro dos 
corredores em estudo, este impacte venha a ser pouco significativo. 

De facto, a definição dos corredores durante a Fase 1 do EIA, visando o afastamento 
prioritário das zonas urbanas existentes, permitiu, à partida, limitar (e em muitas situações 
anular) a afectação que potencialmente seria introduzida durante a instalação e operação 
de estaleiros e durante as actividades e construção propriamente ditas, nomeadamente 
em matéria de poluição sonora e da degradação pontual da qualidade do ar. No Capítulo 
8 apresentam-se medidas relativamente à localização de estaleiros e acesos e à 
exploração das frentes de obra para mitigar as potenciais interferências negativas. 

Por sua vez, a abertura de caminhos para aceder aos apoios poderá obrigar à 
necessidade de atravessamento e/ou ocupação de propriedades privadas e campos 
cultivados. Esta situação pode causar prejuízos reais ou ser percebido de forma negativa 
pelos proprietários. Contudo, este impacte será previsivelmente de baixa magnitude e não 
significativo, tendo em conta a existência de inúmeros caminhos existentes que deverão 
ser aproveitados e o facto de estas actividades serem acompanhadas de uma negociação 
prévia com os proprietários. 

A implantação de apoios em propriedades privadas (terrenos agrícolas ou zonas florestais) 
poderá ser vista como um prejuízo semelhante ao referido anteriormente. Com efeito, a 
ocupação de terrenos cultivados para implantação dos apoios poderá provocar afectações 
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temporárias das actividades agrícolas, e a ocupação de terrenos florestados para 
implantação de apoios e/ou constituição da faixa de protecção da linha terá como 
consequência a remoção e/ou decote de árvores. Estas actividades implicarão uma perda 
de rendimentos correspondente, relativamente ao qual os proprietários são indemnizados. 
Considera-se este impacte como negativo, directo, localizado, temporário e parcialmente 
reversível, de magnitude média, certo e com significado apenas local. 

6.4.7.3.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração das linhas (à semelhança do referido para a subestação), 
far-se-ão sentir os principais impactes positivos de carácter permanente do projecto, que 
consistem no reforço da alimentação eléctrica do Algarve, incluindo o aumento da 
capacidade de interligação com a Rede Eléctrica de Espanha, os quais se farão sentir de 
forma indirecta sobre os crescimento económico da região. Por outro lado, em termos 
regionais  e nacionais, os impactes da construção das linhas são positivos, na medida em 
que a sua concretização se traduz em maior eficácia e qualidade nos serviços de 
fornecimento de energia. 

Um dos principais impactes percebidos pela população relativamente a linhas eléctricas 
prende-se com a sobrepassagem de edificações, embora essa sobrepassagem não 
implique a impossibilidade dos usos actuais dos edifícios que são sobrepassados. 
Considerando a muito pouco expressiva presença de habitações no interior dos 
corredores em curso, não se prevê a necessidade de se sobrepassarem quaisquer 
edificações, pelo que não se registarão, a este nível, quaisquer impactes. 

Para além dos aspectos atrás referidos, a presença e funcionamento de uma linha de 
transporte de energia poderá ser responsável pelos seguintes impactes sobre as 
populações e actividades económicas: 

� impactes visuais sobre zonas residenciais; 

� impossibilidade de utilizar as parcelas de terreno afectas aos apoios, de acordo 
com as suas ocupações prévias; 

� inibição de povoamentos florestais com espécies de crescimento rápido sob a 
linha; 

� restrições à construção sob a linha; 

� degradação pontual da qualidade do ambiente associadas a emissão de ruído e 
de ozono em consequência do efeito de coroa; 

� outros efeitos "intangíveis". 

A implantação de apoios dá sempre lugar, nos termos da lei, ao pagamento de uma 
indemnização ao proprietário, cobrindo os prejuízos que a afectação da parcela de terreno 
referente ao apoio e a correspondente servidão causam. Deve notar-se que esta servidão 
mantém nos proprietários a posse da terra. 

O facto de, na faixa sobrepassada pela linha, ficarem impedidos os povoamentos florestais 
com espécies de crescimento rápido, poderá traduzir-se numa perda de valor económico 
dos terrenos afectados, com consequentes prejuízos para os donos das propriedades. 
Contudo, em termos económicos, essas situações são devidamente salvaguardadas 
através das indemnizações correspondentes. De qualquer modo, atendendo à ocupação 
florestal dominante na região de implantação do projecto (espécies de baixo porte), não se 
considera que este impacte possa assumir uma natureza significativa. 
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Refira-se ainda que a abertura e/ou melhoria de acessos aos locais de implantação dos 
apoios poderão ter reflexos positivos sobre a acessibilidade dos terrenos situados nas 
imediações podendo vir a constituir, assim, um impacte positivo indirecto. 

Sob as linhas de transporte de energia, a construção de edifícios fica condicionada pelo 
disposto no RSLEAT, Decreto Regulamentar nº 1/92, de 18 de Fevereiro, daí resultando 
uma possível desvalorização dos terrenos afectados. 

Considera-se que as degradações ambientais identificadas, passíveis de ocorrerem 
durante a fase de exploração da linha, não serão susceptíveis de gerarem situações de 
incómodo significativas para as populações que residem nas proximidades da mesma. 
Com efeito, tal como referido anteriormente, a emissão de ozono pelo funcionamento da 
linha pode ser considerada como desprezível e não se prevê que a emissão de ruído seja 
de molde a constituir um impacte negativo no ambiente sonoro nas imediações de linha, 
até pelo facto de não se prever a existência de receptores nas sua proximidade. 

Estes impactes podem, assim, ser classificados como negativos, localizados, permanentes, 
certos mas de magnitude baixa e não significativos. 

Para além dos já referidos, outros efeitos poderão ocorrer, da ordem dos considerados 
"intangíveis". Entre estes incluem-se os efeitos percebidos como negativos pelas pessoas 
residentes na área, tais como o medo de efeitos sobre a saúde e a perda de qualidade 
estética da paisagem envolvente. Tais efeitos são muito dificilmente quantificáveis não 
devendo, no entanto, deixar de ser tomados em consideração como "reais" para quem os 
vive. 

6.4.7.3.3 Fase de desactivação  

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação da subestação dentro do prazo 
de concessão da RNT à REN, S.A. Caso venha a ocorrer, os impactes ao nível dos 
factores socioeconómicos serão positivos, associados à libertação dos terrenos ocupados 
pelos apoios e pela faixa de protecção das linhas, permitindo aos proprietários o uso 
dessas parcelas de terreno sem restrições. 

6.4.8 Ruído 

6.4.8.1 Subestação de Tavira 

Dado não existirem receptores na envolvente dos locais previstos para a instalação da 
subestação não se prevê venham a ocorrer quaisquer impactes sonoros decorrentes quer 
da construção quer da exploração da Subestação de Tavira. 

No entanto no futuro e se ocorrerem alterações ao uso do solo, nomeadamente utilizações 
sensíveis da envolvente à subestação, deve ser considerada a distância a que os 
eventuais futuros receptores se devem localizar de modo a não serem afectados pelo 
ruído gerado por esta unidade, sendo que essa avaliação deve ser feita ao nível do 
projecto de execução e tendo em consideração o estudo acústico da própria subestação. 

6.4.8.2 Linhas eléctricas 

6.4.8.2.1 Fase de construção 

Durante a fase de construção das linhas e subestação poderão ocorrer algumas 
operações susceptíveis de originar um aumento nos níveis de ruído nas áreas envolventes 
aos locais em obra, tais como utilização de maquinaria diversa e eventual uso de 
explosivos, para rebentamento de rocha   
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Em resultado da construção das fundações e colocação dos novos apoios bem como à 
circulação de veículos pesados para transporte de materiais, poderão também ocorrer 
alterações do ambiente sonoro característico das zonas envolventes. 

Da análise efectuada e estimando-se que os níveis sonoros gerados se poderão situar 
entre 70 dB(A) a 80 dB(A), em que as operações mais ruidosas se prevê sejam as 
relativas à eventual transferência de betão e abertura de caboucos, serão de considerar 
como potencias receptores afectados todos aqueles, identificados anteriormente, que se 
localizem na proximidade da obra, devendo em fase de Projecto de Execução, 
identificarem-se as situações susceptíveis de serem afectadas pelo ruído com maior 
detalhe e objectividade num raio de pelo menos 100 metros em redor da fonte sonora. 

Para além da distância de 100 m não se prevê que ocorra propagação sonora, atendendo 
à aproximação feita em campo livre do decaimento de 6 dB com o dobro da distância, para 
fontes sonoras que irradiam ondas esféricas, tipicamente o que acontece com as 
emissões sonoras geradas pelo equipamento utilizado em obras de construção civil.  

Contudo, prevendo-se que se privilegiará o afastamento dos locais de implantação dos 
apoios relativamente a zonas habitadas e o facto das operações de construção serem de 
curta duração (a operação total de implantação de um apoio não ultrapassa, em média, 
uma semana) os impactes negativos no ambiente sonoro que possam ocorrer, embora 
sendo de magnitude moderada, não se prevê venham a ser significativos. 

6.4.8.2.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração verifica-se que a própria linha poderá apresentar um 
potencial para originar ruído, ainda que de forma não permanente. Por outro lado, verifica-
se, ainda, a geração de ruído devido à passagem do vento pelos cabos. 

Existem diversos factores que determinam o potencial para a ocorrência de impactes no 
ruído decorrentes do funcionamento de uma linha de Muito Alta Tensão, sendo distintos os 
relativos às linhas a 400 KV dos das Linhas a 150 KV. 

Atendendo aos aspectos climáticos fortemente condicionantes à determinação do nível 
sonoro médio de longa duração, gerado pelas linhas eléctricas, foi adoptada pela EGSP a 
metodologia de cálculo de ruído em linhas aéreas de Muito Alta Tensão, publicado pela 
REN, S.A., com o acordo do Instituto do Ambiente. Nesta metodologia são devidamente 
ponderadas as condições desfavoráveis para o período climático de um ano assim como 
considerada a contribuição de cada uma das fases da linha em estudo. 

Assim, em fase de Projecto de execução, após se dispor dos elementos de projecto 
necessários para o cálculo do nível sonoro médio de longa duração, devem considerar-se 
os registos do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, num período significativo, 
nas estações meteorológicas mais próximas dos corredores de cada uma das linhas.  

Os cálculos a efectuar deverão estar de acordo com a referida metodologia e dados 
meteorológicos específicos do local e incidir sobre os receptores potencialmente afectados 
pelo ruído gerado pelas linhas em estudo, tanto os que eventualmente venham a ser 
sobrepassados quer os que se encontrem na proximidade de cada uma das linhas.  

Apesar de não se dispor de dados quantitativos pode supor-se que não serão expectáveis 
impactes a nível do ambiente sonoro induzidos pela presença das linhas nas zonas mistas, 
quanto às zonas sensíveis, em período nocturno e situações meteorológicas 
desfavoráveis poderá ser equacionada a ocorrência de alguma perturbação. Estas 
afirmações são profundamente subjectivas e apenas poderão ser aferidas após 
quantificação dos níveis sonoros gerados, em fase de projecto de execução. Fase de 
desactivação 
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Deste modo prevê-se que, em fase de exploração, não ocorrerão impactes negativos 
devidos ao ruído, desde que a escolha do traçado de cada uma das linhas se afaste o 
mais possível das habitações existentes e identificadas nos respectivos corredores. 

6.4.8.2.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação das linhas eléctricas dentro do 
prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer modo, caso venham a ocorrer, as 
actividades de desactivação serão previsivelmente responsáveis por situações 
temporárias de geração de ruído, semelhantes às identificadas para a fase de construção. 

6.4.9 Paisagem 

6.4.9.1 Metodologia 

A introdução de novos elementos na paisagem implica alterações na estrutura da mesma, 
alterações essas que poderão ter maior ou menor magnitude, consoante a capacidade da 
paisagem em conter a presença das intrusões em causa. Essa capacidade manifesta-se 
em função da existência, ou não, de barreiras físicas capazes de limitar o impacte visual 
do empreendimento (de grande importância para o caso em análise), por um lado, e por 
outro lado, pela dimensão e importância visual das alterações previstas. 

A avaliação dos impactes provocados pelo projecto em estudo na paisagem foi feita de 
acordo com a subdivisão adoptada para os restantes descritores (individualizando, sempre 
que pertinente, as linhas e as localizações alternativas para a subestação), mas tendo em 
conta, para além dos troços em que as três linhas se subdividem, também as Unidades 
descritas no capítulo da Caracterização da Situação de Referência, para o mesmo 
descritor e os valores atribuídos de qualidade e sensibilidade visual. Esta avaliação teve 
em atenção, por um lado, as implicações na estrutura da paisagem (com alterações 
bruscas da sua fisiografia ou coberto vegetal) e, por outro, a possibilidade de visualização 
das alterações preconizadas por parte de observadores potenciais. É de referir que a 
avaliação dos impactes potenciais em fase de Estudo Prévio, e portanto aplicada aos 
corredores definidos e às alternativas para a subestação, tem um carácter genérico, já que 
a posição final do traçado dentro dos corredores e da subestação, de acordo com as 
medidas de minimização apontadas no capítulo respectivo, irá fazer variar esses valores. 

Assim, procedeu-se à distinção entre: 

� Impactes paisagísticos – que consistem em variações na estrutura, carácter e 
qualidade da paisagem, como resultado do empreendimento; 

� Impactes visuais – que são uma causa-efeito dos impactes paisagísticos, 
relacionando-se com as alterações provocadas em áreas visualmente acessíveis e 
com os efeitos dessas alterações relativamente a quem as observa. 

Os impactes para a Paisagem, tal como para os restantes descritores, foram avaliados 
segundo a sua natureza, probabilidade, duração, extensão, reversibilidade, magnitude (ou 
intensidade) e significado global. A magnitude de um dado impacte na paisagem é 
calculada da seguinte forma: 

� Magnitude elevada/alta – onde se definem alterações significativas da qualidade da 
paisagem ou da qualidade visual 

� Magnitude média – onde se definem alterações sensíveis na qualidade da 
paisagem ou na qualidade visual 

� Magnitude reduzida/baixa – quando se verificam alterações pouco sensíveis na 
qualidade da paisagem ou na qualidade visual 
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De forma a melhor acompanhar a forma como foi feita a apreciação dos impactes 
previstos sobre este descritor, recomenda-se a consulta do Desenho 9  – Análise da 
Paisagem – e da Figura 30  - Unidades de Paisagem para os Projectos em Estudo. 

Para além disso, a apreciação foi feita garantindo uma distinção entre a fase de 
construção e a fase de exploração, uma vez que a magnitude dos impactes assume 
importâncias diferentes para cada uma das fases. 

A fase de desactivação do empreendimento, após o período de exploração do projecto, foi 
considerada, no caso das linhas, como correspondente ao desmantelamento das 
estruturas construídas no âmbito do mesmo, independentemente de a intenção final ser a 
de repor a situação pré-existente, ou de ser a substituição das estruturas em causa por 
outras mais adequados ao programa técnico e funcional de então. 

6.4.9.2 Aspectos gerais 

De forma genérica, pode-se dizer que os impactes na paisagem, originados pela 
construção de linhas de transporte de energia ou de subestações, fazem-se sentir com 
maior intensidade durante a fase de construção, atenuando-se durante a fase de 
exploração, em resultado da implementação de medidas de integração paisagística (no 
caso da subestação, a ser definidas no Plano de Integração Paisagística (PIP) a elaborar 
em Fase de Projecto de Execução), que visam a recuperação das áreas intervencionadas, 
bem como das zonas de estaleiro (tendo em conta as suas condições anteriores à obra 
e/ou eventuais acordos com os proprietários/usufrutuários dos terrenos) e das áreas 
envolventes às frentes de obra, em geral. No entanto, embora minimizáveis, mesmo 
durante a fase de exploração, os impactes visuais e paisagísticos não se podem anular, 
principalmente para o tipo de projecto em causa – dadas as grandes dimensões das 
estruturas – considerando-se, portanto, genericamente, como tendo um efeito permanente 
e irreversível. Regra geral, com o passar do tempo, os observadores criam uma certa 
habituação às novas estruturas construídas, mas o significado não se anula. 

Este estudo foi desenvolvido com base nas observações no local e em trabalho de 
gabinete. 

6.4.9.2.1 Fase de Construção  

De uma forma geral, a fase de construção das linhas e da subestação alvos do presente 
estudo implicará impactes negativos na paisagem, ao provocar uma "desorganização" da 
mesma nos locais mais próximos aos trabalhos de construção. Tal irá produzir o 
aparecimento de zonas de grande descontinuidade visual e funcional entre o espaço que, 
anteriormente, se apresentava fundamentalmente homogéneo. Esta “desorganização” 
prende-se com: 

� alteração localizada da topografia em consequência da implantação dos apoios, 
normalmente de impacte visual e paisagístico pouco significativo, ou das 
movimentações de terra para a construção da subestação, que podem implicar 
impactes mais significativos – duração permanente; 

� aparecimento de "feridas/descontinuidades” (quer em termos de fisiografia quer de 
ocupação do solo), estética e funcionalmente negativas, pela consequente 
diminuição da qualidade visual, devido à destruição do coberto vegetal e à 
movimentação de terras – duração temporária, no que se refere ao revestimento 
vegetal (a duração é permanente no que diz respeito à área da plataforma da 
subestação); 

� desorganização espacial e consequente perturbação da continuidade actual da 
paisagem na zona onde decorrem os trabalhos de construção – duração temporária; 
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� introdução de elementos "estranhos" à paisagem (materiais de construção, 
elementos pré-fabricados, etc.) – duração temporária a permanente (para o caso 
dos apoios e para a área da plataforma da subestação, o que inclui a construção/ 
edificação de elementos como estruturas metálicas, edifícios e pavimentos); 

� eventual diminuição da visibilidade, ainda que pontual, essencialmente em épocas 
de baixa pluviosidade, provocada pelo aumento dos níveis de poeiras e respectiva 
deposição nas proximidades dos locais em obras, por movimentações de solos – 
duração temporária;  

� alteração das vistas anteriormente desfrutadas – duração permanente (por 
introdução dos apoios, cabos e outras estruturas necessárias - subestação). 

Como se pode verificar, pela indicação dos impactes “permanentes”, os aspectos relativos 
à alteração localizada da topografia, à desorganização espacial e à alteração de vistas, 
que não se anulam na fase de exploração do empreendimento, são acentuados durante a 
fase de construção. Tal prende-se com o facto de, por um lado, inicialmente não estarem 
ainda implementadas as medidas adequadas de integração paisagística ou, quando 
estiverem, se encontrarem numa fase incipiente, pelo que os efeitos pretendidos não 
tenham sido ainda atingidos, e por outro, de maior significado para o caso em análise, se 
tratar de modificações importantes, com grande significado visual e paisagístico. 

Assim, durante a fase de construção, os impactes sobre o carácter da paisagem irão 
afectar uma área superior à da linha e dos apoios em si - tendo-se considerado para o 
efeito a análise sobre as alternativas para a subestação e os corredores previamente 
definidos, de pelo menos 400m - devido às mobilizações de terra já referidas, às 
operações de abertura de faixa, à abertura/alargamento de acessos para a maquinaria e à 
criação de áreas de estaleiro (considerando-se que as últimas duas situações poderão 
afectar uma área para além da definida pelos corredores). 

6.4.9.2.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, são a considerar os vários tipos de impactes que, 
decorrendo da fase de construção, não podem ser completamente anulados. Obviamente, 
a sua importância (Magnitude e Significado) irá variar consoante a minimização possível 
de ditos impactes. De referir, nesse aspecto, que os valores atribuídos consideram que 
serão efectuadas as medidas correntemente aplicadas neste tipo de projectos e descritas 
sucintamente no sub-capítulo relativo. 

Tendo em conta os aspectos relativos à fase de construção, recorda-se o tipo de impactes 
que irão continuar durante a fase de exploração, embora acrescidos de considerações 
relativamente às possibilidades de minimização: 

� alteração localizada da topografia, com introdução de aterros e escavações 
artificiais, essencialmente na zona de implantação da subestação – a minimização 
deste tipo de impactes irá depender da sua localização específica. No entanto, na 
zona de implantação dos apoios e nos acessos que terão que ser assegurados para 
a manutenção do equipamento, essa minimização só poderá ser feita a partir do 
recurso a um coberto vegetal que permita a sua integração visual no contexto 
envolvente, por razões óbvias de segurança. No caso da subestação, apesar de 
serem ainda válidas as observações relativas à dificuldade de encobrir o tipo de 
estruturas em causa, o facto de se vedar um terreno mais amplo, permite proceder 
a plantações envolventes direccionadas para a integração da infraestrutura na 
paisagem e relativamente aos observadores potenciais (alvo de um Plano de 
Integração Paisagística âmbito do projecto de execução da mesma); 

� introdução de elementos "estranhos" à paisagem (apoios, cabos, balizas, edifício da 
subestação) – não possível de minimizar; 
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� alteração das vistas anteriormente desfrutadas – este aspecto é possível de 
minimizar, mediante a reintegração dos acessos e zonas de depósito utilizados, 
bem como das áreas envolventes aos apoios (obviamente, tendo em conta as 
medidas de segurança implícitas neste tipo de projecto), de acordo com a tipologia 
de ocupação do solo envolvente. Também neste aspecto, a situação da subestação 
é ligeiramente diferente da das linhas, sendo previsivelmente mais fácil de encobrir 
com vegetação envolvente, prevista num Plano de Integração Paisagística 
adequado. 

6.4.9.3 Subestação de Tavira 

De modo a relacionar mais facilmente a previsão dos impactes sobre cada uma das 
alternativas à localização da subestação com a apreciação da qualidade e sensibilidade 
visuais das Unidades de Paisagem, efectuada a nível da “Caracterização da Situação de 
Referência”, recorda-se que: 

SE 01   UP 5: Serra do Caldeirão – zona declivosa com maiores variações 
altimétricas – qualidade média; sensibilidade reduzida (média 
próximo das zonas habitadas) 

SE 02   UP 5: Serra do Caldeirão – zona declivosa com maiores variações 
altimétricas – qualidade média; sensibilidade reduzida 

6.4.9.3.1 Fase de Construção 

Impactes Paisagísticos / na Estrutura da Paisagem 

Quanto ao seu sentido, os impactes foram considerados como Negativos, uma vez que a 
alteração da topografia e ocupação do solo, irão contribuir para uma degradação da 
paisagem. 

Esses impactes têm previsivelmente maior extensão, magnitude e significado em: 

• zonas mais declivosas – dentro da Unidade de Paisagem 5, a zona da SE 02 
destaca-se com um relevo mais acentuado, relativamente ao da localização da 
alternativa SE 01 

• zonas com maior presença de coberto arbóreo eventualmente a desmatar (a 
verificar com o projecto de execução) – também neste caso a zona da SE 02 
apresenta uma presença mais acentuada de áreas florestais (pinheiro e eucalipto), 
embora apresentando indícios de um incêndio recente. 

Do ponto de vista dos Impactes na Estrutura da Paisagem, a situação da alternativa SE 02 
e o facto de o terreno apresentar uma ondulação constante permite prever, durante a fase 
de construção, impactes com Magnitude Elevada e Significativos, enquanto que para a 
alternativa SE 01, a maior amenidade fisiográfica do território (correspondente, neste caso, 
essencialmente à presença de maiores superfícies aplanadas) e o tipo de coberto vegetal 
leva a considerar impactes, durante a fase de construção, de Magnitude Média e 
Moderadamente Significativos. 

Impactes Visuais 

No que se refere ao seu sentido, os impactes visuais durante a fase de construção são 
Negativos. 

Durante a fase de construção, os impactes visuais terão previsivelmente Magnitude Média 
e serão Moderadamente Significativos, no caso da alternativa SE 01, com maior 
acessibilidade visual à área de intervenção, bem como maior número de observadores 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha  

Volume 1 - Relatório Síntese 
Análise de Impactes 

 

Imp – 5007_R2 Página 332 Jul 07 
 

potenciais, apesar da distância relativa (mais de 450m) a que se encontram as povoações 
de Alcarias de Baixo, Casas Baixas e Amoreira. De facto, deve-se ter em conta que a 
actividade de construção constitui um aspecto que capta as atenções e a localização junto 
à estrada que une as duas últimas povoações referidas, estrada essa que, no caso da 
alternativa SE 01 poderá ter uma visibilidade mais extensa, tendo em conta o seu traçado 
rectilíneo, em comparação com o caso da SE 02. 

Para a alternativa SE 02, a distância a que se encontra de zonas habitadas (mais de 1Km) 
e o relevo ondulado não deixa prever impactes para as zonas habitadas, mas sim 
pontualmente para quem circule na estrada para Cachopo (que atravessa a área definida 
para esta alternativa, por meio de curvas e contracurvas), levando a prever impactes 
visuais de Magnitude Média , de carácter excepcional e Não significativos. 

6.4.9.3.2 Fase de Exploração 

Impactes Paisagísticos / na Estrutura da Paisagem 

Quanto ao seu sentido, os impactes são ainda neste caso considerados como Negativos. 

Os impactes na estrutura da paisagem que se irão prolongar para a fase de exploração 
têm previsivelmente maior extensão, magnitude e significado em: 

• zonas mais declivosas – alternativa SE 02  

Dadas as movimentações de terra que a construção da alternativa SE 02 poderá implicar,  
prevê-se que, apesar das medidas de minimização, se mantenham alguns impactes 
durante a fase de exploração, apresentando uma Magnitude Média e sendo 
Moderadamente Significativo. 

Impactes Visuais 

No que se refere ao seu sentido, os impactes visuais durante a fase de exploração são 
também Negativos. 

No caso dos impactes visuais, assumem maior importância os corredores localizados em 
zonas de maior acessibilidade visual: 

• zonas de grande amplitude visual e maior frequência e proximidade de 
observadores – alternativa SE 01 

Tendo em conta esses aspectos, considera-se que, durante a fase de exploração, os 
impactes visuais terão previsivelmente Magnitude Média e sendo Moderadamente 
Significativo, para a alternativa SE 01 e de Magnitude Média e Não significativo, para a 
alternativa SE 02, dado o seu carácter excepcional.. 

6.4.9.3.3 Fase de Desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação da subestação dentro do prazo 
de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer modo, caso ocorram, os impactes visuais 
e paisagísticos serão essencialmente positivos, decorrentes da libertação do espaço. 

6.4.9.4 Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400kV 

De modo a relacionar mais facilmente a previsão dos impactes sobre cada troço com a 
apreciação da qualidade e sensibilidade visuais das Unidades de Paisagem, efectuada a 
nível da “Caracterização da Situação de Referência”, recorda-se que: 
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Troço 1   UP 1: Ribeiras de Arade e Gavião – zona intermédia aos 2 vales – 
qualidade média a elevada; sensibilidade elevada 

UP 2: Fernão Lopes – zona colinar – qualidade média a elevada; 
sensibilidade média 

Troços 2A e 2B   UP 3: Serra do Caldeirão – zona declivosa a maiores altitudes – 
qualidade elevada; sensibilidade genericamente reduzida (elevada 
próximo de Zambujal e média próximo das restantes zonas habitadas) 

Troço 3   UP 4: Serra do Caldeirão – zona colinar a maiores altitudes – 
qualidade média a elevada; sensibilidade genericamente reduzida 
(elevada próximo das zonas habitadas) 

Troços 4A e 4B   UP 4: Serra do Caldeirão – zona colinar a maiores altitudes – 
qualidade média a elevada; sensibilidade genericamente reduzida 
(elevada próximo das zonas habitadas) 

6.4.9.4.1 Fase de Construção 

Impactes Paisagísticos / na Estrutura da Paisagem 

Quanto ao seu sentido, os impactes foram considerados como Negativos, uma vez que a 
alteração da topografia e ocupação do solo, irão contribuir para uma degradação da 
paisagem. 

Desse modo, este tipo de impactes têm previsivelmente maior extensão, magnitude e 
significado em: 

• zonas mais declivosas – troços 2A e 2B – Unidade de Paisagem 3 (Serra do 
Caldeirão - zona declivosa a maiores altitudes) 

• zonas com maior presença de coberto arbóreo eventualmente a desmatar (a 
verificar com o projecto de execução) – troço 1 (UP 2: Fernão Lopes – zona 
colinar) e troços 2A e 2B (UP3: Serra do Caldeirão - zona declivosa a maiores 
altitudes) 

Daqui conclui-se que para as Unidades de Paisagem 2 e 3 – correspondentes, 
respectivamente, à parte final do troço 1 e aos troços 2A e 2B – durante a fase de 
construção, se prevêem impactes no carácter da paisagem com Magnitude Elevada e 
Significado Médio, enquanto que para as restantes unidades/troços, a maior amenidade 
fisiográfica do território e a menor presença de áreas com floresta de espécies de 
crescimento rápido adultas leva a considerar impactes, durante a fase de construção, de 
Magnitude Média e de Significado Reduzido. 

Impactes Visuais 

Durante a fase de construção, os impactes visuais terão previsivelmente Magnitude Média 
e Significado Elevado, nas Unidades/Troços com maior proximidade e acessibilidade 
visual à área de intervenção, bem como maior número de observadores potenciais – caso 
das Unidades 1 e 3 – respectivamente, início do Troço 1 e Troço 2B.  

Efectivamente o troço 1 caracteriza-se pela presença da área habitada de Gavião de 
Baixo, Meada e por várias quintas dispersas e o troço 2B, pela grande proximidade à 
povoação de Zambujal. Nas outras unidades referidas para esta linha, apesar de o número 
actual de observadores não ser muito elevado e de ocorrer em zonas mais localizadas, 
considera-se a possibilidade do aumento potencial dos mesmos, resultante do facto da 
actividade de construção constituir um aspecto que capta as atenções, atribuindo-se uma 
Magnitude Média e um Significado Reduzido. 
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6.4.9.4.2 Fase de Exploração 

Impactes na Estrutura da Paisagem 

Os impactes na estrutura da paisagem que se irão prolongar para a fase de exploração 
têm previsivelmente maior extensão, magnitude e significado em: 

� zonas mais declivosas – troços 2A e 2B – Unidade de Paisagem 3 - Serra do 
Caldeirão - zona declivosa a maiores altitudes 

Daqui conclui-se que para a Unidade 3, e durante a fase de exploração, se prevêem 
impactes no carácter da paisagem com Magnitude Média e Significado Médio, enquanto 
que para as restantes Unidades a Magnitude Média dos impactes previstos, corresponde a 
um Significado Reduzido. 

Ainda relativamente ao significado atribuído aos impactes paisagísticos previstos para a 
Unidade 3 – troços 2A e 2B – é de referir que grande parte da área pertence ao Sítio 
Natura 2000 do Caldeirão, cuja continuidade será necessariamente cortada pelo 
atravessamento do traçado, o que tem interesse do ponto de vista paisagístico, pela 
afectação do seu valor intrínseco, relevante não só em termos ecológicos, mas também 
pela unidade paisagística e pelo interesse turístico, entre outros. 

Impactes Visuais 

No caso dos impactes visuais, assumem maior importância os corredores definidos em 
zonas de maior acessibilidade visual:  

� grande amplitude visual e maior frequência e proximidade de observadores na 
Unidade 1 (início do troço 1) – zonas habitadas de Gavião de Baixo, Meada e 
quintas dispersas, dentro do corredor 

� grande proximidade de observadores e amplitude visual significativa na Unidade 3, 
especificamente no troço 2B – proximidade da povoação de Zambujal 

Tendo em conta esses aspectos, considera-se que, durante a fase de exploração, os 
impactes visuais terão previsivelmente Magnitude Média e Significado Elevado, na 
Unidade com maior proximidade e acessibilidade visual à área de intervenção, bem como 
maior número de observadores potenciais – caso das Unidades 1 (início do troço 1) e 3 
(troço 2B). Nas outras unidades da linha, haverá que considerar que, apesar de as zonas 
habitadas se encontrarem fora do corredor, dependendo da localização do traçado dentro 
do mesmo e presença de obstáculos visuais (como linhas de festo) relativamente às zonas 
habitadas, a magnitude e significado dos impactes poderá ser maior ou menor. Por esses 
motivos, considera-se que os impactes previsíveis nas restantes Unidades/troços irão 
assumir Magnitude Média e Significado Reduzido, localmente Médio apenas junto às 
povoações com maior proximidade e possibilidades de intervisibilidade durante a fase de 
exploração: 

� Felizes e Almoínha – troço 2A – e Corte Cabo – troço 2B (ambos na Unidade 
de Paisagem 3 - Serra do Caldeirão – zona declivosa a maiores altitudes) 

� Vale da Moita, Monte do Peital e Montinho do Cravo – troço 3 (Unidade 4 - 
Serra do Caldeirão – zona colinar a maiores altitudes). 

6.4.9.4.3 Fase de Desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer modo, caso 
ocorram, os impactes visuais e paisagísticos serão essencialmente positivos, desde que 
sejam executadas as medidas de minimização adequadas, ou seja, que se retirem as 
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estruturas e as fundações (com os devidos cuidados nas zonas mais declivosas) de modo 
a permitir o desenvolvimento natural da vegetação autóctone. 

6.4.9.5 Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400kV 

De modo a relacionar mais facilmente a previsão dos impactes sobre cada troço com a 
apreciação da qualidade e sensibilidade visuais das Unidades de Paisagem, efectuada a 
nível da “Caracterização da Situação de Referência”, recorda-se que: 

Troços 1A, 1B e 1C UP 4:  Serra do Caldeirão – zona colinar a maiores altitudes – 
qualidade média a elevada; sensibilidade genericamente 
reduzida (elevada próximo das zonas habitadas) 

Troço 2A1 e 2A2 UP 4:  Serra do Caldeirão – zona colinar a maiores altitudes – 
qualidade média a elevada; sensibilidade genericamente 
reduzida (elevada próximo das zonas habitadas) 

 UP 5: Serra do Caldeirão – zona declivosa com maiores 
variações altimétricas – qualidade média; sensibilidade 
genericamente reduzida (média próximo das zonas habitadas) 

Troço 2B UP 5:  Serra do Caldeirão – zona declivosa com maiores 
variações altimétricas – qualidade média; sensibilidade 
genericamente reduzida (média próximo das zonas habitadas) 

Troço 3 UP 5:  Serra do Caldeirão – zona declivosa com maiores 
variações altimétricas – qualidade média; sensibilidade 
genericamente reduzida (média próximo das zonas habitadas) 

 UP 6: Cerro Pelado, Montinho e Pereiro – zona planáltica – 
qualidade média a elevada; sensibilidade média a elevada 

Troço 4A UP 6:  Cerro Pelado, Montinho e Pereiro – zona planáltica – 
qualidade média a elevada; sensibilidade média a elevada 

 UP 7: Ribeiras de Odeleite e Foupana – zona mista 
intermédia – qualidade média; sensibilidade reduzida 

 UP 8: Rio Guadiana – zona do vale – qualidade elevada; 
sensibilidade elevada 

Troço 4B UP 5:  Serra do Caldeirão – zona declivosa com maiores 
variações altimétricas – qualidade média; sensibilidade 
genericamente reduzida (média próximo das zonas habitadas) 

UP 6: Cerro Pelado, Montinho e Pereiro – zona planáltica – 
qualidade média a elevada; sensibilidade média a elevada 

 UP 7: Ribeiras de Odeleite e Foupana – zona mista 
intermédia – qualidade média; sensibilidade reduzida 

 UP 8: Rio Guadiana – zona do vale – qualidade elevada; 
sensibilidade média a elevada 

Troço 5 UP 4:  Serra do Caldeirão – zona colinar a maiores altitudes – 
qualidade média a elevada; sensibilidade genericamente 
reduzida (elevada próximo das zonas habitadas) 
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UP 6: Cerro Pelado, Montinho e Pereiro – zona planáltica – 
qualidade média a elevada; sensibilidade média a elevada 

 UP 9: Bco. do Alcouternejo a Cerro do Lobo – qualidade 
média; sensibilidade média 

Troços 6A e 6B UP 9:  Bco. do Alcouternejo a Cerro do Lobo – qualidade 
média; sensibilidade média 

Troço 7 UP 9:  Bco. do Alcouternejo a Cerro do Lobo – qualidade 
média; sensibilidade média 

 UP 8: Rio Guadiana – zona do vale – qualidade elevada; 
sensibilidade média a elevada 

6.4.9.5.1 Fase de Construção 

Impactes Paisagísticos / na Estrutura da Paisagem 

Quanto ao seu sentido, os impactes foram considerados como Negativos, uma vez que a 
alteração da topografia e ocupação do solo, irão contribuir para uma degradação da 
paisagem. 

Esses impactes têm previsivelmente maior extensão, magnitude e significado em: 

� zonas mais declivosas – troços 2A2 e 2B, 3 e 4B (Unidade de Paisagem 5 - Serra 
do Caldeirão – zona declivosa com maiores variações altimétricas) e troço 7 
(unidade de Paisagem 8: Rio Guadiana – zona do vale); 

� zonas com maior presença de coberto arbóreo eventualmente a desmatar – troço 
3 (Unidade de Paisagem 5) – correspondendo a bosques de resinosas - e parte 
dos troços 4A e 4B (UP7: Ribeiras de Odeleite e Foupana – zona mista intermédia) 
- embora com maior afectação do troço 4B, na área da Mata Nacional das Terras 
da Ordem (pinhal). 

Daqui conclui-se que para as Unidades de Paisagem 5, 7 e 8 – que cobrem parte dos 
troços  2A1, 2A2 e 2B, 3, 4A e 4B e 7 – durante a fase de construção, se prevêem 
impactes no carácter da paisagem com Magnitude Elevada e Significado Médio, enquanto 
que para as restantes unidades/troços (ou partes de troços), o relevo mais ameno ou 
colinar e as características do coberto vegetal levam a considerar impactes, durante a fase 
de construção, de Magnitude Média e de Significado Reduzido. 

Impactes Visuais 

Durante a fase de construção, os impactes visuais terão previsivelmente Magnitude Média 
e Significado Elevado, nas Unidades/Troços com maior proximidade e acessibilidade 
visual à área de intervenção, bem como maior número de observadores potenciais – caso 
das Unidades de Paisagem 4 (final do troço 5 e início do troço 4A), 8 (final do troço 4A e, 
em menor grau, do troço 7 – zona de Aptidão Turística) e 9 (troços 6A e 6B).  

Efectivamente, a Unidade 4 – na zona final do troço 5 – conta com a proximidade e 
abertura visual para as povoações de Marim, Alcaria, Alcaria Cova de Cima e Alcaria Cova 
de Baixo enquanto que a Unidade 6 se caracteriza por um relevo planáltico, com particular 
amplitude visual e pela presença das povoações de Furnazinhas, Corte Nova e Vale do 
Pereiro. No caso da Unidade 9 – troços 6A e 6B – verifica-se a grande 
proximidade/sobrepassagem a construções habitacionais, na zona intersticial. Por outro 
lado, a Unidade 8 – final do troço 4A – conta com a proximidade da povoação de Foz de 
Odeleite e com habitações isoladas dentro dos limites do corredor, para além de se 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha 
Volume 1 - Relatório Síntese 
Análise de Impactes 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 337 Jul 07 
 

encontrar abrangido por uma Área de Aptidão Turística, situação que se repete para o 
troço 7, embora esse não conte com a presença ou proximidade de povoações.  

Nas outras unidades referidas para esta linha, apesar de o número actual de observadores 
não ser muito elevado e de ocorrer em zonas mais localizadas, considera-se a 
possibilidade do aumento potencial dos mesmos, resultante do facto da actividade de 
construção constituir um aspecto que capta as atenções, atribuindo-se genericamente 
uma Magnitude Média e um Significado Reduzido, pontualmente Médio junto às 
povoações: 

� Casas Baixas – troço 1B – e Alcarias de Baixo e Amoreira – troço 1C (ambos 
na Unidade de Paisagem 4 - Serra do Caldeirão – zona colinar a maiores 
altitudes); 

� Madeiras – troço 2B – e Balurquinho – troço 3 (ambos na Unidade de 
Paisagem 5 - Serra do Caldeirão – zona declivosa com maiores variações 
altimétricas); 

� Tenência – troço 4A – e Alcaria – 4B (ambos na Unidade de Paisagem 7 - 
Ribeiras de Odeleite e Foupana – zona mista intermédia); 

� Vaqueiros e Mesquita (encontrando-se esta última actualmente abandonada) 
– troço 5 (na Unidade de Paisagem 4 – Serra do Caldeirão – zona colinar a 
maiores altitudes); 

� Matos (sem visibilidade para a zona do corredor), Silveira (actualmente 
abandonada), Pereiro e Vicentes – troço 5 (na Unidade 6 – Cerro Pelado, 
Montinho e Pereiro – zona planáltica); 

� Afonso Vicente – troço 6A – Cortes Pereiras e S. Martinho – troço 6B (ambos 
na Unidade 9 – Barranco do ALcouternejo a Cerro do Lobo – zona colinar 
intermédia). 

6.4.9.5.2 Fase de Exploração 

Quanto ao seu sentido, os impactes na estrutura da paisagem que se irão prolongar para 
a fase de exploração são ainda considerados como Negativos. 

Esses impactes têm previsivelmente maior extensão, magnitude e significado em: 

� zonas mais declivosas – troços 2A2 e 2B, 3 e 4B (Unidade de Paisagem 5 - 
Serra do Caldeirão – zona declivosa com maiores variações altimétricas) e 
troço 7 (Unidade de Paisagem 8 – Rio Guadiana – zona do vale). 

Assim, para a Unidade 5, durante a fase de exploração, prevêem-se impactes no carácter 
da paisagem com Magnitude Média e Significado Médio, atribuindo-se valores idênticos às 
Unidades 7 e 8 (troços 4A, 4B e 7), devido ao seu valor paisagístico, reconhecido pela 
Mata Nacional das Terras da Ordem e pelo Sítio Natura 2000 do Guadiana, cuja 
continuidade visual será necessariamente afectada. Para as restantes Unidades a 
Magnitude Média dos impactes previstos, corresponde a um Significado Reduzido. 

Impactes Visuais 

No que se refere ao seu sentido, os impactes visuais durante a fase de exploração são 
também Negativos. 
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No caso dos impactes visuais, assumem maior importância os corredores localizados em 
zonas de maior acessibilidade visual:  

� zonas de festo; 

� grande amplitude visual e maior frequência e proximidade de observadores na 
Unidade 6 (final do troço 3 e início do troço 4A) – zonas habitadas de Furnazinhas, 
Corte Nova e Vale do Pereiro e atravessamento do CM 505, num terreno 
planáltico – e na Unidade 4 (na zona final do troço 5) – concentração das 
povoações de Marim, Alcaria, Alcaria Cova de Cima e Alcaria Cova de Baixo; 

� grande proximidade de observadores e amplitude visual significativa na Unidade 8, 
especificamente no final do troço 4A – proximidade da povoação de Foz de 
Odeleite e habitações isoladas dentro dos limites do corredor, com vistas para o 
atravessamento do Rio Guadiana – bem como na Unidade 9, pela presença de 
habitações muito próximo (troço 6A) ou dentro do corredor (troço 6B). 

Tendo em conta esses aspectos, considera-se que, durante a fase de exploração, os 
impactes visuais terão previsivelmente Magnitude Média e Significado Elevado, na 
Unidade com maior proximidade e acessibilidade visual à área de intervenção. 

Nas outras unidades referidas para esta linha, apesar de o número actual de observadores 
não ser muito elevado e de ocorrer em zonas mais localizadas, considera-se a 
possibilidade do aumento potencial dos mesmos, resultante do facto da actividade de 
construção constituir um aspecto que capta as atenções, atribuindo-se genericamente 
uma Magnitude Média e um Significado Reduzido, pontualmente Médio apenas junto às 
povoações com maior proximidade e/ou possibilidades de intervisibilidade durante a fase 
de exploração: 

� Casas Baixas – troço 1B (Unidade de Paisagem 4 - Serra do Caldeirão – 
zona colinar a maiores altitudes); 

� Vaqueiros – troço 5 (Unidade 4 - Serra do Caldeirão – zona colinar a maiores 
altitudes); 

� Pereiro – troço 5 (Unidade de Paisagem 6 – Cerro Pelado, Montinho e Pereiro 
– zona planáltica); 

� Afonso Vicente – troço 6A (Unidade 9 – Barranco do ALcouternejo a Cerro do 
Lobo – zona colinar intermédia). 

6.4.9.5.3 Fase de Desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer modo, caso 
ocorra, prevê-se que os impactes visuais e paisagísticos resultantes serão essencialmente 
positivos, desde que sejam executadas as medidas de minimização adequadas, ou seja, 
que se retirem as estruturas e as fundações (com os devidos cuidados nas zonas mais 
declivosas), de modo a que atenuar a visualização das zonas de descontinuidade. 

6.4.9.6 Abertura da Linha Tunes-Estoi para a Subestação de Tavira, a 150kV 

De modo a relacionar mais facilmente a previsão dos impactes sobre cada troço com a 
apreciação da qualidade e sensibilidade visuais das Unidades de Paisagem, efectuada a 
nível da “Caracterização da Situação de Referência”, recorda-se que: 

Troço 1A   UP 4: Serra do Caldeirão – zona colinar a maiores altitudes – 
qualidade média a elevada; sensibilidade genericamente reduzida 
(elevada próximo das zonas habitadas) 
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UP 5: Serra do Caldeirão – zona declivosa com maiores variações 
altimétricas – qualidade média; sensibilidade genericamente reduzida 
(média próximo das zonas habitadas) 

Restantes troços – 1B, 2, 3A e 3B e 4 UP 5:  Serra do Caldeirão – zona declivosa 
com maiores variações altimétricas – 
qualidade média; sensibilidade 
genericamente reduzida (média próximo das 
zonas habitadas) 

6.4.9.6.1 Fase de Construção 

Impactes Paisagísticos / na Estrutura da Paisagem 

Quanto ao seu sentido, os impactes são considerados como Negativos, uma vez que a 
alteração da topografia e ocupação do solo, irão contribuir para uma degradação da 
paisagem. 

Tal como nas outras linhas e alternativas para a Subestação referidas, este tipo de 
impactes tem previsivelmente maior extensão, magnitude e significado em zonas mais 
declivosas e/ou com maior presença de coberto arbóreo eventualmente a desmatar. 

Apesar da grande extensão desta linha, verifica-se que, à excepção duma parte inicial do 
troço 1A, o relevo muito acentuado é uma constante, não se verificando existirem áreas 
florestais de espécies de crescimento rápido adultas, que se tenham que desmatar numa 
perspectiva de abertura da faixa. 

Por esse motivo, e apesar de se tratar de dois troços de linha dupla, prevê-se 
genericamente para todos os corredores que os impactes na estrutura da paisagem, em 
fase de construção, assumam Magnitude Elevada e Significado Médio. 

Impactes Visuais 

No que se refere ao seu sentido, os impactes visuais durante a fase de construção são 
Negativos. 

Ao longo desta linha, apesar de o número de povoações e de observadores actuais não 
ser muito elevado e de ocorrerem em zonas mais localizadas, considera-se a possibilidade 
do aumento potencial dos mesmos, resultante do facto da actividade de construção 
constituir um aspecto que capta as atenções, atribuindo-se genericamente uma Magnitude 
Média e um Significado Reduzido, pontualmente Médio junto às povoações: 

� Passa Frio e Graínho – troço 1B 

� Portela – troço 2 

� Moinho de Peralva, Peralva, Alcaria do Cume, Portela dos Tremoços, 
Carneiros, Amarela, Malhada do Judeu e Funchal – troço 3A 

� Peralva, Carne Cerva, Água dos Fusos, Casas Novas, Malhada de Santa 
Maria e Bemparece – troço 3B 

� Monte da Ribeira, Malhadis e Chãs / Porto Carvalhoso 

De referir ainda que, neste caso, acresce a possibilidade de impacte visual o facto de se 
tratarem de dois troços de uma linha dupla. 
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6.4.9.6.2 Fase de Exploração 

Impactes Paisagísticos / na Estrutura da Paisagem 

Durante a fase de exploração, os impactes são ainda considerados como Negativos. 

Este tipo de impactes tem previsivelmente maior extensão, magnitude e significado em 
zonas mais declivosas, o que é o caso de toda a linha em geral. 

Assim sendo, prevê-se genericamente para todos os corredores que os impactes na 
estrutura da paisagem, nesta fase, assumam Magnitude Média e Significado Médio. 

Impactes Visuais 

No que se refere ao seu sentido, os impactes visuais durante a fase de exploração são 
também Negativos. 

No caso dos impactes visuais, para toda a linha em geral (à excepção do troço 1A, devido 
à inexistência de zonas habitadas na sua proximidade visual), haverá que considerar que, 
apesar de as zonas habitadas se encontrarem fora do corredor, dependendo da 
localização do traçado dentro do mesmo e presença de obstáculos visuais (como linhas de 
festo) relativamente às zonas habitadas, a magnitude e significado dos impactes poderá 
ser significativa. Por esses motivos, considera-se que, em todos os troços, os impactes 
previsíveis irão assumir Magnitude Média e Significado Reduzido, pontualmente Médio 
junto às povoações com maior proximidade e acessibilidade visual: 

� Passa Frio – troço 1B 

� Portela – troço 2 

� Moinho de Peralva, Peralva, Alcaria do Cume, Portela dos Tremoços, 
Carneiros e Amarela – troço 3A 

� Água dos Fusos, Casas Novas e Malhada de Santa Maria – troço 3B 

6.4.9.6.3 Fase de Desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer modo, caso 
ocorra, prevê-se que os impactes visuais e paisagísticos resultantes serão essencialmente 
positivos, desde que sejam executadas as medidas de minimização adequadas, ou seja, 
que se retirem as estruturas e as fundações (com os devidos cuidados nas zonas mais 
declivosas), de modo a que atenuar a visualização das zonas de descontinuidade. 

6.4.10 Património 

6.4.10.1 Aspectos gerais 

A avaliação de impactes ambientais entendida como o “conjunto de alterações favoráveis 
ou desfavoráveis produzidas em parâmetros ambientais e sociais, num determinado 
período de tempo e numa determinada área (situação de referência) resultantes da 
realização de um projecto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse período de 
tempo e nessa área, se esse projecto não viesse a ter lugar” 51 “consiste na atribuição de 
valores subjectivos aos efeitos do projecto e das respectivas alternativas sobre o ambiente, 

                                                      
51 Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, Artigo 2º, alínea j) 
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em função da magnitude, importância, duração e reversibilidade dos efeitos e das 
características dos factores ambientais afectados (…)”52. 

Com base nesta assunção, e na ausência de uma metodologia específica, definiu-se uma 
escala de critérios qualitativos de avaliação dos impactes ambientais do projecto sobre o 
património cultural. Baseada, fundamentalmente, nos critério definidos pela legislação em 
vigor (Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio e Portaria n.º 330/2001.Os critérios de 
avaliação de impactes seguidos neste capítulo são apresentados em anexo. 

Foi filosofia subjacente ao presente trabalho que os corredores fossem apresentados, à 
equipa projectista, com todas as condicionantes possíveis consideradas para, como 
resultado do trabalho, se elaborar o projecto de implantação dos Apoios sem nenhum 
impacte sobre o património. Com o objectivo “zero impacte” presente, elaborou-se 
cartografia específica com a área de implantação dos elementos patrimoniais e, no caso 
de vestígios arqueológicos de superfície, delimitaram-se áreas de dispersão de vestígios 
de superfície. (Desenho 10 ) 

Nessas áreas não deverão ser desenvolvidas nenhuma das seguintes acções: 

- implantação de apoios; 

- implantação de áreas de assemblagem de apoios; 

- abertura de caminhos de acesso; 

- deposição de solos. 

6.4.10.2 Subestação de Tavira 

6.4.10.2.1 Fase de construção 

Em resultado do estudo desenvolvido, identificaram-se três elementos patrimoniais 
passíveis de sofrer potenciais impactes em consequência da implantação da Subestação 
de Tavira, designadamente, a Picota das Casas Baixas e o Conjunto Hídrico de Casas 
Baixas (no caso da localização SE01) e o Conjunto Agrícola do Cerro das Serralhas (no 
caso da localização SE 02). Estes elementos, que se encontram no interior das 
respectivas áreas de estudo para a implantação da subestação, poderão vir a ser 
afectados durante a fase de construção de forma directa ou indirecta pelas actividades de 
desmatação e movimentações de terras para a construção da plataforma da subestação 
ou por acções acessórias como a abertura de caminhos de acesso ou pela construção dos 
estaleiros de obra. 

 

Quadro 88 – Elemento patrimonial identificado no interior das localizações em estudo para 
a subestação de Tavira, que poderá ver a sofrer impactes decorrentes do projecto 

Elemento Patrimonial 

Ref.ª Designação Localização 

T8 Picota das Casas Baixas  SE01 

T9 Conjunto Hídrico de Casas Baixas  SE01 

T10 Cerro das Serralhas SE02 

 

                                                      
52 HENRIQUES, António Gonçalves, 1994, “Impacte Ambiental nos Recursos Hídricos”, in PARTIDÁRIO, Maria do Rosário e 
JESUS, Júlio de, Avaliação do Impacte Ambiental, Caparica, CEPGA., p. 211. Sublinhado da nossa responsabilidade. 
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Apesar de se verificar que ambas as localizações apresentam no seu interior elementos 
patrimoniais, considera-se que, sendo o seu valor patrimonial reduzido a médio, e 
existindo a possibilidade de preservar a memória através de registo e de se proceder à 
transladação do cruzeiro (o que confere valor simbólico e religioso ao elementos 
patrimonial do Conjunto Hídrico identificado), estes elementos patrimoniais não deverão 
constituir condicionante à localização da subestação ou a opção por uma das duas 
localizações em estudo. 

6.4.10.2.2 Fase de exploração 

Não é expectável a ocorrência de impactes nos elementos patrimoniais durante a 
exploração da subestação de Tavira. 

6.4.10.2.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação da subestação dentro do prazo 
de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer modo, caso esta venha a ocorrer, não é 
expectável a ocorrência de impactes nos elementos patrimoniais durante a eventual fase 
de desactivação da Subestação de Tavira, desde que sejam tomadas em consideração o 
mesmo tipo de medidas que as identificadas neste EIA para a fase de construção da 
subestação. 

6.4.10.3 Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV 

6.4.10.3.1 Fase de construção 

No quadro seguinte apresentam-se os elementos patrimoniais que poderão vir a sofrer 
potenciais impactes susceptíveis em consequência da implantação da Linha “Tunes Norte” 
– Tavira no corredor em estudo durante a fase de construção. Estes elementos poderão 
vir a ser afectados durante a fase de construção de forma directa ou indirecta pela 
colocação dos apoios ou por acções acessórias como a abertura de caminhos de acesso 
aos apoios ou pela construção dos estaleiros de obra. 

Quadro 89 – Elementos patrimoniais identificados no interior dos Corredores da Linha 
“Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, que poderão vir a sofrer impactes 

Ref.ª Designação do Elemento Patrimonial Localização/Troço 

  Troço 1 

S1 Gavião de Baixo Interior do corredor  

S2 Mealha Interior do corredor  

S3 Pissara Interior do corredor  

  Troço 2 

S4 Casa Velha Interior do corredor – Troço 2B 

L1 Monte de Cima 1 Interior do corredor – Troço 2B 

L2 Monte de Cima 2 Interior do corredor – Troço 2B 

L3 Monte de Cima 3 Interior do corredor – Troço 2B 

L4 Lavaginho Interior do corredor – Troço 2B 

  Troço 3 

L6 Vale da Moita Interior do corredor  

L7 Cerro do Castelo da Corte de João Marques Interior do corredor  

A1 Moita Redonda do Meio Interior do corredor  

A3 Necrópole do Moinho de Gimbra Interior do corredor  

A4 Minas de Vale Côvo Interior do corredor  
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Ref.ª Designação do Elemento Patrimonial Localização/Troço 

T1 Conjunto patrimonial formado por Montinho Velho e Cerrinho da 
Extrema 

Interior do corredor 

T2 Cerca das Marinhas Interior do corredor  

T3 Corguinhas PDM Interior do corredor  

T5 Conjunto hídrico da Cerca das Marinhas Interior do corredor  

T6 Luzio Interior do corredor  

  Troço 4 

T7 Valinho de Zé Dias Interior do corredor – Troço 4A 

T8 Picota de Casas Baixas Interior do corredor – Troço 4A 

 

6.4.10.3.2 Fase de exploração 

Não é expectável a ocorrência de impactes nos elementos patrimoniais durante a 
exploração da Linha “Tunes Norte” - Tavira, a 400 kV. 

6.4.10.3.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer modo, caso 
ocorra, não é expectável a ocorrência de impactes nos elementos patrimoniais durante a 
eventual fase de desactivação da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, desde que 
sejam tomadas em consideração o mesmo tipo de medidas que as identificadas neste EIA 
para a fase de construção da linha. 

6.4.10.4 Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

6.4.10.4.1 Fase de construção 

No quadro seguinte apresentam-se os elementos patrimoniais que poderão vir a sofrer 
potenciais impactes em consequência da implantação da Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola, a 400 kV, nos corredores em estudo. Estes elementos poderão vir a ser 
afectados durante a fase de construção de forma directa ou indirecta pela colocação dos 
apoios ou por acções acessórias como a abertura de caminhos de acesso aos apoios ou 
pela construção dos estaleiros de obra. 

Quadro 90 – Elementos patrimoniais identificados no interior dos Corredores da Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola, a 400 kV, que poderão vir a sofrer impactes 

Ref.ª Designação do Elemento Patrimonial Localização 
  Troço 2 

T9 Conjunto hídrico de Casas Baixas Interior do corredor – Troço 2B 

Al1 Alcarial de Alcarias de Madeiras Interior do corredor – Troço 2B 

Al2 Alcarial da Eira da Corcha ou da Portela do Mangão Interior do corredor – Troço 2A2 

  Troço 4 

CM1 Moinho de Vale do Pereiro Interior do corredor – Troço 4A 

CM2 Moinho do Passarinho Interior do corredor – Troço 4B 

CM3 Alcarias da Tenência e Porto Largo Interior do corredor – Troço 4A 

CM4 Porto Largo II Interior do corredor – Troço 4A 

CM5 Foz de Odeleite II Interior do corredor – Troço 4A 

CM6 Alcarias da Foz de Odeleite Interior do corredor – Troço 4A 

CM7 Guarda das Pereiras I Interior do corredor – Troço 4B 
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Ref.ª Designação do Elemento Patrimonial Localização 
CM8 Lavajo Interior do corredor – Troço 4B 

  Troço 5 

Al5 Casal de Alcaria Cova Interior do corredor 

Al8 Alcaria Cova Interior e limite Norte do 
corredor 

Al9 Cabeço das Corgas e Almagem Interior do corredor 

  Troço 6 

Al12 Casal agrícola de Afonso Vicente Intercepção dos limites dos 
corredores 6A e 6B 

Al14 Cortes Pereiras Interior do corredor – Troço 6B 

Al15 Moinho de Cortes Pereiras Interior do corredor – Troço 6B 

  Troço 7 

Al16 Enxoval Interior do corredor 

6.4.10.4.2 Fase de exploração 

Não é expectável a ocorrência de impactes nos elementos patrimoniais durante a 
exploração da Linha Tavira - Fronteira Espanhola, a 400 kV. 

6.4.10.4.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer modo, não é 
expectável a ocorrência de impactes nos elementos patrimoniais durante a eventual fase 
de desactivação da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, desde que sejam 
tomadas em consideração o mesmo tipo de medidas que as identificadas neste EIA para a 
fase de construção da linha. 

6.4.10.5 Abertura da LTNET para a Subestação de Tavira 

6.4.10.5.1 Fase de construção 

No quadro seguinte apresentam-se os elementos patrimoniais que poderão vir a sofrer 
potenciais impactes em consequência da implantação da Abertura da LTNET para a 
subestação de Tavira no corredor em estudo. Estes elementos poderão vir a ser afectados 
durante a fase de construção de forma directa ou indirecta pela colocação dos apoios ou 
por acções acessórias como a abertura de caminhos de acesso aos apoios ou pela 
construção dos estaleiros de obra. 

 

Quadro 91 – Elementos patrimoniais identificados no interior dos corredores da Abertura 
da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV, que poderão vir a sofrer impactes 

Ref.ª 
Designação do 

Elemento 
Patrimonial 

Localização/Troço 

  Troço 3 

T11 Peralva Interior do corredor – Troço 3A 

T12 Moinho de Peralva Interior do corredor – Troço 3A 

T18 Aporfiosa Interior do corredor – Troço 3A 

 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha 
Volume 1 - Relatório Síntese 
Análise de Impactes 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 345 Jul 07 
 

6.4.10.5.2 Fase de exploração 

Não é expectável a ocorrência de impactes nos elementos patrimoniais durante a 
exploração do Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV. 

6.4.10.5.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação de qualquer das linhas 
eléctricas dentro do prazo de concessão da RNT à REN, S.A. De qualquer modo, caso 
ocorra, não é expectável a ocorrência de impactes nos elementos patrimoniais durante a 
eventual fase de desactivação da Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 
kV, desde que sejam tomadas em consideração o mesmo tipo de medidas que as 
identificadas neste EIA para a fase de construção da linha. 

6.4.11 Clima 

Não são expectáveis impactes negativos sobre o clima em consequência da implantação 
do presente projecto, em qualquer uma das fases de desenvolvimento do projecto e para 
qualquer uma das alternativas em estudo. 

 

6.4.12 Qualidade do ar 

6.4.12.1 Aspectos gerais 

A área de implantação do projecto apresenta em geral uma boa qualidade do ar, não 
registando excedências aos valores limite de protecção de saúde humana definidos por lei. 

Considerando a tipologia dos projectos em estudo e face ao afastamento quase total dos 
corredores e localizações em análise relativamente a zonas habitadas e outros receptores 
sensíveis, não são expectáveis impactes negativos significativos sobre a qualidade do ar 
em consequência da implantação do presente projecto. 

Os potenciais impactes a ocorrer dizem sobretudo respeito à fase de construção dos 
projectos, associados, em geral, a movimentações de terras, onde se poderão gerar 
poeiras em suspensão, e à circulação de maquinaria e de veículos de apoio às obras, 
responsável pela produção de gases de combustão e partículas. 

Durante a fase de exploração, é expectável a emissão de pequenas concentrações de 
Hexafluoreto de Enxofre (SF6), no caso da subestação, e de ozono (O3), no caso das 
linhas eléctricas, poluentes esses que pela sua natureza e concentração emitida, 
assumem pouco significado em matéria de degradação de qualidade do ar. 

6.4.12.2 Subestação de Tavira 

6.4.12.2.1 Fase de construção 

Durante a construção da subestação é previsível que venham a ocorrer impactes 
negativos na qualidade do ar local gerados pelas emissões associadas às várias 
actividades construtivas: 

� Desmatações e decapagem do solo; 

� Movimentações de terras; 

� Armazenamento temporários de terras em estaleiro; 
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� Circulação de maquinaria e veículos de apoio à obra para a construção da 
subestação. 

Atendendo às actividades acima listadas, prevê-se em geral a emissão de poeiras e 
partículas em suspensão em resultado das operações de preparação do terreno para a 
implantação da plataforma da subestação, que envolvem desmatações e decapagens 
(necessárias face à actual ocupação florestal e/ou agrícola dos terrenos a ocupar), 
escavações e aterros destinados à execução de fundações e ao nivelamento da 
plataforma e ainda ao armazenamento temporário de terras e de solos vegetais em obra. 

Complementarmente, a maquinaria de apoio à obra, responsável pelo transporte dos 
equipamentos da subestação e materiais de construção civil, assim como os diversos 
veículos ligeiros e pesados que se prevê virem a afluir à obra, serão responsáveis pela 
emissão de poluentes associados ao funcionamento de motores de combustão, 
nomeadamente, o monóxido de carbono, os óxidos de azoto, os compostos orgânicos 
voláteis e alguns metais pesados, entre outros. 

Os impactes acima referidos, apesar de negativos e certos, assumem um carácter 
localizado (à plataforma da subestação, estaleiro de construção civil e vias de acesso), 
temporário (ocorrem apenas durante a fase de obra), reversível e de baixa magnitude. 
Atendendo ao facto de os receptores mais próximos de qualquer uma das localizações se 
situarem a cerca de 450 m de distância, não se prevê a afectação directa de qualquer 
zona habitada, considerando-se o impacte, por esse motivo, pouco significativo. 

A aplicação de algumas medidas minimizadoras de gestão dos estaleiros de obra e de 
manuseamento, transporte e deposição de terras e solos vegetais, apresentadas no 
Capítulo 8 , permitirá reduzir os incómodos a causar aos trabalhadores e aos habitantes 
que circulem pela EM505 (estrada que atravessa as duas localizações em estudo. 

6.4.12.2.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração da subestação, poderão ocorrer emissões de Hexafluoreto 
de Enxofre (SF6) para a atmosfera. Trata-se de um gás que é utilizado nas câmaras de 
corte dos disjuntores nas subestações, dado o seu excepcional comportamento dieléctrico. 
De facto, o SF6 possui uma rigidez dieléctrica três vezes superior à verificada para o ar, 
apresentando, para a mesma pressão, uma capacidade de extinção do arco eléctrico que 
é três ou quatro vezes maior que a do ar. 

Em termos das suas propriedades, o SF6 é desprovido de propriedades reactivas, sendo 
considerado um gás aproximadamente inerte. É ainda caracterizado por ser um gás 
inodoro, incolor, não inflamável e não venenoso. Na atmosfera o SF6 contribui para o 
efeito de estufa, devendo a sua libertação ser evitada.  

De referir que estão disponíveis comercialmente e são efectivamente utilizados pela REN, 
S.A., serviços e dispositivos que possibilitam a completa reciclagem deste gás, pelo que 
se considera que este impacte potencial poderá ser eficazmente evitado se forem 
aplicadas as soluções técnicas existentes para a sua contenção, apresentando assim uma 
natureza excepcional. 

Durante a fase de exploração da subestação, prevê-se ainda a formação de ozono (O3) na 
proximidade dos condutores de alta tensão, como resultado do efeito de coroa. Como 
explicitado no ponto relativo aos impactes das linhas eléctricas na qualidade do ar, os 
valores emitidos encontram-se muito abaixo das concentrações recomendadas pelas 
normas mais exigentes, não se prevendo, a este respeito, a ocorrência de impactes com 
significado. 

Dada natureza dos poluentes emitidos e as concentrações expectáveis das emissões em 
causa, não são expectáveis quaisquer impactes sobre a saúde humana decorrentes da 
fase de exploração da subestação. 
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6.4.12.2.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação da subestação dentro do prazo 
de concessão da RNT à REN, S.A. No entanto, caso venha a ocorrer, prevê-se a 
ocorrência de impactes semelhantes aos identificados para a fase de construção da 
subestação. 

6.4.12.3 Linhas eléctricas 

No geral prevê-se que as emissões atmosféricas decorrentes da implementação dos 
projectos das linhas eléctricas não serão susceptíveis de provocar qualquer tipo de 
afectação significativa sobre a qualidade do ar das zonas atravessadas, considerando-se 
os impactes das linhas sobre a qualidade do ar como de baixa magnitude e não 
significativos. 

6.4.12.3.1 Fase de construção 

As actividades susceptíveis de causar impactes sobre a qualidade do ar durante a fase de 
construção do projecto são seguidamente listadas: 

� instalação de estaleiros e estabelecimento acessos temporários; 

� desmatações; 

� abertura de caboucos para a implantação dos apoios; 

� operação e circulação de veículos e máquinas nas áreas de construção e vias de 
acesso, especialmente em vias não pavimentadas; 

� transporte de material para os locais dos apoios. 

Os principais poluentes susceptíveis de serem emitidos durante a fase de construção 
serão constituídos, essencialmente, por poeiras (partículas em suspensão), em resultado 
das desmatagens e abertura de caboucos para a instalação dos apoios, dos acessos e 
estaleiro de obra, da circulação de veículos e máquinas sobre vias temporárias não 
pavimentadas e, em geral devido à acção erosiva do vento sobre solos sem cobertura e 
mal consolidados. Paralelamente à emissão de poeiras, o tráfego de máquinas e veículos 
afectos à construção da obra será ainda responsável pela emissão de poluentes típicos do 
tráfego rodoviário, tais como o monóxido de carbono, os óxidos de azoto e os compostos 
orgânicos voláteis, entre outros. 

Atendendo à previsível baixa densidade de veículos de apoio à obra e à reduzida 
dimensão das escavações a efectuar considera-se que os impactes na qualidade do ar, 
embora negativos e certos, serão localizados (restringindo-se aos locais de apoio, 
estaleiros e vias de acesso), temporários, reversíveis, de baixa magnitude e pouco 
significativos. Considerando que a ocupação humana ao longo dos corredores em estudo 
é muito pontual e reduzida, e que o Projecto de Execução das linhas será desenvolvido 
com o intuito de se afastar, sempre que possível, das habitações presentes, não se prevê 
a afectação directa de qualquer zona habitada. 

A aplicação de algumas medidas minimizadoras de implementação simplificada, relativas 
à selecção e uso de caminhos de acesso e sobre a localização e gestão dos estaleiros de 
obra, propostas no Capítulo 8 , permitirá reduzir os incómodos a causar aos trabalhadores 
e aos moradores que frequentam as áreas mais próximas dos locais de construção, 
atenuando a magnitude dos potenciais impactes. 
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6.4.12.3.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, ocorrerão impactes pouco significativos associados ao 
efeito de coroa. Tal como referido anteriormente, o efeito de coroa é um fenómeno 
originado pela alteração das condições electromagnéticas naturais, que ocorre na 
vizinhança imediata dos cabos condutores, em presença de um intenso campo eléctrico. 
No âmbito dos Estudos Prévios das linhas em análise definiu-se um valor de campo 
eléctrico crítico, que estabelece o limiar a partir do qual ocorre o efeito coroa. O valor 
deste limiar depende da geometria dos condutores e de parâmetros atmosféricos que 
afectam as condições de ionização do ar (nomeadamente a humidade do ar, cujo aumento 
intensifica o efeito de coroa). A ocorrência deste fenómeno implica a produção de uma 
pequena emissão de ozono (O3) na superfície dos condutores, sendo esta a única 
emissão atmosférica a ocorrer na fase de exploração de uma linha eléctrica. 

O ozono é um gás que está continuamente a ser produzido na natureza por acção das 
ondas electromagnéticas existentes na atmosfera. Uma das principais características do 
ozono prende-se com o facto de ser uma forma instável de oxigénio, ou seja um gás que 
se dispersa rapidamente e se transforma espontaneamente em oxigénio. O volume de 
ozono emitido por linhas de 400 kV (a tensão mais elevada em Portugal) em condições 
climatéricas adversas, como por exemplo, chuva, não supera as 0,2 partes por cada 100 
milhões, concentração cerca de 50 vezes inferior à definida nas normas mais exigentes 
existentes em alguns países relativamente à emissão deste gás. 

Face ao acima exposto, considera-se que as quantidades de ozono susceptíveis de virem 
a ser produzidas pelas linhas em estudo serão mínimas, podendo este impacte ser 
classificado como negativo, directo, permanente, irreversível, localizado, de baixa 
magnitude e não significativo. 

6.4.12.3.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação das linhas eléctricas dentro do 
prazo de concessão da RNT à REN, S.A. No entanto, caso venha a ocorrer, prevê-se a 
ocorrência de impactes semelhantes aos identificados para a fase de construção das 
linhas. 

6.4.13 Recursos hídricos e qualidade da água 

6.4.13.1 Subestação de Tavira 

6.4.13.1.1 Fase de construção 

Durante a fase de construção da subestação as acções potencialmente geradoras de 
impactes nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos estão relacionadas com as 
actividades de instalação de estaleiros (na envolvente da plataforma da subestação), de 
preparação dos terrenos a ocupar (abate de árvores, desmatações e movimentações de 
terra), de execução de fundações e ainda pelas operações de exploração e gestão dos 
estaleiros da obra. 

De uma forma geral, os potenciais impactes do projecto sobre os recursos hídricos 
subterrâneos decorrem da possibilidade de se afectar as condições naturais de infiltração 
e escoamento subterrâneo de água, assim como da introdução de contaminação sobre os 
referidos recursos hídricos, tratando-se estes, no entanto, de impactes excepcionais. 

Atendendo à fase de desenvolvimento do projecto, não se conhecem ainda as 
profundidades de escavação que será necessário efectuar para a implantação de 
fundações e nivelamento do terreno, conhecendo-se apenas uma ordem de grandeza 
relativamente aos volumes de movimentação de terra associados a cada localização. A 
este respeito refira-se que se prevêem volumes de escavação para regularização do 
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terreno superiores no caso da localização SE01. Não é de excluir, no entanto, a hipótese 
de, durante as actividades de escavação, se intersectarem massas de água ou fracturas 
com circulação de água. 

Uma vez que não se conhecem, ao nível de desenvolvimento do projecto, dados relativos 
ao nível freático dos locais em estudo ou à circulação subterrânea aí existente, não é 
possível determinar a probabilidade de ocorrência de interferências a esse nível, pelo que 
será durante a fase de construção que se tomarão as medidas consideradas necessárias 
para que não se coloque em risco a estabilidade das fundações e a interferência ou 
contaminação das águas sub-superficiais interceptadas. 

Prevê-se ainda que o projecto seja responsável pelo aumento das áreas 
impermeabilizadas e consequentemente pela redução local das taxas de infiltração de 
água. 

No entanto, tendo em conta a reduzida aptidão aquífera das formações hidrogeológicas 
presentes em geral na área de estudo (e concretamente nas duas localizações 
alternativas em estudo), não se considera, no entanto, que o projecto possa vir a ser 
responsável pela introdução de impactes com significado nesta matéria. 

Em matéria de recursos hídricos superficiais, constata-se que apenas no extremo Oeste 
da localização SE02 se regista a presença de uma pequena linha de água, 
designadamente, o Barranco dos Guinchos. No entanto, é expectável que caso se opte 
por esta localização, a área de implantação da subestação se venha a desviar daquele 
local por motivos técnicos (por forma a não ser necessário deslocar a linha de água), não 
sendo assim expectáveis impactes negativos significativos. 

De uma forma geral, podem-se identificar como potenciais impactes sobre a referida linha 
de água o seu eventual assoreamento, aumento de sólidos suspensos e contaminação da 
água (em resultado de derrames de óleos ou combustíveis, assim como pelo contacto com 
terras contaminadas ou produtos químicos usados na obra), que ocorrem durante as 
escavações e obras de construção civil a executar. Tratam-se, assim, de impactes 
excepcionais, que não decorrem da actividade normal da obra. As medidas de exploração 
e gestão do estaleiro da obra, apresentadas no Capítulo 8 , permitirão evitar a ocorrência 
de impactes significativos. 

6.4.13.1.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração não haverá um aumento no escoamento superficial em 
consequência da impermeabilização do terreno (cuja área total ainda não é conhecida 
nesta fase), o que poderia originar impacte directo em termos de recarga de aquífero, 
diminuindo a área de infiltração. Como referido anteriormente, considerando a reduzida 
aptidão aquífera das formações atravessadas, não se prevê qualquer impacte significativo 
nesta matéria. Da mesma forma se prevê o abastecimento de água à instalação a partir da 
rede pública. 

No que se refere aos recursos hídricos superficiais, verifica-se que o sistema de descarga 
da drenagem da plataforma irá descarregar na linha de água mais próxima. Não é 
expectável, a este respeito, a ocorrência de contaminação relevante da linha de água, 
situação que, se acontecesse, assumiria uma natureza excepcional. No que se refere às 
instalações sanitárias da subestação, elas serão previsivelmente ligadas à rede pública de 
saneamento, não introduzindo desta forma qualquer afectação local. 

Em caso de derrame resultante de avaria grave na instalação (situação tida como pouco 
provável), o óleo proveniente de uma unidade de transformação será drenado por 
gravidade para um depósito subterrâneo impermeabilizado e com capacidade para a 
totalidade do óleo contido na maior das máquinas, evitando que a rede de drenagem de 
águas pluviais seja atingida. 
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6.4.13.1.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação da subestação dentro do prazo 
de concessão da RNT à REN, S.A. No entanto, caso venha a ocorrer, prevê-se a 
ocorrência de impactes semelhantes aos identificados para a fase de construção da 
subestação. 

6.4.13.2 Linhas eléctricas 

Os corredores em estudo sobrepassam uma série de cursos de água de alguma dimensão 
que, na maioria dos casos, se desenvolvem perpendicularmente à área de estudo, tal 
como se pode observar no Desenho 3  – Análise Fisiográfica, além de inúmeras linhas de 
escorrências e de escoamento preferencial, especialmente em zonas mais declivosas. 
Pela sua dimensão, destaca-se o atravessamento pelo projecto do rio Arade e ribeiras de 
Odelouca, da Arnela e da Foupanilha (pelos corredores da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 
400 kV), das ribeiras da Foupana, de Cadavais e de Odeleite, do barranco do Carril e da 
chegada ao rio Guadiana (pelos corredores da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 
kV) e do ribeiro das Casas Novas (pelos corredores da Abertura da LTNET para a SE de 
Tavira, a 150 kV). 

 

6.4.13.2.1 Fase de construção 

Os potenciais impactes de linhas eléctricas nos recursos hídricos superficiais prendem-se 
apenas com a sua potencial afectação pela circulação de máquinas e veículos de acesso 
à obra, uma vez que se garante, a nível de projecto, que a implantação dos apoios não 
ocorre nas proximidades imediatas das linhas de água ou nos seus leitos de cheia. 

No Capítulo 8  apresentam-se uma série de medidas de minimização, a serem tomadas 
em consideração na fase de Projecto de Execução, ou seja, na definição dos acessos aos 
locais de implantação dos apoios, no sentido de minimizar os impactes do projecto nos 
recursos hídricos. Desta forma, evita-se à partida a afectação directa das linhas de água 
presentes e a ocorrência de impactes relacionados com a circulação das máquinas 
afectas à obra, que poderá potenciar a destruição da vegetação ripícola, a erosão do solo, 
assim como o transporte de partículas, traduzindo-se num aumento de sólidos suspensos 
nessas linhas de água. 

A desmatagem da zona de instalação dos apoios e o abate de espécies arbóreas nas 
zonas onde é necessário garantir as distâncias de segurança às linhas (faixa de protecção) 
poderão contribuir para um acréscimo de fenómenos erosivos (impactes excepcionais) e, 
consequentemente para um potencial aumento de transporte de partículas de solo para as 
linhas de água mais próximas. Contudo, tendo em conta as reduzidas quantidades em 
causa e o facto de os apoios se implantarem, no mínimo, a mais de 10 m das linhas de 
água existentes, considera-se esse impacte pouco significativo. 

No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, considera-se que face aos 
reduzidos volumes e profundidades das escavações a efectuar e perante as áreas de 
ocupação dos apoios (tanto na fase de construção como na fase de exploração), não são 
expectáveis alterações relevantes na circulação subterrânea e infiltração natural da água 
em resultado do projecto.  

Conclui-se, assim, que, desde que seja assegurado o cumprimento das medidas de 
minimização e recomendações de traçado atrás referidas o impacte das linhas eléctricas 
sobre os recursos hídricos será pouco significativo. 
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6.4.13.2.2 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração das linhas eléctricas não se prevê qualquer interferência 
com o normal escoamento das linhas de água sobrepassadas pela linha em estudo, não 
ocorrendo quaisquer impactes nos recursos hídricos e qualidade da água. 

6.4.13.2.3 Fase de desactivação 

Como referido no ponto 6.3.1, não se prevê a desactivação das linhas eléctricas dentro do 
prazo de concessão da RNT à REN, S.A. No entanto, caso venha a ocorrer, prevê-se a 
ocorrência de impactes semelhantes aos identificados para a fase de construção das 
linhas. 

6.4.14 Impactes cumulativos 

Considerando que o projecto em si contempla o desenvolvimento de 4 infra-estruturas 
diferentes, designadamente, 3 linhas eléctricas e uma subestação, considera-se que há 
condições para que ocorram impactes cumulativos caso os projectos sejam 
implementados em simultâneo. Esta situação, contudo, apenas se verificará 
potencialmente na zona de implantação da subestação, onde os 4 projectos confluem. 
Assim sendo, na fase de construção será de esperar a ocorrência de impactes 
cumulativos temporários a nível de poluição sonora, qualidade do ar e Bio-ecologia. 

Atendendo aos prazos de execução previstos no âmbito dos Estudos Prévios dos 
projectos em análise, não são expectáveis, no entanto, que as fases de construção dos 
mesmos se venham a sobrepor. 

6.4.15 Síntese de impactes 

Nos quadros seguintes apresenta-se uma síntese dos potenciais impactes associados ao 
projecto da subestação de Tavira, por um lado, e aos projectos das linhas eléctricas, por 
outro. A sua apresentação pretende sistematizar a tipologia dos impactes identificados no 
presente Capítulo 6, em que já se apresenta uma descrição pormenorizada das potenciais 
afectações por descritor, assim como a identificação específica dos locais onde é 
previsível a sua ocorrência. 

 

Quadro 92 – Quadro Síntese de impactes decorrentes do projecto da subestação de Tavira 

Fase do 
projecto Descritor Descrição do impacte Avaliação do Impacte 

Fisiografia 

Alterações topográficas e 
potencial aumento de riscos de 
erosão devidos às 
movimentações de terras. 

Negativo, certo, localizado, temporário, 
de magnitude baixa e moderadamente 
significativo. 

Geologia Afectação das formações 
geológicas presentes. 

Negativo, certo, potencialmente 
extensivo, permanente, de baixa 
magnitude e moderadamente 
significativo. 

Solos Destruição e/ou afectação de 
solos. 

Negativo, certo, localizado, permanente, 
de reduzida magnitude e não 
significativo. 

Abate de vegetação para a 
implantação da plataforma da 
subestação 

Negativo, certo, localizado, permanente, 
de baixa magnitude e pouco significativo. 

Ocupação do Solo Afectação e/ou destruição de 
culturas e explorações 
agrícolas (apenas no caso da 
localização SE 01) 

Negativo, certo, localizado, permanente, 
de média magnitude e significativo. 

Ordenamento do território 

Fase de 
Construção 

Condicionantes Biofísicas 
Avaliados na fase de exploração 
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Fase do 
projecto Descritor Descrição do impacte Avaliação do Impacte 

Condicionantes 
Urbanísticas e Servidões 

Destruição da vegetação 
arbustiva e arbórea no local de 
implantação da subestação 
(que, no caso da localização 
SE02, inclui sobreiros) 

Negativo, certo, directo, localizado, 
permanente, de baixa a média 
magnitude (no caso de ser necessário 
afectar sobreiros) e pouco significativo 
(sendo significativo no caso da afectação 
de sobreiros). 

Destruição de biótopos 
Negativo, provável, directo, temporário, 
em geral irreversível, de média 
magnitude e pouco significativo. 

Ecologia 

Perturbação directa das 
espécies presentes (em 
particular, a fauna de 
vertebrados) 

Negativo, provável, localizado, 
temporário, de baixa a média magnitude 
e pouco significativo a significativo 
(durante o período de nidificação das 
aves). 

Aumento da circulação de 
maquinaria e veículos afectos 
às obras 

Negativo, indirecto, provável, localizado, 
temporário, reversível, de baixa 
magnitude e não significativo. 

Socio-Economia Ocupação de propriedades 
privadas, com potencial 
afectação de rendimentos 
económicos 

Negativo, directo, provável, localizado, 
permanente, parcialmente reversível, de 
baixa magnitude e não significativo 

Ruído Não se prevêem impactes do projecto sobre o descritor. 
Degradação da qualidade 
visual da paisagem em 
resultado da destruição do 
coberto vegetal e das 
movimentações de terras. 

Negativo, provável, permanente, 
irreversível, localizado, de elevada 
magnitude e, em geral, significativo. 

Paisagem 
Alteração das vistas 
anteriormente desfrutadas, por 
introdução de elementos 
"estranhos" à paisagem. 

Negativo, directo, certo, extensivo, 
temporário a permanente, irreversível, de 
magnitude média a alta e, em geral, 
significativo. 

Património 

Afectação directa ou indirecta 
de elementos patrimoniais 
identificados no interior de 
ambas as localizações. 

Negativo, directo ou indirecto, pouco 
provável, temporário, potencialmente 
reversível, de baixa magnitude e pouco 
significativo (sendo não significativo, 
perante o afastamento da subestação e 
áreas afectas à obra). 

Clima Não se prevêem impactes do projecto sobre o descritor. 

Qualidade do Ar 

Emissão de poeiras e outros 
poluentes com degradação 
pontual da qualidade do ar nas 
imediações dos locais em obra. 

Negativo, indirecto, provável, localizado, 
temporário, magnitude reduzida e não 
significativo. 

Recursos Hídricos e 
Qualidade da Água 

Afectação da qualidade da 
água de cursos de água 
próximos ou de recursos 
hidrogeológicos. 

Negativo, indirecto, pouco provável, 
localizado, temporário, reversível, de 
reduzida magnitude e não significativo. 

Fisiografia, Geologia, 
Solos, Ocupação do Solo, 
Ruído, Património, Clima e 
Recursos Hídricos, 
Qualidade da Água 

Não é expectável a ocorrência de impactes sobre estes descritores durante 
a fase de exploração do projecto. 

Ordenamento do território 
Ocupação de áreas que se 
encontram classificadas e 
destinadas a outros usos 

Negativo, directo, certo, localizado, 
permanente, reversível, de reduzida 
magnitude e sem significado. 

Destruição de solos 
classificados como REN 

Negativo, directo, provável, localizado, 
permanente, irreversível, de média 
magnitude e significativo. 

Destruição de solos 
classificados como RAN 

Negativo, directo, pouco provável, 
localizado, permanente, irreversível, de 
reduzida magnitude e não significativo. 

Condicionantes ao Uso do 
Solo 

Potencial abate de sobreiros 
para implantação da 
subestação (no caso da 
localização SE 02) 

Negativo, directo, provável, localizado, 
permanente, reversível, de elevada 
magnitude e com significado. 

Fase de 
exploração 

Bio-ecologia Colisões da avifauna com 
apoios e cabos e 
electrocussões 

Negativo, provável, directo, localizado, 
permanente, irreversível, de média 
magnitude e pouco significativo a 
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Fase do 
projecto Descritor Descrição do impacte Avaliação do Impacte 

significativo, dependendo da espécie) 
Reforço das condições de 
abastecimento de energia à 
região do Algarve. 

Positivo, directo, certo, extensivo, 
permanente, magnitude elevada e 
significativo. Sócio-economia 

Potencial impacte visual sobre 
zonas habitadas (apenas no 
caso da SE 01) 

Negativos, directo, provável, localizado, 
permanentes, de magnitude reduzida e 
pouco significativo. 

Paisagem 

Regista-se o prolongamento dos impactes já identificados para a fase de 
construção, prevendo-se a atenuação dos impactes visuais com a 
habituação dos observadores e implantação do plano de integração 
paisagística. 

Qualidade do Ar 

Emissão de hexafluoreto de 
enxofre, nas câmaras de corte 
dos disjuntores, e de ozono, 
em resultado do efeito de 
coroa. 

Negativo, indirecto, pouco provável, 
extensivo, permanente, irreversível, de 
reduzida magnitude e não significativo. 
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Quadro 93 – Quadro Síntese de impactes decorrentes dos projectos de linhas eléctricas em estudo 

Fase do 
projecto Descritor Descrição do impacte Avaliação do Impacte 

Fisiografia 

Alterações na morfologia local 
e potencial aumento de riscos 
de erosão nas zonas de 
declives acentuados e muito 
acentuados, devidas à 
abertura dos caboucos para 
implantação dos apoios. 

Negativo, certo, localizado, 
temporário, magnitude baixa a 
média (no caso da Abertura da 
LTNET, a 150 kV, considerando 
a extensão das áreas muito 
declivosas atravessadas) e 
pouco significativo. 

Geologia Afectação de formações 
geológicas. 

Negativo, provável, localizado, 
permanente, de baixa magnitude 
e não significativo. 

Solos Destruição e/ou afectação de 
solos. 

Negativo, certo, localizado, 
parcialmente temporário, de 
reduzida magnitude e não 
significativos 

Potencial afectação sobre a 
ocupação humana presente 
nos corredores 

Negativo, pouco provável, 
localizado, permanente, 
magnitude média e pouco 
significativo. 

Ocupação do Solo 
Destruição e/ou afectação da 
ocupação florestal ou agrícola 
actual dos solos. 

Negativo, certo, localizado, 
parcialmente temporário, 
magnitude média e 
potencialmente significativo em 
alguns casos como sejam a 
afectação de culturas agrícolas e 
de áreas florestais de produção. 

Ordenamento do 
território 
Condicionantes 
Biofísicas 
Condicionantes 
Urbanísticas e Servidões 

Avaliados na fase de exploração 

Potencial abate de sobreiros 
isolados 

Negativo, pouco provável, 
localizado, permanente, de 
elevada magnitude e significativo. 

Destruição de matos nas 
zonas dos apoios. 

Negativo, certo, localizado, 
permanente, de baixa magnitude 
e não significativo. 

Abate ou decote de espécies 
de crescimento rápido na 
zona de implantação dos 
apoios e para definição da 
faixa de protecção das linhas 

Negativo, provável, localizado, 
permanente, de baixa magnitude 
e não significativo. 

Perturbação directa das 
espécies presentes (em 
particular, a fauna de 
vertebrados) – fora do 
período de reprodução 

Negativo, provável, localizado, 
temporário, de baixa a média 
magnitude e não significativo. 

Perturbação directa das 
espécies presentes (em 
particular, a fauna de 
vertebrados) – durante o 
período de reprodução 

Negativo, provável, localizado, 
temporário, de baixa a média 
magnitude e moderadamente 
significativo. 

Afectação das populações de 
quirópteros 

Negativo, pouco provável, 
localizado, temporário, 
potencialmente irreversível, de 
elevada magnitude e não 
significativo. 

Bio-Ecologia 

Potencial destruição de 
habitats 

Negativo, directo, provável, 
localizado, temporário, 
parcialmente reversível, de média 
magnitude e não significativo. 

Fase de 
Construção 

Socio-Economia 

Potencial geração de 
emprego e dinamização do 
comércio e serviços 
disponibilizados nas 
povoações mais próximas das 
obras. 
 

Positivo, provável, indirecto, 
localizado, temporário, de baixa 
magnitude e pouco significativo. 
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Fase do 
projecto Descritor Descrição do impacte Avaliação do Impacte 

Efeitos negativos na 
qualidade de vida da 
população que possa residir 
nas proximidades dos locais 
em obra. 

Negativo, directo, provável, 
localizado, temporário, reversível, 
de média magnitude, pouco 
significativo. 

Ocupação de propriedades 
privadas, com potencial 
afectação de rendimentos 
económicos. 

Negativo, directo, provável, 
localizado, permanente, 
parcialmente reversível, de baixa 
magnitude e pouco significativo 

Ruído 
Emissão de ruído nas 
imediações dos locais em 
obra. 

Negativo, certo, localizado, 
temporário, reversível, de baixa 
magnitude média e pouco 
significativo. 

Degradação da qualidade 
visual da paisagem em 
resultado da destruição do 
coberto vegetal. 

Negativo, provável, permanente, 
irreversível, localizado, de 
elevada magnitude e significativo. 

Paisagem 
Alteração das vistas 
anteriormente desfrutadas, 
por introdução de elementos 
"estranhos" à paisagem. 

Negativo, directo, certo, 
extensivo, temporário a 
permanente, irreversível, de 
magnitude média a alta e, em 
geral, significativo. 

Património Afectação directa ou indirecta 
de elementos patrimoniais 

Negativo, indirecto, pouco 
provável, temporário, 
potencialmente irreversível, de 
baixa magnitude e pouco 
significativo (sendo não 
significativo perante a adopção 
das medidas de minimização 
preconizadas). 

Clima Não se prevêem impactes do projecto sobre o descritor. 

Qualidade do Ar 

Emissão de poeiras e outros 
poluentes com degradação 
pontual da qualidade do ar 
nas imediações dos locais em 
obra. 

Negativo, indirecto, provável, 
localizado, temporário, magnitude 
reduzida e não significativo. 

Recursos Hídricos e 
Qualidade da Água 

Afectação da qualidade da 
água de cursos de água 
próximos ou de recursos 
hidrogeológicos. 

Negativo, indirecto, pouco 
provável, localizado, temporário, 
reversível, de reduzida 
magnitude e não significativo. 

Fisiografia, Geologia, 
Solos, Património, Clima 
e Recursos Hídricos, 
Qualidade da Água 

Não é expectável a ocorrência de impactes sobre estes descritores 
durante a fase de exploração do projecto. 

Manutenção da ocupação 
irreversível do solo na zona 
dos apoios (impacte originado 
na fase de construção). 

Negativo, certo, directo, 
localizado, irreversível, 
permanente, de baixa magnitude 
e pouco significativo. Ocupação do solo 

Estabelecimento de restrições 
a usos do solo futuros dentro 
da faixa de protecção das 
linhas. 

Negativo, provável, indirecto, 
localizado, reversível, 
permanente, de baixa a média 
magnitude e pouco significativo. 

Atravessamento de zonas 
integradas na Rede natura 
2000 

Negativo, certo, indirecto, 
localizado, reversível, 
permanente, de média magnitude 
e pouco significativo. Ordenamento do 

território 
Ocupação de áreas que se 
encontram classificadas e 
destinadas a outros usos 

Negativo, directo, certo, 
localizado, permanente, 
reversível, de reduzida 
magnitude e pouco significativo. 

Destruição de solos 
classificados como RAN e 
REN para implantação de 
apoios. 

Negativo, directo, provável (no 
caso da REN) a pouco provável 
(no caso da RAN), localizado, 
permanente, irreversível, de 
reduzida magnitude e pouco 
significativo. 

Fase de 
exploração 

Condicionantes ao Uso 
do Solo 

Potencial abate de sobreiros 
para implantação dos apoios 

Negativo, directo, pouco 
provável, localizado, permanente, 
reversível, de elevada magnitude 
e com significado. 
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Fase do 
projecto Descritor Descrição do impacte Avaliação do Impacte 

Afectação de Espaços 
Naturais 

Negativo, directo, provável a 
certo (dependendo do troço), 
localizado, permanente, 
irreversível, de reduzida 
magnitude e pouco significativo. 

Corte ou decote de elementos 
arbóreos para manutenção da 
faixa de protecção das linhas 

Negativo, provável, directo, 
localizado, permanente, 
reversível, de baixa magnitude e 
não significativo. 

Mortalidade de aves por 
colisão com as linhas 

Negativo, provável, directo, 
localizado, permanente, 
irreversível, de elevada 
magnitude e significativo 
(dependendo do estatuto de 
conservação da espécie afectada 
e da sua elevada propensão para 
colisões) 

Afectação de fluxos 
migratórios e da 
movimentação diária da 
avifauna 

Negativo, provável, directo, 
localizado, permanente, 
irreversível, de elevada 
magnitude e significativo 
(dependendo do estatuto de 
conservação da espécie afectada 
e da sua elevada propensão para 
colisões) 

Perturbação directa durante 
os trabalhos de manutenção e 
inspecção das linhas – fora 
do período de reprodução 

Negativo, pouco provável, 
indirecto, localizado, temporário, 
reversível, de baixa magnitude e 
não significativo. 

Bio-ecologia 

Perturbação directa durante 
os trabalhos de manutenção e 
inspecção das linhas – 
durante   período de 
reprodução 

Negativo, pouco provável, 
indirecto, localizado, temporário, 
reversível, de baixa magnitude e 
moderadamente significativo. 

Reforço das condições de 
abastecimento de energia à 
região do Algarve. 

Positivo, directo, certo, extensivo, 
permanente, magnitude elevada 
e significativo. 

Sócio-economia 

Impedimento de povoamentos 
florestais com espécies de 
crescimento rápido sob as 
linhas, impedimento de 
utilização dos solos afectos 
aos apoios e restrições à 
construção sob as linhas. 

Negativo, indirecto, certo, 
extensivo, permanente, de baixa 
a média magnitude e pouco 
significativo. 

Ruído Emissão de ruído em 
resultado do efeito de coroa 

Negativo, directo, pouco 
provável, localizado, permanente, 
reversível, de baixa magnitude e 
sem significado. 

Paisagem 
Regista-se o prolongamento dos impactes já identificados para a 
fase de construção, prevendo-se a atenuação dos impactes visuais 
com a habituação dos observadores. 

Qualidade do Ar 
Emissão de ozono ao nível 
dos cabos condutores em 
resultado do efeito de coroa. 

Negativo, certo, directo, 
extensivo, permanente, 
irreversível, de reduzida 
magnitude e não significativo. 
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7 Riscos Associados à Construção, 
Presença e Funcionamento de 
Linhas Aéreas 

7.1 Considerações Prévias 
O Decreto-Lei nº 69/2000 refere no seu Anexo III – Conteúdo mínimo do EIA a 
necessidade de se proceder à “...descrição das medidas e das técnicas previstas para (...) 
prevenir acidentes...”. A Portaria nº 330/2001 refere ainda na alínea f) do seu Anexo II – 
Normas Técnicas para a Estrutura do EIA, a necessidade de contemplar a “... identificação 
dos riscos ambientais associados ao projecto, incluindo os resultantes de acidentes, e 
descrição das medidas previstas pelo proponente para a sua prevenção...”. 

No cumprimento do definido pelos diplomas anteriores, apresenta-se, assim, uma 
identificação sumária dos principais riscos associados à implantação das linhas eléctricas 
em estudo, sistematizados separadamente para as fases de construção e de exploração, 
dadas as actividades específicas que se desenvolvem em cada uma destas. A análise 
agora apresentada baseia-se nos elementos do Estudo Prévio das linhas. 

7.2 Riscos originados em fase de construção da Linha 
De um modo geral as actividades envolvidas na construção das linhas consistem 
essencialmente na organização do estaleiro e execução de fundações, postes e cabos. 
Cada uma destas actividades comporta riscos associados, cuja prevenção e controlo 
deverão ser devidamente abordados no âmbito dos Plano de Segurança e Saúde (PSS) a 
elaborar para a construção das linhas. 

 

7.3 Riscos originados pela Presença e Funcionamento das 
linhas 
Os riscos associados à presença e funcionamento das linhas, incluindo os que decorrem 
de circunstâncias adversas e externas às próprias linhas, podem considerar-se 
completamente abrangidos pelas situações que a seguir se referem: 

� Incêndios; 

� Queda dos apoios ou dos cabos condutores ou de guarda; 

� Contactos acidentais com elementos em tensão; 

� Tensões induzidas; 

� Obstáculos a ligar à terra e dimensionamento do circuito de terra associado; 

� Efeito dos campos electromagnéticos. 
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7.3.1 Incêndios 

No âmbito da análise deste tipo de riscos, há a considerar a situação em que a linha está 
na origem do incêndio e, por outro lado, o caso em que a mesma é afectada por incêndios 
de outra origem. 

A probabilidade do funcionamento da linha estar na origem de incêndios é muito reduzida, 
uma vez que na fase de construção serão garantidas distâncias de segurança aos 
obstáculos situados dentro de uma faixa de protecção adequada.  

Durante a exploração procede-se a rondas periódicas, a fim de detectar atempadamente a 
construção de edifícios ou crescimento exagerado de árvores que possam aproximar-se 
da linha a distâncias inferiores aos valores de segurança.  

A probabilidade da linha ser afectada por incêndios de outra origem é mais elevada, com 
incidência na qualidade de exploração e na continuidade de serviço (interrupção do 
transporte de energia). Associadas a estas situações haverá que considerar o risco de 
danos ou inutilização dos equipamentos (apoios, cabos e cadeias de isoladores), com 
eventual risco de indução de outro tipo de acidentes, nomeadamente queda de apoios, ou 
dos cabos condutores ou de guarda.  

As opções de concepção adoptadas (distâncias aos obstáculos na vizinhança da linha 
largamente superiores aos valores de segurança) permitem concluir que estão 
minimizados os riscos da linha originar ou vir a ser afectada por incêndios. 

7.3.2 Queda dos apoios ou dos cabos 

A queda de cabos condutores surge normalmente, por rotura de cadeias de isoladores. 
Em face das características dos cabos condutores e de guarda e dos coeficientes de 
segurança adoptados na sua instalação pode afirmar-se ser praticamente nula a 
probabilidade de ocorrência de rotura de qualquer destes elementos da linha. 

Assim, para diminuição da probabilidade deste tipo de risco, são utilizadas com carácter 
sistemático, cadeias duplas de amarração em todas as situações e cadeias duplas de 
suspensão nas travessias consideradas mais importantes, tais como: 

� auto-estradas, estradas nacionais; 

� zonas públicas; 

� sobrepassagem de edifícios; 

� caminhos de ferro; 

� linhas de alta tensão; 

� rios navegáveis. 

O risco deste tipo de ocorrências é muito reduzido e pode traduzir-se, tal como no caso 
dos incêndios, numa incidência na continuidade de serviço da linha, embora se possa 
associar o risco sobre pessoas e bens na sequência da queda daqueles elementos. 

A queda de apoios apresenta um risco mínimo em face das suas características e dos 
coeficientes de segurança adoptados no dimensionamento dos mesmos e das respectivas 
fundações. 

Por outro lado, a intensidade das acções consideradas, resultantes dos agentes naturais, 
como por exemplo o vento, correspondem a valores muito elevados, ou seja as 
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ocorrências cuja probabilidade de ser ultrapassada é muitíssimo baixa. Estes critérios não 
são arbitrários mas fazem parte da Legislação e Normalização Nacional aplicável 
(RSLEAT) e internacional, após estudos muito aprofundados e experiência real de quase 
um século de História da Indústria de Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica. Estes 
critérios são técnica e legalmente considerados pelos projectistas como suficientes no que 
se refere à segurança das populações. 

Em relação aos apoios pode dizer-se adicionalmente que todos os apoios, quer de 
amarração quer de suspensão, estão dimensionados para poder manter a sua 
estabilidade em caso de rotura de qualquer um dos cabos ou cadeias, simultaneamente 
com a ocorrência da tracção máxima expectável. De um modo geral, no dimensionamento 
global dos diversos componentes estruturais da linha, procura-se estabelecer uma 
coordenação de resistências onde, no caso do componente principal apoio, os 
subcomponentes crescentemente mais fortes serão apoio, fundações, acessórios e no 
caso do componente principal cabos, os subcomponentes crescentemente mais fortes 
serão cabos, isoladores, acessórios. 

7.3.3 Contactos acidentais com elementos em tensão 

A ocorrência desta situação é improvável e pode resumir-se à utilização de gruas ou 
outros equipamentos na proximidade da linha. 

A altura mínima ao solo das linhas na zona em apreço é muito superior ao mínimo 
regulamentar (como medida de segurança), e torna improvável a hipótese daquela 
ocorrência, reduzindo-se o risco de acidente. 

Refira-se ainda que todos os apoios, tal como está regulamentado, possuem uma chapa 
sinalética em local visível, indicando “PERIGO DE MORTE”. 

7.3.4 Tensões induzidas 

A existência de objectos metálicos (vedações e aramados para suporte de vinhas), 
isolados ou ligados à terra, na vizinhança de Linhas Aéreas de MAT e acompanhando 
estas em grandes extensões, são afectados por campos eléctricos, magnéticos ou ainda 
por elevação de potencial no solo, tornando possível o aparecimento de tensões induzidas, 
com incidência na segurança de pessoas (contactos ocasionais). Se forem detectadas 
situações deste tipo, em fase posterior, serão tratadas de acordo com a metodologia a 
seguir proposta. 

Todas as situações serão analisadas pontualmente de modo a garantir-se o estipulado 
pelo NESC (National Electrical Safety Code, USA): “a corrente induzida que fluirá no corpo 
de uma pessoa em contacto com o aramado ou vedação será inferior a 5mA”. 

De acordo com os cálculos efectuados no âmbito dos Estudos Prévios analisados, a 
situação mais desfavorável em termos de campo eléctrico para a disposição de fases 
adoptada nos projectos, corresponderia a valores muito inferiores ao limite atrás referido. 

No entanto, naqueles casos de vedações metálicas que se avalie que possam originar, por 
contacto, correntes induzidas superiores a 5 mA, será efectuada a ligação sistemática à 
terra (critério BPA de 60 m em 60 m com uma estaca de "copperweld") a fim de prevenir 
qualquer risco. 

Relativamente à elevação de potencial do solo, na sequência de um defeito monofásico, 
seguiu-se o preconizado nas várias normas já referidas atrás, devendo ainda tomar em 
consideração: 

� a existência de cabos de guarda (2) que transportam a maior parte da corrente de 
defeito, funcionam como elemento protector em termos de segurança de pessoas; 
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� tempo de eliminação do defeito ser ≤ 0,1s (protecções rápidas); 

� ser muito baixa a probabilidade de coincidência de um contacto ocasional com a 
ocorrência do defeito no mesmo instante; 

� a improvável combinação negativa de todas as ocorrências referidas, leva que a 
actual normalização aponte métodos probabilísticos para estes aspectos. 

Deste modo, pode inferir se que os riscos ligados às correntes que provêm das tensões 
induzidas são extremamente baixos e muito abaixo dos critérios técnicos e ambientais 
mais restritivos que se conhecem. 

7.3.5 Obstáculos a ligar à terra e dimensionamento do circuito de terra associado 

Não estão previstas a priori ligações particulares de obstáculos. Quaisquer situações 
deste tipo que se tornem aparentes em fase de construção ou de exploração serão 
resolvidas através de uma adequada ligação à terra, conforme preconizada no número 
anterior. 

7.3.6 Efeito dos campos electromagnéticos 

O Conselho Europeu emitiu, em 99/07/05, uma recomendação sobre os limites de 
exposição do público em geral aos campos electromagnéticos, na gama de frequências de 
0 Hz – 300 GHz (Doc. Refª 1999-1100-0001 / 8550/99 “Council Recommendation on the 
limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz”), e 
posteriormente o Governo Português, com a promulgação da Portaria n.º 1421/2004, de 
23 de Novembro, e com Decreto-Lei n.º 11/2003, transpôs para a Legislação Portuguesa 
os limites de exposição para o território nacional. No quadro II da referida portaria 
apresentam-se os níveis de referência, de acordo com o Quadro 94  abaixo, para a 
exposição do público em geral e que são os seguintes: 

Quadro 94 – Limites de Exposição a Campos Eléctricos e Magnéticos a 50 Hz 

Limites de Exposição a Campos Eléctricos e Magnéticos  a 50 Hz 
Características  
de Exposição 

Campo Eléctrico 
[[[[kV/m ]]]] (RMS) 

Densidade de Fluxo Magnético  
[[[[µT]]]] (RMS) 

Público 

Permanente 

 

5 

 

100 

 

Nas linhas da Rede Eléctrica Nacional, em qualquer escalão de tensão, não ocorrem 
valores superiores aos referidos atrás. Esta conclusão está bem fundamentada por análise 
comparativa com cálculos teóricos e medições efectuadas em linhas similares em todo o 
mundo. O cálculo concreto dos valores do campo eléctrico e magnético para os troços de 
linha em projecto é apresentado nos Anexos A.1 e A.2 , respectivamente. 
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8 Medidas de Minimização 

No presente capítulo apresentam-se algumas recomendações, a ter em conta a nível de 
Projecto de Execução das linhas eléctricas, relativamente à definição dos traçados e 
localização dos apoios, assim como no Projecto da subestação, no que respeita à sua 
melhor localização. 

Complementarmente, são apresentadas as medidas consideradas adequadas para evitar, 
reduzir ou compensar os impactes negativos e para potenciar os impactes positivos 
associados aos projectos em estudo. As medidas de minimização propostas traduzem-se 
em medidas de carácter genérico respeitantes, quer a um conjunto de boas práticas 
ambientais, a ser tomado em devida consideração pelos Adjudicatários das várias 
Obras/Dono da Obra, aquando da construção (incluindo preparação do terreno, 
construção e acabamentos da obra), quer a acções de controlo, a serem implementadas 
pelo Dono da Obra, durante a fase de exploração de cada projecto (linhas e subestação). 

Uma vez que não são, ainda, conhecidos os locais de implantação do(s) estaleiro(s) nem 
os acessos a usar no âmbito dos projectos das linhas eléctricas, optou-se por iniciar a 
apresentação das medidas de minimização com a apresentação de um conjunto medidas 
genéricas que consistem, essencialmente, em recomendações relativamente à localização, 
exploração, e desactivação do (s) estaleiro(s) que vierem a ser necessários, privilegiando 
os aspectos que poderão originar impactes ambientais potencialmente mais significativos 
nos diversos descritores. 

No caso da subestação, apesar de se conhecer à partida as localizações previstas para os 
estaleiros da obra (o da instalação eléctrica geral será implantado na plataforma e o de 
construção civil na envolvente imediata da subestação), deverão ser aplicadas igualmente 
as recomendações em matéria de áreas a salvaguardar, assim como as medidas de 
exploração e desactivação dos estaleiros. 

As medidas específicas que se apresentam estão estruturadas em função das fases dos 
empreendimentos (de construção e de exploração) e dos descritores relativamente aos 
quais se identificou a necessidade de se preconizarem medidas para cada uma dessas 
fases. 

8.1 Recomendações a introduzir em fase de Projecto de 
Execução 

8.1.1 Linhas eléctricas 

No quadro seguinte apresentam-se algumas recomendações a nível do traçado das linhas 
eléctricas e dos locais de implantação dos apoios que se consideram fortemente 
aconselháveis para a minimização da ocorrência de impactes ambientais no âmbito dos 
diferentes descritores analisados. 

Saliente-se que, dado estar-se a trabalhar a nível de Estudo Prévio, não se conhecendo 
os locais de implantação dos apoios mas apenas as faixas de 400 metros – corredores - 
em cujo interior esses apoios irão ser implantados, se considera pertinente enunciar essas 
recomendações que poderão contribuir para a minimização / eliminação de eventuais 
impactes, passíveis de ocorrer em face das características e sensibilidade das zonas 
atravessadas. Contudo, essas medidas / recomendações têm de ser vistas como tal, 
ficando, nomeadamente, sujeitas a uma aferição, por parte do projectista e do Dono da 
Obra, da sua exequibilidade técnica e viabilidade económica e financeira.   
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Quadro 95 – Recomendações a introduzir nos Projectos de Execução das linhas 

Descritor Recomendação 

Fisiografia Implantar, sempre que possível, os apoios a meia encosta nas zonas menos declivosas. 
Geomorfologia, 
geologia e 
sismicidade 

- 

Solos 

Dada a sua reduzida expressão nos corredores em estudo, tentar implantar os apoios de 
forma a minimizar a interferência com solos com capacidade de uso A e B, 
nomeadamente: 

 ο Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV:  
Na zona inicial do traçado – troço 1 – e na zona de atravessamento da 
ribeira do Vascão e várzea associada – troço 3. 

Ocupação do solo 

Afastar as linhas e, particularmente, os apoios das zonas habitadas e habitações isoladas 
existentes. De acordo com os levantamentos efectuados, as zonas onde a implantação da 
linha deverá ser mais cuidadosa a este respeito são as seguintes: 

ο Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV 
no troço 1, as zonas habitadas junto a Gavião de Baixo; 
nos troços 2A e 2B, junto às habitações isoladas identificadas. 

ο Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV  
no troço 4A, na zona de chegada a Espanha; 
no troço 6B, junto à habitação isolada identificada. 

ο Abertura da LTNET para a SE de Tavira, a 150 kV  
no troço 3B, junto aos núcleos habitacionais identificados. 

Implantar os apoios preferencialmente em zonas sem exploração agrícola ou florestal. 
Quanto tal não seja viável, seguir as seguintes recomendações: 

ο Ocupação florestal: minimizar a colocação de apoios no Perímetro Florestal das 
Terras da Ordem e restantes áreas florestais de produção; 

ο Ocupação agrícola: evitar a colocação de apoios em áreas em exploração 
agrícola. 

Ordenamento do 
território 

Minimizar a extensão das linhas e do número de apoios dentro das Áreas Classificadas 
integradas na Rede Natura 2000 do Caldeirão e do Guadiana 

Condicionantes 
Biofísicas 

Estudar a implantação de apoios de forma a que, sempre que tecnicamente viável,  seja 
minimizada a interferência com solos RAN e com solos REN (que não poderão ser 
evitados, dada a sua forte incidência na região em estudo). 
 
Minimizar a afectação de qualquer das zonas de montado identificadas no Desenho 7. 

Condicionantes 
Urbanísiticas e 
Servidões 

Tal como referido a respeito da ocupação do solo, sempre que tecnicamente viável, as 
linhas e apoios deverão ser implantados de forma a maximizar a distância a zonas 
habitadas e habitações isoladas existentes no interior dos corredores. 
 
Evitar o atravessamento de Espaços Naturais ou, quando tal não seja possível, minimizar 
o número de apoios nestas áreas. 
 
Minimizar o atravessamento da área de protecção definida pelo presente EIA para o 
heliporto de Cachopo. 
 
Colocar, sempre que possível, as linhas eléctricas a mais de 500 m relativamente aos 
pontos de água identificados, utilizados pelo SNBPC no combate a incêndios 

Bio-ecologia 

Sempre que tecnicamente possível, implantar os apoios de modo a evitar áreas onde 
ocorram densidades elevadas de sobreiro e/ou azinheira (identificadas no Desenho 7), 
medida que visa evitar o abate destas espécies e reduzir significativamente a extensão 
dos impactes negativos na vegetação. 

Socio-economia 
Evitar a colocação de apoios em áreas em exploração agrícola. 

Evitar as áreas e infra-estruturas de drenagem e regadio. 

Ruído 
Tal como referido a respeito da ocupação do solo, sempre que tecnicamente viável, os 
traçados deverão ser afastados das zonas habitadas e das habitações isoladas existentes 
no interior dos corredores. 

Paisagem 

No caso específico da alternativa 1C da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400kV, 
recomenda-se que, se tecnicamente viável, o traçado adopte uma disposição 
aproximadamente central ao corredor, de modo a reduzir o efeito visual nas povoações 
mais próximas – Amoreira e Casas Baixas. 
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Descritor Recomendação 

No caso específico da alternativa Nordeste da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 
400kV, recomenda-se que se privilegie a implantação de um menor número de apoios na 
zona de atravessamento do vale, evitando a afectação das encostas declivosas e com 
grande riqueza de oliveiras, bem como a zona com oliveiras centenárias junto à margem. 
No entanto, considera-se, ainda, que seria conveniente aprofundar o estudo dessa 
disposição recorrendo a simulações fotográficas. 

Património Nas áreas definidas no Desenho 10 relativamente aos diferentes elementos patrimoniais 
identificados, evitar quaisquer trabalhos relacionados com a obra. 

Clima - 
Qualidade do Ar - 
Recursos hídricos e 
qualidade da água 

Sempre que tecnicamente viável, evitar a localização de apoios nas imediações de linhas 
de escorrência ou linhas de água temporárias, especialmente em zonas mais declivosas. 

 

Dadas as características de forte sensibilidade visual da paisagem presentes na área de 
estudo recomenda-se a minimização da sua afectação, quer pela via da redução do 
impacte visual das linhas, através da adopção das silhuetas dos apoios mais convenientes 
em cada zona, quer pela via da concentração dos diversos circuitos, quer ainda apoiando 
os traçados das linhas nas estruturas lineares já existentes, minimizando dessa forma a 
fragmentação funcional, física e visual do território e da paisagem. 

Como medida concreta que, se aplicada, implicará a minimização dos impactes em 
diversos dos descritores considerados recomenda-se o equacionamento da viabilidade, 
em sede de projecto de execução, de a Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, 
a 150 kV, se materializar através de uma única linha com quatro circuitos, em vez da 
solução prevista ao nível do Estudo Prévio (duas linhas com dois circuitos cada). 

As vantagens, do ponto de vista estritamente ambiental, de uma tal solução têm a ver, 
nomeadamente, com a afectação directa de uma única faixa de terreno e com a 
implantação de cerca de metade dos apoios que seriam construídos em duas linhas 
duplas, diminuindo a intrusão visual (ainda que cada um dos apoios da linha quádrupla 
possam ter uma silhueta mais impactante do que cada um dos das linhas duplas) e o 
número de planos de colisão da avifauna.  

Contudo, estes benefícios ambientais terão que ser equacionados a par de aspectos de 
natureza técnica e operacional aplicáveis nas condições específicas da Abertura da 
LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV, o que se propõe ser feito no âmbito do 
Projecto de Execução 

8.1.2 Subestação 

No quadro seguinte apresentam-se algumas recomendações a nível da implantação da 
subestação no interior das duas localizações em análise, que se consideram fortemenet 
aconselháveis para a minimização da ocorrência de impactes ambientais no âmbito dos 
diferentes descritores analisados 

 

Quadro 96 – Recomendações a introduzir nos Projectos de Execução da subestação 

Descritor Recomendação 

Fisiografia - 
Geomorfologia, 
geologia e 
sismicidade 

- 

Solos Implantar a SE de forma a minimizar a afectação de solos RAN, na 
medida em que seja tecnicamente viável 

Ocupação do solo 
Se tecnicamente viável, implantar preferencialmente a plataforma da 
subestação, no caso da localização SE01, em zona sem ocupação 
agrícola ou, no caso da localização SE02, em zona florestal ardida.  
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Ordenamento do 
território - 

Condicionantes 
Biofísicas 

Minimizar a extensão de solos REN a ocupar, sempre que 
tecnicamente viável 

Condicionantes 
Urbanísticas e 
Servidões 

Minimizar o atravessamento da área de protecção definida pelo 
presente EIA para o heliporto de Cachopo. 

Bio-ecologia 
Na medida do tecnicamente possível, minimizar a afectação das áreas 
de montado identificadas no interior da localização SE01 e do número 
de elementos arbóreos existentes na localização SE02. 

Socio-economia - 
Ruído - 
Paisagem -  

Património 
No caso da localização SE02, afastar a subestação do elemento 
patrimonial identificado, designadamente o Casal Agrícola do Cerro 
das Cerralhas. 

Clima - 
Qualidade do Ar - 
Recursos hídricos 
e qualidade da 
água 

No caso da localização SE02, afastar a subestação da linha de água 
identificada 

 
 

8.2 Medidas de minimização de carácter geral 

8.2.1 Estaleiros 

Apresenta-se seguidamente um resumo dos principais aspectos ambientais que deverão 
ser tidos em consideração na localização/organização e exploração do(s) estaleiro(s). 

8.2.1.1 Localização de estaleiros 

Apesar da fase de desenvolvimento dos projectos, em que se desconhece o local de 
implantação dos apoios das linhas e a localização exacta da subestação, considerou-se 
relevante apresentar no presente EIA um mapa contendo zonas de exclusão para a 
implantação de estaleiros. Essa informação encontra-se vertida no Desenho 11 . 

De igual modo, o conjunto de recomendações ou directrizes que seguidamente se 
apresentam, destinam-se a, após validação pelo Projectista e Dono da Obra, ser incluídas 
no Projecto de Execução. De qualquer forma, refira-se que as localizações dos estaleiros 
terão que, em qualquer caso, ser postas à apreciação do Dono da Obra e da Fiscalização, 
por parte do Adjudicatário, antes do início da obra. 

Atendendo ao atrás exposto, considera-se relevante apresentar as seguintes restrições: 

� Os estaleiros de obra deverão localizar-se preferencialmente em locais já usados 
para o mesmo fim ou em locais artificializados ou de solos degradados e de 
reduzido coberto vegetal; 

� Os estaleiros deverão, ainda, ser localizados preferencialmente em locais de 
declive reduzido e com acesso próximo, para evitar, tanto quanto possível, 
movimentações de terras e abertura de acessos; 

� Recomenda-se, assim, que os estaleiros não sejam implantados nas seguintes 
situações: 

o nas proximidades das principais linhas de água (os estaleiros não 
deverão ser instalados a menos de 100 m de linhas de água e em 
leitos de cheia); 
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o nos locais de maior sensibilidade da paisagem, onde seja necessário 
procederem à destruição de vegetação arbórea com interesse 
botânico e paisagístico; 

o em zonas que requeiram o abate de sobreiros e azinheiras; 

o em áreas de ocupação agrícola; 

o em terrenos classificados como RAN (considera-se previsível a 
afectação de solos REN, dado que ocupam a maioria da área de 
estudo); 

o em locais a menos de 100 m de elementos patrimoniais; 

o na proximidade de zonas habitadas; 

o num raio de três quilómetros em relação a todos os abrigos de 
quirópteros com importância nacional (de acordo com recomendação 
escrita do ICN – Anexo C ). Caso se verifique fundamental a 
implantação de estaleiros dentro destes buffers, tal deverá ser 
devidamente justificado e ser alvo de apreciação prévia da Equipa de 
Acompanhamento Ambiental de Obra 

� No caso particular da subestação, deverá ser salvaguardada a circulação 
rodoviária da EM505, estrada que atravessa ambas as localizações em estudo. 
Caso seja imprescindível o seu corte temporário em fase de obra, deverá 
garantir-se o seu restabelecimento em terrenos não condicionados. 

Na preparação das áreas dos estaleiros das linhas, caso venham a resultar excessos de 
terras, essas terras deverão ser colocadas em depósitos e o solo arável resultante dessa 
operação será armazenado para posterior utilização. 

No caso da subestação, considerando o previsível volume de terras excedentárias a 
produzir em resultado das movimentações de terras, recomenda-se que os depósitos 
temporários de terras não sejam implantados em locais onde se verifique qualquer uma 
das restrições apresentadas para a implantação de estaleiros. 

De referir que todas as áreas de estaleiros de obras e de parques de materiais deverão 
ser convenientemente vedadas.  

Dever-se-á considerar a construção, na plataforma dos vários estaleiros, de uma rede de 
drenagem periférica constituída por valas de drenagem, que deverão ser revestidas se o 
declive das valas exceder 2%. A descarga da rede de drenagem será feita para as linhas 
de água existentes. 

A instalação dos estaleiros, à semelhança das restantes actividades que envolvam 
escavações, deverá ser alvo de acompanhamento arqueológico. 

8.2.1.2 Exploração de estaleiros 

A exploração dos estaleiros, no que se refere ao transporte de materiais de/para o 
estaleiro e à gestão dos produtos, efluentes e resíduos gerados, deverá respeitar a 
especificação técnica elaboradas pela REN, S.A. sobre gestão de resíduos industriais em 
obra – ET 003 (assim como a IO-002 – Codificação e Destino Final dos Resíduos e a     
IO-008 – Transporte de resíduos em instalações da REN, S.A), além das normas e 
regulamentação ambiental em vigor aplicáveis. 

Referem-se seguidamente alguns dos procedimentos considerados mais relevantes. 
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8.2.1.2.1 Transporte de materiais de / para o estaleiro 

Em matéria de transporte de materiais/substâncias de/para os estaleiros, recomenda-se a 
adopção pelo Empreiteiro das seguintes medidas: 

� Proceder à sinalização adequada dos trabalhos e dos acessos à obra, 
assegurando as acessibilidades da população a terrenos e caminhos; 

� A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via 
pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por 
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos; 

� Transportar os materiais de natureza pulvurolenta ou do tipo particulado em 
veículos adequados, com a carga coberta; 

� No transporte de resíduos da obra para os locais indicados pela REN, S.A., para 
recolha dos mesmos, deverão ser cumpridos os requisitos e condições 
estabelecidas nas especificações técnicas anteriormente mencionadas. Deverá 
ser assegurado que o transporte de resíduos provenientes da obra seja sempre 
acompanhado pelo preenchimento de uma guia de acompanhamento (Guia de 
Modelo A). 

8.2.1.2.2 Gestão de produtos, efluentes e resíduos 

No que se refere à correcta gestão dos efluentes e resíduos, deverão ser cumpridas  as 
especificações técnicas da REN, S.A. anteriormente referidas. Assim sendo, é dever do 
Adjudicatário da Obra: 

� As águas residuais produzidas em estaleiro serão ligadas ao sistema municipal ou, 
alternativamente, recolhidas em tanques ou fossas estanques e posteriormente 
reencaminhadas para destino final adequado; 

� Definir e implementar um sistema de gestão dos resíduos susceptíveis de serem 
produzidos na obra, prevendo a criação das evidências (registos) que comprovem 
a adequação das soluções implementadas: 

- Identificar a infra-estrutura da REN, S.A., para onde deverão ser conduzidos 
os resíduos produzidos na obra. De acordo com a especificação técnica IO-
008 – Transporte de resíduos em instalações da REN, S.A., os resíduos que 
vierem a ser produzidos nas obras de construção dos projectos em estudo, 
poderão vir a ser conduzidos para a subestação de Tunes, no concelho de 
Silves; 

- Verificar a tipologia e classificação dos resíduos produzidos, de acordo com 
a Lista Europeia de Resíduos (LER)53 e, tendo em conta as características 
físicas ou químicas dos mesmos, efectuar a segregação em conformidade; 

- Assegurar condições de armazenamento temporário dos resíduos de 
acordo com o que a este respeito se encontra estabelecido na referida 
especificação técnica; 

- Assegurar e manter os meios de contentorização adequados em estaleiro, 
de acordo com o que a este respeito se encontra estabelecido na referida 
especificação técnica; 

                                                      
53 Classificação constante na Portaria nº 209/2004, de 3 de Março, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), 
aprovada pela Decisão n.º 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de Maio de 2000, a qual foi alterada pelas Decisões 2001/118/CE, 
da Comissão, de 16 de Janeiro, 2001/119/CE, da Comissão, de 22 de Janeiro e 2001/573/CE, do Conselho, de 23 de Julho 
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- As actividades de reparação dos veículos e equipamentos utilizadas na 
obra (gruas, betoneira e pontualmente escavadoras), incluindo os ligeiros, 
são, por imposição da própria REN, S.A., realizadas fora do estaleiro, em 
oficinas próprias e licenciadas para o tratamento dos hidrocarbonetos e óleos 
usados, aqui apenas se precavendo situações inesperadas e inevitáveis 
(acidentes, por exemplo). 

- Apenas no caso da subestação se prevê a ocorrência de armazenagem 
temporária de hidrocarbonetos ou de óleos usados no estaleiro, do que 
poderão resultar eventuais contaminações acidentais, decorrentes de 
derrames de substâncias. Contudo, o Adjudicatário da Obra e a REN, S.A. 
deverão, em conjunto, planear a gestão destes resíduos, assegurando a REN, 
S.A. a sua recolha no local de produção. Neste caso, o Adjudicatário da Obra 
deverá dispor de meios de retenção para substâncias perigosas, tal como 
definido na especificação técnica acima referida. 

8.2.1.2.3 Desactivação dos estaleiros e das áreas afectas à obra 

Após a conclusão da obra, o Adjudicatário da Obra será responsável pela desactivação 
dos estaleiros, acessos sem utilização posterior, áreas de circulação e das áreas de 
deposição temporária de materiais, devendo assegurar: 

� a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou 
serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas 
no decurso da obra; 

� o revolvimento dos solos e áreas utilizadas durante a obra de modo a 
descompactá-los e arejá-los, reconstituindo assim, na medida do possível, a sua 
estrutura de equilíbrio; 

� a reposição das condições existentes antes do início das obras, nas áreas 
ocupadas pelos estaleiros e acessos temporários aos locais das obras e nas áreas 
de ocupação temporária para a instalação dos apoios; 

� a remoção de todos os materiais e limpeza geral do terreno; 

� o restauro de caminhos existentes que sejam aproveitados para aceder aos locais 
em obra e que possam ser de alguma forma afectados. 

As medidas acima referidas afiguram-se particularmente importantes no caso da ocupação 
de propriedades agrícolas ou terrenos com exploração florestal. 

8.2.2 Acessos temporários à obra 

Na criação de acessibilidades para chegar aos locais de implantação dos apoios das 
linhas deverão ser maximizadas as situações de utilização e/ou beneficiação de caminhos 
ou acessos existentes, de forma a minimizar a afectação de solos e vegetação, pelo que a 
abertura de novos acessos deverá ser efectuada apenas se estritamente necessário. 
Como referido, não se prevê a necessidade de abrir acessos temporários para a 
subestação, em qualquer das localizações alternativas em estudo. 

Assim, na abertura de acessos às obras de construção das linhas eléctricas e/ou na 
beneficiação de caminhos existentes, dever-se-á: 

� evitar as ocorrências patrimoniais identificadas no decurso deste EIA e 
respectivas áreas de protecção; 

� evitar as áreas classificadas como RAN, sempre que tecnicamente viável; 
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� definir o traçado dos acessos a abrir de modo a evitar ou minimizar o corte de 
árvores e a evitar o abate de espécies da flora autóctone; 

� assegurar que a decapagem do solo e o corte da vegetação não excedam uma 
faixa de 5m. Toda a circulação fora dos trilhos deverá ser evitada. 

� evitar a interferência com linhas de água e/ou leitos de cheia (implantar os 
acessos a mais de 10 m de distância); 

� os taludes dos caminhos de acesso que serão beneficiados e rectificados 
deverão ser plantados com espécies florestais adequadas à região e resilientes 
ao fogo, devido ao elevado risco de incêndio florestal da região (de acordo com 
recomendação da DGRF). 

A abertura de acessos deverá ser efectuada apenas após contacto prévio directo com os 
proprietários-arrendatários dos terrenos que serão afectados. 

Deverá ser garantido o acesso às propriedades, sempre que os actuais acessos sejam 
interrompidos para execução de caminhos para a frente de obra. No final da obra deverão 
ser desactivados os acessos sem utilidade posterior, de modo a repor a situação inicial, 
conforme acordado com os proprietários. 

8.3 Medidas específicas 

8.3.1 Fisiografia 

As medidas de minimização sobre a fisiografia pretendem sobretudo evitar a alteração da 
morfologia do terreno, bem como a possibilidade de deslizamentos de terras ou de riscos 
de erosão. Como já referido, não são previsíveis impactes significativos da implantação da 
subestação ou das linhas eléctricas a nível da fisiografia e hidrografia existentes. 

No caso da subestação, essa conclusão apenas é válida se implementadas as medidas de 
instalação de estaleiros e reposição da situação existente prévia à obra, assim como 
medidas de estabilização de taludes. Desta forma, preconiza-se a utilização de 
microestacas e/ou de mantas orgânicas para a estabilização dos taludes (sobretudo 
quando estes apresentam inclinações superiores a 45%).  

Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes, desde que se garanta a 
manutenção dos taludes estabelecidos na fase de construção. 

As medidas de minimização relativamente aos potenciais impactes de linhas eléctricas 
sobre a fisiografia, dada a fase de desenvolvimento do projecto (de Estudo Prévio), 
prendem-se com a definição do traçado das linhas, sempre que possível, em zonas de 
relevo suave ou moderado e evitando as zonas de relevo muito acentuado. Quando tal 
não é possível, deverão adoptar-se soluções de projecto que permitam minimizar as 
alterações na fisiografia introduzidas pela implantação dos apoios. 

Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes significativos passíveis de 
minimização. 

8.3.2 Geologia, geomorfologia e sismicidade 

Tal como referido anteriormente, não existem dados geológicos e geotécnicos ao nível de 
desenvolvimento do projecto que permitam aferir da ocorrência de impactes significativos 
sobre as formações geológicas presentes nas localizações em estudo para a implantação 
da subestação, não se conhecendo ainda as profundidades a ser escavadas. 
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No que se refere às linhas eléctricas, não se prevê a ocorrência de impactes significativos 
sobre as formações geológicas atravessadas em resultado da implantação dos apoios, 
dada a reduzida profundidade e área a ser afectada e considerando que não é expectável 
o uso de explosivos.  

No caso de vir a ser necessário recorrer à utilização de explosivos para a execução das 
fundações dos apoios da linha a instalar, o Adjudicatário da Obra deve assegurar a 
execução e controlo dos processos construtivos de acordo com as regulamentações em 
vigor, minimizando afectações adicionais das formações geológicas e eventuais efeitos 
negativos em zonas habitadas próximas dos locais onde possam vir a ser utilizados 
explosivos, resultantes da transmissão de vibrações. 

A manipulação e utilização de explosivos está regulamentada na Norma Portuguesa, NP 
2074 – “Avaliação da Influência em Construções de Vibrações Provocadas por Explosões 
ou Solicitações Similares” e deverá ser seguida pelo Empreiteiro. 

Durante a fase de exploração não são expectáveis impactes sobre este descritor, pelo que 
não se justifica a consideração de medidas de minimização. 

8.3.3 Solos 

Em matéria de afectação dos solos atravessados pelo projecto, as medidas a seguir 
apresentadas dizem respeito a recomendações relativamente à localização e gestão das 
áreas afectas às actividades construtivas (estaleiros, acessos) das linhas e subestação. 

Assim, indo ao encontro do estipulado na ET-0007 – Disposições Gerais sobre Gestão 
Ambiental da REN, S.A., deverão ser seguidas as seguintes medidas durante a fase de 
construção das linhas e subestação: 

� No caso das linhas eléctricas, sempre que das actividades de construção resultem 
terras sobrantes, nomeadamente, da abertura de caboucos, estas deverão ser 
utilizadas para recobrimento das fundações ou espalhamento no terreno, após a 
instalação dos maciços de fundação, minimizando, desta forma, os impactes 
associados à destruição dos solos para a implantação de apoios. No caso da 
subestação, os excedentes de terras deverão ser transportados a vazadouro 
licenciado; 

� A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de 
betonagem; 

� A manipulação de produtos químicos deve sempre ser efectuada de molde a 
minimizar o risco de derrame para o solo; 

� Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, o Adjudicatário 
deverá proceder à recolha do solo contaminado e proceder à sua gestão em 
conformidade com o disposto na lei; este procedimento aplica-se igualmente à 
fase de exploração da subestação, caso ocorra um derrame a partir do depósito 
de óleos, estando a cargo do Dono de Obra essa responsabilidade; 

� Ainda durante a fase de exploração da subestação, caso ocorra qualquer 
degradação no respectivo sistema de saneamento de águas residuais que resulte 
na contaminação dos terrenos na envolvente, todos o volume de solos 
contaminados deverá ser recolhido e enviado a destino final adequado; 

Em qualquer dos projectos e nos termos do artigo 16°, do Decreto-Lei n° 169/2001, não 
deverão ser permitidas mobilizações profundas do solo sob coberto dos povoamentos de 
sobreiro e de azinheira, que afectem o sistema radicular das árvores, ou aquelas que 
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destruam a regeneração natural destas espécies, bem como intervenções que desloquem 
ou removam a camada superficial do solo. 

8.3.4 Ocupação do Solo 

No decurso da fase de construção da linha deverá o Adjudicatário da Obra: 

� Minimizar interferências negativas localizadas que vierem a ser identificadas em 
fase de obra; 

� Proceder à delimitação da área afecta à obra, de acordo com a legislação 
aplicável; 

� Não ocupar terrenos exteriores ao(s) estaleiro(s) para a armazenagem temporária 
de equipamentos, materiais, terras ou resíduos; 

� Não ocupar a via pública com máquinas ou equipamentos e, dentro do possível, 
não perturbar a normal circulação rodoviária nas mesmas. 

Após a conclusão da obra o Adjudicatário da Obra deverá, ainda, assegurar a 
desactivação total das áreas afectas à obra (estaleiros, caminhos de acesso não 
utilizáveis e áreas de ocupação temporária para instalação dos apoios). 

8.3.5 Ecologia 

As medidas de minimização de impactes ambientais referentes à bio-ecologia são 
apresentadas por fase de projecto, de forma separada no que diz respeito aos impactes 
na Flora e Vegetação e na Fauna, subdividindo-se ainda em relação às diferentes 
estruturas em análise (linhas e subestação), sempre que tal se justifica pelas 
particularidades das medidas. 

Refira-se que em relação à fauna, o grupo que potencialmente é mais afectado por infra-
estruturas deste tipo é a avifauna, no decorrer da exploração das linhas. Nesse sentido, as 
medidas de minimização de impactes mais importantes estão relacionadas em grande 
parte com a redução do risco de ocorrência de colisões de aves com a linha de transporte 
de energia, incluindo recomendações muito especificas. No entanto, referem-se outras 
medidas de âmbito mais geral, separadas de acordo com a fase de projecto 

8.3.5.1 Fase de construção 

8.3.5.1.1 Flora e vegetação 

Assim, durante a fase de construção das linhas eléctricas deverão ser seguidas as 
seguintes medidas de minimização de impactes sobre a flora e vegetação: 

� As acções que causam impactes negativos na flora e vegetação devem ser 
reduzidas ao mínimo indispensável durante a construção da linha e implantação 
de acessos e estaleiros, pelo que o abate de exemplares arbóreos deverá ser 
devidamente planeado, em especial quando se trate de exemplares de sobreiro ou 
azinheira, espécies que possuem estatuto legal de protecção; 

� As zonas seleccionadas para serem sujeitas a operações de desflorestação ou 
desmatação devem ser previamente assinaladas com marcas visíveis (e.g. fitas 
coloridas), permitindo a identificação das áreas de intervenção, facilitando, assim, 
o trabalho aos operadores da maquinaria e evitando cortar vegetação que poderá 
ser mantida. Estas operações devem ser tanto mais cuidadosas quanto maior for o 
interesse ecológico ou paisagístico da formação vegetal considerada; 
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� Nas áreas onde se registe a presença de exemplares de sobreiro ou azinheira é 
aconselhável delimitar inclusivamente as zonas de assemblagem, para que estas 
fiquem bem definidas, garantindo-se a minimização dos estragos na vegetação 
envolvente ao apoio. É importante que não sejam cortadas ou danificadas árvores 
fora dos limites marcados e que o equipamento não seja operado fora daqueles 
limites; 

� O abate de árvores e desmatação deve ser realizada de modo a proteger as 
árvores e os habitats existentes, causando o mínimo de perturbação na zona 
envolvente. Deverá proceder-se à remoção e eliminação dos resíduos vegetais, 
por forma a evitar a acumulação excessiva de leitos de combustível, diminuindo o 
risco de incêndio e evitando a ocorrência de problemas fitossanitários ou a 
ocorrência de pragas de insectos xilófagos. Prevê-se que os resíduos florestais 
venham a ser removidos pelos proprietários ou estilhados no local; 

� No caso de se optar por áreas dominadas por mato para a instalação de estaleiros, 
deverão ser salvaguardados os exemplares arbóreos, em especial se se tratarem 
de sobreiros e/ou azinheiras. A presença de medronheiro em algumas formações 
arbustivas e matagais da área de estudo deve ser ainda levada em conta, por 
forma a evitar destruir áreas onde esta espécie ocorra, as quais constituem, em 
geral, áreas de grande interesse ecológico e paisagístico. 

� As limpezas de vegetação para instalação de estaleiros devem restringir-se ao 
mínimo possível, procurando aproveitar áreas degradadas ou antigos estaleiros; 

� O solo arável resultante da decapagem da área do ou dos estaleiros deve ser 
colocado em depósitos próprios, para posterior utilização, devendo ser protegido 
com coberturas impermeáveis, por forma a permitir a rápida recuperação da 
vegetação, ou alternativamente, ser semeado com espécies herbáceas existentes 
na região, de modo a evitar a erosão. 

� No final dos trabalhos de construção, deve-se repor a estrutura física original de 
todas as áreas afectadas. Nas áreas que se pretende recuperar, os terrenos 
deverão ser deixados em condições favoráveis à revegetação natural. 

� Todos os veículos afectos à obra deverão possuir equipamento de combate a 
incêndios (extintor) e ser aparcados em zonas onde não haja vegetação seca, 
para além de serem observadas as regras de restrição de fazer fogo durante a 
época de incêndios, definida anualmente por Portaria do Governo. 

A redução dos impactes negativos causados pelos trabalhos de desflorestação e 
desmatação estará, assim, fortemente dependente do cumprimento do conjunto de 
normas atrás referidas, assim como do bom senso dos técnicos e operadores das 
máquinas, pelo que deverão ser efectuadas campanhas de sensibilização dos técnicos e 
operadores, no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental. 

No que diz respeito à subestação, em que se prevê a implantação do estaleiro de 
construção civil em área adjacente à que será ocupada pela plataforma da subestação, 
recomendam-se as seguintes medidas de minimização de impactes: 

� A instalação e funcionamento de estaleiros e restantes equipamentos necessários 
à execução da obra, devem, sempre que possível, aproveitar solos degradados;  

� Deverá ainda evitar-se, a ocupação de zonas arborizadas procurando adaptar a 
plataforma da subestação e estaleiro associado, de forma a não ser necessário 
abater vegetação com interesse ecológico, económico e paisagístico, em especial 
no que diz respeito ao montado de sobro que ocorre em ambas as localizações 
propostas; 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha  

Volume 1 - Relatório Síntese 
Medidas de Minimização 

 

Imp – 5007_R2 Página 372 Jul 07 
 

� A área do estaleiro deverá ser reduzida ao mínimo necessário, desde que 
assegure um bom funcionamento da obra; 

� Quando for necessário proceder a movimentações de terras, o solo arável 
resultante da decapagem da área do estaleiro deve ser colocado em depósitos 
próprios, para posterior utilização, sendo protegido com coberturas impermeáveis, 
ou alternativamente, ser semeado de modo a evitar a erosão; 

� Os estaleiros devem possuir fossa asséptica e os resíduos sólidos produzidos 
deverão ser recolhidos pelos serviços de limpeza, de modo a evitar a 
contaminação dos solos. 

8.3.5.1.2 Fauna 

No decorrer da fase de construção os impactes negativos para a fauna podem resultar 
sobretudo de perturbação directa e destruição de habitats, impactes para os quais se 
propõem as seguintes medidas de minimização, aplicáveis de forma genérica à 
construção das três linhas eléctricas em estudo: 

� Os acessos à frente de obra deverão ser efectuados preferencialmente por 
caminhos, aceiros ou corta-fogos existentes, evitando a abertura de novos 
acessos, reduzindo desta forma a destruição de habitats e os níveis de 
perturbação; 

� Deve ainda restringir-se ao mínimo necessário ou evitar-se, sempre que possível, 
a realização de operações responsáveis pela criação de níveis de perturbação 
elevados para a fauna, em especial no período de Janeiro/Fevereiro a Junho/Julho, 
altura crítica para a nidificação da maior parte das espécies de aves, 
nomeadamente na proximidade dos territórios das espécies que são mais 
sensíveis (como a águia-de-bonelli) e que apresentam áreas de nidificação 
definidas. 

Nos locais onde a ocorrência de cegonha-branca é mais frequente, nomeadamente na 
proximidade de grandes vales e ribeiras, deverão colocar-se dispositivos que evitem ou 
dissuadam a colonização dos apoios pela construção de ninhos, destacando-se os 
seguintes troços de linha: 

� Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

o Alternativa Sul – troço final (4A ou 4B) na zona da Ribeira de Odeleite, 
Ribeira da Foupana e Rio Guadiana; 

o Alternativa Norte – na proximidade da Ribeira da Foupana e junto ao Rio 
Guadiana. 

� Linha "Tunes Norte" – Tavira, a 400 kV   

o troço 1 e 2A junto ao Rio Arade; 

o troço 3, na zona de atravessamento da Ribeira do Vascão. 

No que diz respeito aos quirópteros, deverão ser levadas em consideração algumas 
medidas de minimização de impactes que visam sobretudo evitar a perturbação e/ou 
destruição de locais de abrigo, em especial colónias onde ocorram contingentes 
significativos de uma ou mais espécies e/ou que tenham importância nacional em termos 
de conservação. As medidas a seguir apresentadas foram definidas entre a Equipa do EIA 
e elementos do ICN especificamente para o presente estudo (ver Anexo C). Nesse sentido 
deverão ser adoptadas as seguintes medidas: 
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� Nos locais dos apoios e faixa de protecção das linhas, evitar, sempre que possível, 
abater árvores de grande porte e/ou envelhecidas (e.g. oliveiras, sobreiros, 
azinheiras, etc.) e que possuam fendas ou buracos, por poderem constituir abrigos 
para algumas espécies de quirópteros (espécies de morcegos arborícolas). Tal 
como acontece em relação aos sobreiros e azinheiras, apenas será possível 
identificar os exemplares arbóreos afectados depois de definido o traçado em fase 
de projecto de execução. Assim, como medida de minimização, propõe-se que em 
fase de obra, se façam, sempre que possível, ajustes tendo em vista evitar o abate 
de árvores com estas características. Nesta fase do estudo é virtualmente 
impossível identificar as árvores onde possam ocorrer quirópteros sendo que se 
poderá dizer que estas poderão estar presentes de um modo geral por toda a área 
de estudo, com destaque para as áreas de montado mais denso e melhor 
preservado (mais antigas); 

� O abate de árvores com as características anteriormente descritas deverá ser 
precedido de marcação prévia da árvore, seguindo-se uma inspecção das fendas 
e buracos e período de escuta ao anoitecer junto à árvore, usando um detector de 
ultra-sons, por forma a que seja garantido não se tratar de um abrigo em utilização; 

� No caso dos abrigos que se situam na proximidade da Linha Tavira - Fronteira 
Espanhola, a 400 kV, nomeadamente o abrigo «Furnazinhas» e «Túnel das 
Furnazinhas», situados respectivamente a cerca de 350 e 750 do corredor da linha, 
recomendam-se algumas medidas de minimização mais intensivas tendo em vista 
assegurar que os valores naturais aí presentes não são afectados pelo projecto 
em análise: 

o Dever-se-á ajustar o traçado da linha, dentro do corredor em análise e 
sempre que tecnicamente viável, por forma a que este passe o mais a 
norte possível do marco geodésico CERRO PELADO, situado a sudoeste 
da povoação de Furnazinhas. A escolha de uma solução de traçado que 
se aproxime do limite norte do corredor em estudo permite aumentar a 
distância entre a linha e o abrigo de quirópteros mais próximo e com maior 
importância do ponto de vista da conservação («Furnazinhas»), 
garantindo desta forma que a probabilidade de perturbação ao abrigo é 
muito remota e improvável; 

o Não obstante o anteriormente referido, a movimentação de máquinas e o 
transporte de equipamentos e materiais para a frente de obra deverá 
processar-se de forma a respeitar uma distância de segurança mínima de 
400 metros aos abrigos respectivos, o que acontece caso se opte por um 
traçado que se aproxime do limite norte do corredor em estudo. Nesse 
sentido, no RECAPE (em fase de projecto de execução) deverão ser 
delimitados os buffers de protecção a estes dois abrigos de quirópteros, 
dentro dos quais se deverá proibir ou restringir fortemente a circulação de 
máquinas e materiais, remetendo-se a sua verificação para o Plano de 
Acompanhamento Ambiental; 

o No interior da área de segurança deverá ainda assegurar-se que não 
ocorre a deposição de lixos ou entulhos resultantes da obra; 

o Nesta zona, para além da zona de protecção de 400 metros que deverá 
ser estabelecida, os acessos à frente de obra deverão processar-se 
preferencialmente pelo lado norte do traçado, evitando a circulação de 
máquinas e materiais em zonas mais próximas dos abrigos; 

� Em relação à área de estudo total, em fase de RECAPE, deverá ser definido uma 
área de protecção com três quilómetros em relação a todos os abrigos de 
quirópteros com importância nacional, no interior das quais se deverá evitar a 
construção de estaleiros. 
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� Deverá assegurar-se que as áreas de protecção acima referidas são do 
conhecimento de todo o pessoal afecto ao projecto e à fase de obra subsequente; 

� Embora improvável, dadas as características da infra-estrutura em análise, se no 
decorrer dos trabalhos de construção vierem a ser detectados outros locais 
ocupados por colónias de quirópteros (e.g. grutas, poços, etc.) os mesmos 
deverão ser reportados e de imediato aplicadas medidas de minimização, mais 
intensivas, por forma a preservar os valores naturais presentes. 

Finalmente, em relação à Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV, e 
uma vez que se prevê a construção de duas linhas, é previsível um aumento do número 
de planos de colisão com a avifauna face ao expectável para uma única linha. Sempre que 
tal seja tecnicamente viável, recomenda-se que, a nível do projecto a elaborar, sejam 
estudadas formas de minimizar o carácter intrusivo, sob o ponto de vista da avifauna, das 
duas linhas, nomeadamente adoptando soluções de traçado, posição relativa dos apoios 
de ambas as linhas, afastamentos mínimos e tipo e altura dos elementos estruturais, 
passíveis de conseguir esse objectivo sem prejuízo da garantia das condições de 
segurança e funcionamento das duas linhas. 

No decorrer da fase de construção da subestação os impactes negativos para a fauna 
podem resultar sobretudo de perturbação directa e destruição de habitats, impactes para 
os quais se propõem as seguintes medidas de minimização: 

� A área a afectar com construção da plataforma da subestação, bem como a área 
de estaleiro, deverá ser bem delimitada e sinalizada por forma a que os trabalhos 
de desmatação e movimentações de terras se limitem à superfície necessária, 
evitando que sejam afectados os biótopos circundantes; 

� Os entulhos, resíduos e lixos produzidos em fase de construção deverão ser 
recolhidos e levados a vazadouro próprio, evitando a degradação dos habitats; 

� Deverá repor-se a estrutura física original, nos locais escolhidos para a 
implantação do estaleiro da obra, devendo ser repostas as serventias e a camada 
arável nas zonas afectadas. 

8.3.5.2 Fase de exploração 

8.3.5.2.1 Flora e vegetação 

Relativamente à fase de exploração das linhas eléctricas, recomenda-se que, nas 
operações de manutenção, sejam removidos os sobrantes de exploração e/ou se promova 
a sua incorporação no solo após estilhamento, mantendo o fundo de fertilidade do solo e 
evitando a acumulação de leitos de combustível, propensos a incêndios. 

Não se identificaram medidas de minimização relativamente à fase de exploração da 
subestação, em matéria de flora e vegetação. 

8.3.5.2.2 Fauna 

No que diz respeito à generalidade das espécies de mamíferos, répteis e anfíbios, os 
impactes na fase de exploração das linhas eléctricas são muito reduzidos, limitando-se a 
aspectos relacionados com a perturbação esporádica, quando das operações de 
manutenção periódica da linha e da manutenção da Faixa de Protecção das linhas. Nesse 
sentido recomendam-se apenas algumas medidas genéricas, tais como: 

� As máquinas e equipamentos necessários para as operações na faixa de 
manutenção deverão deslocar-se preferencialmente ao longo das áreas 
intervencionadas ou por caminhos, aceiros ou corta-fogos existentes, garantindo-
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se que não se procede à abertura de novos acessos, reduzindo desta forma a 
destruição de habitats e os níveis de perturbação; 

� As operações de manutenção que sejam responsáveis pela produção de ruído 
elevado deverão, sempre que possível, respeitar os períodos críticos de 
nidificação da maior parte das espécies de aves; 

� As acções de manutenção da Faixa de Protecção das linhas deverão evitar o 
período de nidificação da generalidade das espécies de aves salvaguardando 
incluindo a eclosão das espécies que nidificam no solo (entre Março e Junho); 

� Deverá existir um plano de contingência para intervenção rápida no caso das 
operações acidentalmente desencadearem um foco de incêndio, sendo 
recomendável que existam extintores no local das intervenções. 

Minimização do risco de colisão 

A importância ecológica de cada troço das linhas, bem como a importância das espécies 
de aves que aí ocorrem, determina o tipo de medidas que devem ser aplicadas assim 
como o grau de intensidade, o qual é função do maior ou menor risco associado à colisão 
de aves com a linha. 

Em geral, recomenda-se a aplicação de medidas de minimização que previnam as 
colisões, sempre que se verifiquem um ou mais dos seguintes critérios: 

� As linhas interferem com habitats onde potencialmente ocorrem espécies com 
estatuto de conservação desfavorável e/ou apresentem elevado risco de colisão; 

� Estar-se na presença de grandes contingentes de aves com elevada propensão 
para colidirem com linhas de transporte de energia, independentemente do seu 
estatuto de conservação; 

� As linhas atravessem áreas com importância para a conservação de aves, em 
especial no que diz respeito a: 

o Zonas de Protecção Especial (ZPE) definidas no âmbito da Directiva 
AVES; 

o Zonas Importantes para as Aves (IBA) identificadas pelo BirdLife 
Internacional. 

� As colisões ocorrerem com frequência elevada, nomeadamente em mais de uma 
época por ano, interferindo a linha com corredores migratórios e/ou de dispersão 
de aves; 

� As colisões ocorrerem em poucos vãos da linha, tal como acontece no 
atravessamento de vales abertos e linhas de água de maior dimensão. 

� Existir a possibilidade de ocorrência de nevoeiros frequentes, em especial no 
atravessamento de rios e vales abertos, situação que potencia as colisões pela 
fraca visibilidade dos cabos, sobretudo, dos cabos terra. 

A conjugação de mais de um critérios num mesmo local ou troço aumenta o nível de 
perigosidade da linha de transporte de energia nessa zona, obrigando à adopção de 
medidas de minimização mais intensivas. 

Para minimizar este tipo de impactes, recomenda-se a colocação de dispositivos «salva-
pássaros» (Figura 39 ), vulgarmente designados por Bird Flight Diverters (BFD), 
nomeadamente espirais de fixação dupla, com 30 cm de diâmetro e 1 metro de 
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comprimento, em cores de laranja e branco, tal como previsto no âmbito do protocolo 
REN/ICN. 

 

Figura 39 – Exemplo de espiral salva-pássaros (Bird Flight Diverters) com fixação dupla. 

No entanto, quando por questões de ordem técnica, não for possível a adopção destes 
BFD nos cabos de terra, poderão ser equacionados outras espirais de diâmetro inferior, 
designadamente as espirais de fixação simples (Figura 40 ). 

 

 

Figura 40 – Exemplo de espiral salva-pássaros (Bird Flight Diverters) com fixação simples. 

 

De um modo geral, podem considerar-se 3 níveis de gravidade dos impactes por colisão 
de aves com os cabos, em função dos quais se aconselham distintas medidas de 
sinalização (definidas no âmbito do protocolo REN/ICN): 

� Sinalização Excepcional  – quando registadas aves ameaçadas e com elevada 
sensibilidade à colisão, ou quando as LMATs interferem com os corredores de 
migração e dispersão (por ex. travessias de grandes rios).  
Esta sinalização é efectuada com os BFD dispostos de 3 em 3 metros em cada 
cabo de terra , dispostos alternadamente (em perfil resulta num espaçamento 
aproximado de 1,5 em 1,5 metros); 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha 
Volume 1 - Relatório Síntese 
Medidas de Minimização 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 377 Jul 07 
 

� Sinalização Intensiva  – quando registadas aves com estatutos de ameaça 
elevado, mas de sensibilidade à colisão intermédia.  
Neste tipo de sinalização, os BFD dispostos de 10 em 10 metros em cada cabo 
de terra , dispostos alternadamente (em perfil corresponde a um espaçamento 
aproximado de 5 em 5 metros); 

� Sinalização Preventiva  – quando registadas ocasionalmente espécies 
ameaçadas, nas imediações de zonas prioritárias para a conservação de aves; e 
nos casos onde ocorre uma elevada concentração de aves não ameaçadas mas 
com elevado risco de colisão.  
A sinalização preventiva resulta da montagem de BFD de 20 em 20 metros em 
cada cabo de terra , dispostos alternadamente (em perfil resulta num 
espaçamento aproximado de 10 em 10 metros). 

Sempre que os troços de linha a balizar coincidam com troços onde é igualmente 
necessário proceder a sinalização aeronáutica (com os balões aeronáuticos), deverão 
conjugar-se os dois tipos de sinalização de forma a que, entre sinalizadores, seja 
cumprido, no mínimo, as distâncias aconselhadas para evitar as colisões de aves com a 
linha. 

Segundo algumas referências bibliográficas para a Europa (Alonso et al., 1994; Janss & 
Ferrer, 1998; Koops & de Jong, 1982 in De la Zerda & Rosselli, 2003), o número de 
colisões de aves com os cabos decresce consideravelmente (entre 60 a 90%), como 
resultado directo da instalação de dispositivos em forma de espiral nos cabos de guarda. 

Esquema de balizagem com BFD para o conjunto das tr ês linhas 

No que diz respeito às linhas em análise, tendo em conta os critérios apresentados e a 
informação disponível, propõe-se um esquema de balizagem com BFD para as três linhas 
em estudo (Quadro 97 , Quadro 98  e Quadro 99 ). O programa agora apresentado deverá 
ser aferido e alterado na fase de RECAPE, tendo em conta os critérios apresentados 
neste estudo, bem como os elementos de projecto mais pormenorizados, os quais apenas 
então estarão disponíveis, nomeadamente no que diz respeito ao traçado final, a 
localização dos apoios, ao comprimento dos vãos de atravessamento, etc. 

Quadro 97 – Esquema de sinalização com BFD para a Linha "Tunes Norte" – Tavira, a 400 kV 

TIPO DE 
SINALIZAÇÃO TROÇOS A SINALIZAR 

Sinalização 
Preventiva  

Em todos os vãos de atravessamento extensos, com excepção 
daqueles sinalizados de forma mais intensiva, abaixo identificados. 
Pretende-se prevenir a ocorrência de mortalidade em aves com 
elevado estatuto de conservação ou elevada propensão à colisão e 
que ocorrem de forma esporádica ao longo desta linha. 

Destacam-se os seguintes locais: 

� Barranco da Soalheira, Barranco do Monte da Cruz e Ribeira de 
Odelouca (atravessam o corredor definido pelos troços 2A e 2B); 

� Ribeira do Vascãozinho, Ribeira da Corte, Ribeira da Foupana e 
Ribeira da Foupanilha (atravessam o troço 3). 

Refira-se ainda que cerca de metade do traçado proposto atravessa 
a IBA do Caldeirão, área para a qual, de um modo genérico, estão 
identificadas várias espécies com elevado estatuto de conservação, 
incluindo o rolieiro. 
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TIPO DE 
SINALIZAÇÃO TROÇOS A SINALIZAR 

Sinalização 
Intensiva  

Nos vãos de atravessamento muito extensos, quando da travessia 
de vales abertos e barrancos cavados, em especial: 

�  ao longo dos troços 1 e 2A (proximidade a territórios de águia-
de-bonelli e áreas utilizadas por espécies sensíveis à colisão, ao 
longo da bacia do Rio Arade); 

� no início do troço 3 (proximidade a territórios de águia-de-bonelli) 
e na zona de atravessamento da Ribeira do Vascão, onde 
ocorrem espécies com elevada propensão à colisão com linhas 
de transporte de energia; 

� Ao longo do final do troço 3, por se tratar de uma área onde 
ocorrem indivíduos não reprodutores de águia-de-bonelli e onde 
se poderá vir a estabelecer um novo casal. 

Os troços 1 e 2A e parte do troço 3, têm ainda a particularidade de 
atravessarem a IBA do Caldeirão. 

Sinalização 
Excepcional  

Não foram identificadas áreas onde à partida seja necessário 
proceder a sinalização excepcional. 

 

Quadro 98 – Esquema de sinalização com BFD para a Linha Tavira - Fronteira Espanhola, a 
400 kV 

TIPO DE 
SINALIZAÇÃO TROÇOS A SINALIZAR 

Sinalização 
Preventiva  

Em todos os vãos de atravessamento extensos, com excepção 
daqueles sinalizados de forma mais intensiva, abaixo identificados. 
Pretende-se prevenir a ocorrência de mortalidade em aves com 
elevado estatuto de conservação ou elevada propensão à colisão e 
que ocorrem de forma esporádica ao longo desta linha. 

Sinalização 
Intensiva  

Nos vãos de atravessamento muito extensos, quando da travessia 
de vales abertos e barrancos cavados, em especial: 

� ao longo do troços 2B e troço 3 (proximidade à Ribeira de 
Odeleite, que corresponde à área onde ocorrem várias espécies 
com elevado estatuto de conservação e sensibilidade à colisão), 
no troço 5 quando do atravessamento da Ribeira da Foupana e 
Barranco de Alcoutenejo; 

� Na proximidade da Ribeira da Foupana (alternativa Norte). 

Sinalização 
Excepcional  

Nos vãos de atravessamento muito extensos, quando da travessia 
de vales abertos e barrancos cavados, em especial: 

�  no atravessamento das Ribeiras da Foupana (4A) e de Odeleite 
(4B) bem como no final destes troços, junto ao Rio Guadiana 
áreas onde ocorrem diversas espécies de aves com propensão à 
colisão com linhas de transporte de energia, ocorrendo ainda em 
quantitativos elevados. 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha 
Volume 1 - Relatório Síntese 
Medidas de Minimização 

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 379 Jul 07 
 

Quadro 99 – Esquema de sinalização com BFD para o Abertura da LTNET para a subestação 
de Tavira, a 150 kV 

TIPO DE 
SINALIZAÇÃO TROÇOS A SINALIZAR 

Sinalização 
Preventiva  

Em todos os vãos de atravessamento extensos, com excepção 
daqueles sinalizados de forma mais intensiva, abaixo identificados. 
Pretende-se prevenir a ocorrência de mortalidade em aves com 
elevado estatuto de conservação ou elevada propensão à colisão e 
que ocorrem de forma esporádica ao longo desta linha. 

Sinalização 
Intensiva  

Nos vãos de atravessamento muito extensos, quando da travessia 
de vales abertos e barrancos cavados, em especial: 

�  no atravessamento da Ribeira de Alportel (Troço 4) área onde 
ocorrem espécies de aves com propensão à colisão com linhas 
de transporte de energia; 

� Ao longo do final do troço 2, por se tratar de uma área onde 
ocorrem indivíduos não reprodutores de águia-de-bonelli e onde 
se poderá vir a estabelecer um novo casal. 

O troço 4, tem ainda a particularidade de atravessar a IBA do 
Caldeirão. 

Sinalização 
Excepcional  

Não foram identificadas áreas onde à partida seja necessário 
proceder a sinalização excepcional. 

 

Quanto à nidificação de aves nos apoios das linhas, no seguimento dos resultados do 
programa de monitorização a ser implementado durante a fase de exploração, poderá vir a 
ser equacionada a colocação de mais dispositivos dissuasores de nidificação, conjugados 
com a colocação de plataformas para nidificação abaixo do nível dos isoladores. Em geral 
estas estruturas são rapidamente colonizadas por espécies de rapinas (Steenhof et al. 
1993), sendo ainda um claro exemplo do sucesso destas estruturas em Portugal, o que 
acontece com a cegonha-branca. 

Por fim, a adopção das medidas de minimização adequadas, em especial no que diz 
respeito à sinalização das linhas com BFD, tal como proposto, permitindo salvaguardar o 
património natural existente na área de estudo, deixa antever que os impactes na avifauna 
poderão ser francamente atenuados, reduzindo-se para valores aceitáveis. 

No entanto, se no decorrer do programa de monitorização se verificar que as medidas de 
minimização não produzem os efeitos esperados e que a posterior intensificação das 
medidas resulta pouco significativa, poderá ser necessário vir a contemplar um programa 
de medidas compensatórias. Considera-se assim que, em fase de RECAPE, em que o 
traçado das linhas em estudo já estará definido e em que se conhecerá, mais 
detalhadamente, qual a magnitude dos impactes sobre a avifauna (que depende da 
escolha entre troços alternativos), haverá condições de definir um conjunto de medidas de 
compensação que promovam a redução dos impactes previstos. 

Por fim, dado não se prever a ocorrência de impactes significativos do projecto da 
subestação na fauna, durante a fase de exploração, não se apresentam medidas de 
minimização de impactes específicas para este descritor. 
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8.3.6 Socio-Economia 

Durante a fase de construção, as medidas propostas destinam-se, essencialmente, a 
minimizar as situações de condicionamentos à circulação e incomodidade para a 
população que reside nas proximidades dos locais em obra: 

� A área de intervenção deve restringir-se ao estritamente necessário e deve evitar-
se a actividade fora dela; 

� Esclarecer os proprietários de parcelas com uso florestal acerca das limitações 
que incidem sobre as formas de exploração do solo, na faixa de protecção de     
45 m centrados no eixo das linhas; 

� Devem ser tomadas medidas para evitar a produção de níveis de ruído 
incomodativos junto de habitações; 

� Devem ser tomadas medidas para evitar ou minimizar o levantamento de poeiras 
e sua deposição sobre as culturas; 

� As áreas ocupadas temporariamente devem ser objecto de recuperação, de forma 
a poderem adquirir a sua funcionalidade anterior; 

� A abertura de acessos provisórios deve ser efectuada de modo a ocupar a menor 
extensão possível e a evitar os melhores solos e as culturas mais importantes; 

� A abertura de acessos definitivos deve ser feita tendo em conta as necessidades 
da exploração; 

� Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser 
encontrada, antes da interrupção, alternativa adequada, de acordo com os 
interessados; 

� As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, como a 
implantação de apoios e o desenrolamento dos cabos, devem ser devidamente 
sinalizadas e, se necessário, vedadas, para assegurar a protecção de pessoas, 
culturas e gado; 

� Os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afectadas devem ser 
devidamente reparados. 

� Garantir a circulação rodoviária na EM505 no decorrer da construção da 
subestação. 

As compensações financeiras resultam de negociações entre a REN, S.A. e os 
proprietários ou arrendatários e incluem, nomeadamente, indemnização pela presença dos 
apoios, pelo estabelecimento da servidão, pela ocupação temporária de espaço, pela 
perda de culturas e rendimentos, danos em caminhos, muros, vedações, etc, e outros 
aspectos a acordar entre as partes. 

Na fase de exploração, as operações de manutenção incluem a supervisão, a reparação e, 
eventualmente, operações de maior envergadura, como a substituição de apoios e cabos. 

No que se refere às áreas florestais de produção atravessadas, preconiza-se o seguinte: 

� A área de intervenção (faixa de protecção) deve ser claramente demarcada, de 
modo a evitar a afectação desnecessária de vegetação, de acordo com a 
Especificação Técnica da REN, S.A.; 

� O arvoredo a abater deverá ser objecto de inventário; 
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� As formas, meios e prazos de abate devem ser estabelecidos de acordo com os 
proprietários; 

� As operações de rechega e o destino dos resíduos resultantes da exploração 
florestal devem ser igualmente acordados com os proprietários. 

Deverá ainda ser elaborado um plano de comunicação com o público geral (e afectados 
meios para o concretizar) que permita:  

� Informar sobre as características da obra e sua duração; 

� Informar sobre eventuais interferências com circulações, acessos, etc. 

� Informar sobre as medidas de segurança adoptadas na fase de construção para o 
público geral; 

� A recepção de pedidos de esclarecimento, queixas e reclamações; 

� Esclarecer sobre a natureza e probabilidade dos riscos futuros, ao nível da 
segurança e saúde. 

8.3.7 Ruído 

Durante a fase de construção o Adjudicatário da Obra deverá: 

� Não localizar os estaleiros nas zonas sensíveis identificadas; 

� Cumprir as disposições do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei nº 9/2007, 
de 17 de Janeiro) no que se refere ao artigo 14º - actividades ruidosas 
temporárias;; 

� Realizar os trabalhos mais ruidosos apenas no período diurno, ou seja das 8h00 
às 20h00; 

� Nos casos de actividades previsivelmente ruidosas, deverá ser informada a 
população potencialmente afectada; 

� Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 
homologação acústica nos termos da legislação aplicável, e que se encontrem em 
bom estado de conservação/manutenção; 

� Considerar a criação de um gabinete de atendimento de reclamações do público, 
com a disponibilização de uma linha telefónica, onde, entre outras situações, 
poderão ser atendidas reclamações devido a situações de incomodidade 
provocadas pelo ruído. 

Na fase de exploração, não se prevêem impactes significativos no ambiente sonoro, pelo 
que apenas se preconiza a implementação de um plano de monitorização, de forma a 
comprovar os valores previstos no Projecto de Execução. 

8.3.8 Resíduos 

Relativamente aos resíduos expectáveis de virem a ser produzidos durante a fase de 
construção das linhas, há a referir os seguintes aspectos: 

� Implementação de um sistema de gestão de resíduos no qual se proceda à 
identificação e classificação dos principais resíduos susceptíveis de virem a ser 
produzidos na fase de construção, em conformidade com a Lista Europeia de 
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Resíduos (LER), à definição de responsabilidades de gestão desses mesmos 
resíduos e identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes 
fluxos de resíduos. Respeitar as especificações técnicas da REN, S.A. a este 
respeito, no que se refere a procedimentos e a locais de destino final para esses 
resíduos. A Instrução Operacional IO-002 contém a codificação LER e o destino a 
dar aos resíduos industriais produzidos em obras e manutenção de infra-
estruturas da REN, S.A. A Instrução Operacional IO-008 apresenta as regras para 
transporte de resíduos produzidos em infra-estruturas da REN, S.A., assim como 
os locais de depósito temporário a usar. 

� Cabe ao Adjudicatário garantir que a gestão de resíduos é feita de acordo com o 
preconizado na Especificação Técnica Geral para a Gestão de Resíduos 
Industriais em Obras da REN, S.A. (ET-003), no tocante ao manuseamento, 
armazenamento e transporte de resíduos, nomeadamente no que diz respeito à: 

o Delimitação dos espaços para o armazenamento temporário de resíduos, 
usando meios adequados; 

o Disponibilização de contentores especificamente destinados à deposição 
selectiva dos resíduos produzidos (escritórios e cantinas) equiparáveis a 
resíduos sólidos urbanos (RSU) em contentores especificamente 
destinados para o efeito, de acordo com as suas características físicas e 
químicas (Papel e Cartão; Embalagens e “Lixo Geral”); 

o Garantia da deposição selectiva dos resíduos produzidos nos contentores 
especificamente destinados para o efeito; 

o Sinalização dos meios de contentorização por intermédio de fichas de 
identificação disponibilizadas pela REN, S.A.; 

o Disponibilização de todos os meios de contenção/retenção para 
prevenção de fugas ou derrames de reservatórios ou embalagens 
contendo produtos químicos passíveis de originar situações de 
emergência ambiental; 

o Substituição dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas 
ou derrames, que não se encontrem em bom estado de conservação e 
que, por isso, possam originar situações de emergência ambiental. 

� No que se refere às diferentes tipologias de resíduos a produzir, dever-se-á 
assegurar o destino final mais adequado a cada tipo, nomeadamente: 

o Os resíduos enquadráveis nas especificações técnicas da REN, S.A., 
relativas a resíduos em obra, deverão ser conduzidos aos locais de 
recolha estipulados pela REN, S.A.. Responsabilização do empreiteiro 
pela gestão e transporte de resíduos gerados nas frentes de obra de 
acordo com a metodologia adoptada no Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) da REN, S.A.. 

o Os resíduos sólidos produzidos nas áreas sociais dos estaleiros e 
equiparáveis a resíduos sólidos urbanos deverão ser depositados em 
contentores especificamente destinados para o efeito e a sua recolha 
deverá ser assegurada pelas Câmaras Municipais respectivas. Deverá ser 
promovida a separação das fracções recicláveis do fluxo geral dos RSU, 
nomeadamente no que se refere ao vidro, papel e cartão, embalagens, etc. 
e efectuada a sua deposição em ecopontos. 

o A manutenção das viaturas e maquinaria afecta à obra (gruas, 
escavadoras e betoneiras) será efectuada em oficinas próprias e 
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licenciadas para o tratamento dos hidrocarbonetos e óleos usados, 
reduzindo a ocorrência de derrames de substâncias e eventuais 
contaminações acidentais. Contudo, na eventualidade de virem a ser 
manuseados óleos usados no estaleiro, o armazenamento temporário, 
transporte e destino final destes resíduos deverá ser efectuado de acordo 
com as especificações da REN, S.A., anteriormente referidas. 

Durante a fase de exploração do projecto dever-se-á continuar a assegurar o destino final 
mais adequado para os diferentes tipos de resíduos susceptíveis de virem a ser 
produzidos durante as operações de manutenção da linha, nomeadamente resíduos 
vegetais, de acordo com a metodologia adoptada no Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
da REN, S.A que se encontra definido na Especificação Técnica geral para a Gestão de 
Resíduos Industriais em Obras da REN, S.A. (ET-003). 

8.3.9 Paisagem 

Em termos paisagísticos, a natureza e a altura dos apoios propostos, muito acima da 
vegetação que caracteriza a área em estudo, torna difícil a mitigação dos efeitos visuais 
induzidos. Contudo, é possível identificar algumas medidas de mitigação pontuais, a 
adoptar nos locais de maior sensibilidade e nas zonas onde o impacte visual sobre as 
zonas habitadas assume maior expressão e ainda na envolvência da subestação: 

� Particulares cuidados na implantação de apoios e criação de acessos em zonas 
mais declivosas, permitindo, tanto quanto possível, a manutenção dos perfis 
topográficos existentes; 

� Cuidados específicos durante a fase inicial de obra, restrições das áreas a 
desarborizar/desmatar e reintegração de áreas funcionais, após a fase de 
construção – aplicável às linhas eléctricas e subestação. 

Dentro duma perspectiva de minimização de impactes visuais, deve-se acrescentar, ainda, 
que o desbaste selectivo de vegetação, onde necessário, deverá atender, tanto quanto 
possível, à salvaguarda das espécies autóctones. Para tal, considera-se conveniente o 
acompanhamento, durante a fase de construção, pela equipa responsável pelo 
Acompanhamento Ambiental da Obra. 

8.3.9.1 Medidas gerais 

Para a minimização dos impactes potencialmente ocorrentes durante a fase de construção 
recomendam-se as seguintes medidas genéricas (que complementam as medidas já 
apresentadas em matéria de localização e exploração de estaleiros de obra e de acessos): 

� Para minimizar os potenciais impactes relacionados com a erosão e deslizamentos 
de terras potencialmente decorrentes da implantação da subestação, recomenda-se 
a adopção, tanto quanto possível, de taludes com inclinações que minimizem a 
ocorrência de fenómenos de instabilidade; 

� Protecção das linhas de água ou linhas de escoamento preferencial quando se 
verificar ser inevitável a sua afectação, efectuando-se (idealmente) ou facilitando-se 
(por meio de pequenas movimentações superficiais) o revestimento vegetal o mais 
rápido possível nas áreas afectadas pelas movimentações de terras, de modo a 
consolidar os terrenos e evitar impactes ulteriores devidos aos processos erosivos. 

No que respeita à fase de exploração, ou melhor, à fase imediata à construção, as 
medidas recomendadas prendem-se, essencialmente, com a necessidade de proceder à 
recuperação das áreas intervencionadas – zonas de estaleiros, de depósito, parques de 
material, acessos provisórios e áreas envolventes aos apoios – através da promoção da 
recolonização espontânea do terreno e do revestimento vegetal das mesmas, sempre que 
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o impacte verificado na ocupação do solo seja substancial. Estas medidas permitirão, de 
alguma forma, reduzir a magnitude dos potenciais impactes antes identificados, 
nomeadamente no que se refere à criação de áreas de descontinuidade visual durante a 
fase de construção. 

No caso específico da subestação, torna-se necessário ainda elaborar um Plano de 
Integração Paisagística adequado ao projecto de execução a desenvolver (específico da 
localização seleccionada), que garanta o estabelecimento duma relação harmoniosa entre 
a área ocupada pelo projecto em causa, ou transformada durante a execução da obra, e a 
sua envolvente, bem como a criação, tanto quanto possível, de barreiras visuais 
relativamente aos observadores potenciais mais próximos. Assim, o Plano de Integração 
Paisagística deverá atender aos seguintes aspectos: 

� Integração paisagística de toda a área intervencionada, com modelação superficial 
e promoção do desenvolvimento espontâneo de vegetação, complementado com 
plantações e/ou sementeiras, recorrendo-se a espécies adequadas, incluindo a 
plantação de “filtros” arbóreos e arbustivos onde se tornem necessários e/ou 
aconselháveis; 

� Utilização de espécies características da região, com reduzidas necessidades de 
manutenção, e mais facilmente integráveis na paisagem local. A vegetação poderá 
concorrer para amenizar a exposição visual das estruturas e conferir algum 
carácter ornamental, principalmente em zonas de maior circulação; 

� Integração paisagística dos eventuais valores patrimoniais/culturais afectados ou 
de outros considerados de interesse paisagístico, caso existam dentro da área; 

� Integração paisagística dos acessos e estacionamentos eventualmente criados; 

� Integração paisagística das intervenções definitivas; 

� Acções de manutenção e faseamento 

8.3.9.2 Medidas específicas 

8.3.9.2.1 Operações de desmatação/desbaste 

O abate de árvores e desmatação envolvem um conjunto de actividades que são: o registo 
e marcação de árvores a abater; a medição das árvores a abater, com determinação do 
DAP (Diâmetro à Altura do Peito), entre outros parâmetros definidos na Especificação 
Técnica da REN, S.A. EQSV/ET/AFP; o corte ou decote de árvores e arbustos; a 
recuperação dos resíduos florestais gerados de forma acordada com os proprietários dos 
terrenos; à falta de indicações em contrário, proceder-se-á à remoção dos resíduos 
florestais por depósito ou incineração. 

O abate de árvores e desmatação deve ser realizada de modo a proteger as árvores e os 
habitats silvestres, causando o mínimo de perturbação na zona envolvente e permitindo a 
recuperação da madeira que tiver de ser cortada e o tratamento dos resíduos vegetais, por 
forma a evitar a acumulação excessiva de leitos de combustível (redução do risco de 
incêndio) e evitar a ocorrência de problemas fitossanitários e a degradação dos solos e da 
água. 

As zonas seleccionadas para serem sujeitas a desmatação devem ser assinaladas com 
marcas visíveis (p.e., fitas coloridas, sprays não tóxicos), permitindo a identificação das 
áreas de intervenção em qualquer instante. As árvores não podem ser cortadas ou 
danificadas fora dos limites marcados e o equipamento não poderá ser operado para além 
daqueles limites sem autorização expressa. 
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As operações de desmatação e o desbaste serão, então, limitadas aos locais estritamente 
necessários para a implantação dos projectos, devendo-se, apesar dessa premissa, 
analisar atentamente a efectiva necessidade de as efectuar. Sempre que seja necessário 
abrir novos acessos (no caso das linhas eléctricas), deverá procurar-se evitar a destruição 
de formações vegetais com interesse do ponto de vista da conservação, em especial 
manchas de folhosas, devendo-se optar, sempre que possível, por caminhos ou trilhos já 
existentes. 

Recomenda-se que a beneficiação dos caminhos existentes e a preparação de novos 
caminhos seja feita de modo a que a limpeza ou corte de vegetação não exceda uma faixa 
estritamente necessária. Os trilhos devem ser devidamente assinalados, devendo ser 
proibida toda e qualquer circulação fora dos mesmos. 

A selecção da zona onde proceder à abertura de um novo caminho, após avaliada a 
inexistência de outro acesso, deverá considerar a preferência por áreas não florestadas e 
de declives suaves.  

Ainda com o objectivo de preservação dos meios naturais, após a desflorestação e 
desmatação, a camada superficial de terra vegetal será decapada e armazenada 
separadamente com vista à sua posterior reutilização. 

Deve-se ainda referir que o desbaste de vegetação, onde necessário, deverá, não só 
atender à salvaguarda das espécies autóctones, mas também a uma tentativa de 
manutenção, sempre que possível e aplicável, de barreiras vegetais dos apoios 
relativamente a zonas habitadas próximas. 

A redução dos impactes negativos causados pelos trabalhos de desflorestação e 
desmatação, estará fortemente dependente do cumprimento do conjunto de normas atrás 
referidas, assim como do bom senso dos técnicos e operadores das máquinas. 

8.3.9.2.2 Criação de estaleiro(s) e sua reintegração posterior 

Do ponto de vista da paisagem, deve-se referir que a abertura de estaleiros deverá 
obedecer, não só às restrições apontadas, do ponto de vista ecológico e ambiental, mas 
também ao facto de não se escolherem áreas com grande acessibilidade visual e/ou com 
grande número de observadores potenciais. 

Posteriormente à fase de construção, deve-se repor a estrutura física original, nos locais 
escolhidos para a implantação dos estaleiros da obra, procedendo-se à remoção de lixos e 
entulhos, repondo-se as serventias e a camada arável nas zonas afectadas e efectuando 
as operações necessárias para a regeneração espontânea da vegetação (projecto a 
efectuar por um técnico especializado, face às condições criadas pela utilização do 
estaleiro). 

8.3.10 Património 

As medidas de minimização propostas no âmbito do descritor património podem ser 
divididas em medidas de carácter mais geral e abrangente, aplicáveis quer ao projecto da 
subestação, quer das linhas eléctricas e em medidas mais específicas, a adoptar para a 
subestação e para cada uma das linhas. 

8.3.10.1 Medidas gerais 

� Em fase de Projecto de Execução - Reconhecimento integral e prospecção 
arqueológica sistemática de 100 m centrados no eixo das linhas, com especial 
incidência os locais de implantação dos apoios, incidindo ainda nas potenciais 
áreas de estaleiro e caminhos de acesso às várias frentes de obra (caso esta 
informação esteja disponível nessa fase dos trabalhos). 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Tavira  e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléc trica de Espanha  

Volume 1 - Relatório Síntese 
Medidas de Minimização 

 

Imp – 5007_R2 Página 386 Jul 07 
 

� Em fase de Obra - Acompanhamento Arqueológico sistemático e presencial de 
todos os trabalhos que impliquem revolvimento de solos, nomeadamente: 
escavação, terraplanagens que possam afectar possível património arqueológico 
enterrado. Este acompanhamento deverá ser efectuado por um Arqueólogo que 
deverá estar presente em obra desde o início dos trabalhos de forma a poder 
acompanhar efectivamente a sua realização. Competirá ao Arqueólogo preconizar 
e justificar (técnica e financeiramente), as medidas de minimização que se 
venham a revelar necessárias em virtude do surgimento de novos dados no 
decurso da obra e que visem proteger e/ou valorizar elementos de reconhecido 
interesse patrimonial. Este acompanhamento deverá ter sempre em conta a 
possibilidade de virem a ser detectados vestígios romanos dada a riqueza da área 
envolvente em testemunhos desta cronologia. Esta medida justifica-se, ainda, 
pelas dificuldades de visibilidade encontradas devido à presença de vegetação 
rasteira densa que podem “mascarar” a realidade arqueológica na área afecta ao 
projecto. 

� Preconiza-se, igualmente, que todos os trabalhos arqueológicos desenvolvidos, 
após o EIA em Fase de Projecto de Execução, devem cumprir a legislação em 
vigor relativamente ao património cultural, designadamente a Lei n.º 107/01, de 8 
de Setembro (Lei do Património Cultural), e os Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de 
Julho (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos) e nº 287/00, de 10 de Novembro 
(Rectificação ao Regulamento de Trabalhos Arqueológicos). 

8.3.10.2 Medidas específicas 

8.3.10.2.1 Subestação de Tavira 

Face à potencial afectação dos elementos patrimoniais Picota de Casas Baixas e Conjunto 
Hídrico das Casas Baixas (no caso da localização SE01), preconiza-se, caso venha a ser 
seleccionada esta localização para a implantação da subestação, o seguinte: 

� Picota das Casas Baixas – Proceder ao registo gráfico, cartográfico e fotográfico 
do elemento patrimonial e à sua memória descritiva - medida de carácter 
compensatório que terá por objectivo preservar a memória do elemento 
patrimonial (medida a ser implementada em fase de obra); 

� Conjunto Hídrico das Casas Baixas: 

o Proceder ao registo gráfico, cartográfico e fotográfico do elemento 
patrimonial e à sua memória descritiva – medida de carácter 
compensatório que terá por objectivo preservar a memória do elemento 
patrimonial (medida a ser implementada em fase de obra) 

o Evitar a afectação da alminha aí existente – caso não seja possível, 
efectuar a sua transladação após registo gráfico, fotográfico e topográfico 
no local original. 

Perante a potencial afectação do elemento patrimonial do Cerro das Serralhas (no caso da 
localização SE02) preconiza-se, caso venha a ser seleccionada a respectiva localização 
para a implantação da subestação: 

� Proceder ao registo gráfico, cartográfico e fotográfico do elemento patrimonial e à 
sua memória descritiva - medida de carácter compensatório que terá por objectivo 
preservar a memória do elemento patrimonial (medida a ser implementada em 
fase de obra). 
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8.3.10.2.2 Linha “Tunes Norte”-Tavira, a 400 kV 

Face à potencial afectação de elementos patrimoniais pela implantação da Linha “Tunes 
Norte”-Tavira, a 400 kV, identificam-se, no quadro seguinte, as possíveis medidas de 
minimização a implementar. Estas medidas traduzem-se em recomendações a serem 
seguidas na fase de projecto de execução, aquando da definição dos locais de 
implantação dos apoios e traçado da linha e na fase de construção da mesma. 

De uma forma geral todas as medidas previstas têm como objectivo evitar a afectação 
directa ou indirecta dos elementos patrimoniais identificados e são de natureza 
minimizadora. 

Quadro 100 – Medidas de minimização a aplicar na preservação dos elementos patrimoniais 
identificados nos corredores da Linha “Tunes Norte”-Tavira, a 400 kV 

Elemento Patrimonial 

Ref.ª Designação Valor 
Patrimonial Localização Descrição da Medida Ambiental Momento de 

Aplicação 
Interdição da colocação de apoios 
nas imediações directas de qualquer 
casa que compõe o núcleo 
habitacional 

Fase de 
projecto de 
execução 

S1 Gavião de Baixo Médio 
Interior do 
corredor – 
Troço 1 

Interdição da abertura de caminhos e 
da construção de estaleiros nas 
imediações directas de qualquer 
casa que compõe o núcleo 
habitacional 

Fase de 
construção 

S2 Mealha Reduzido 
Interior do 
corredor – 
Troço 1 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra.  

Fase de 
construção 

S3 Pissara Reduzido 
Interior do 
corredor – 
Troço 1 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

S4 Casa Velha Reduzido 
Interior do 
corredor – 
Troço 2B 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

L1 Monte de Cima 1 Reduzido 
Interior do 
corredor – 
Troço 2B 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

L2 Monte de Cima 2 Reduzido 
Interior do 
corredor – 
Troço 2B 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

L3 Monte de Cima 3 Reduzido 
Interior do 
corredor – 
Troço 2B 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

L4 Lavaginho Reduzido 
Interior do 
corredor – 
Troço 2B 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

L6 Vale da Moita Indeterminado 
Interior do 
corredor – 
Troço 3 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

L7 Cerro do Castelo da 
Corte de João Marques 

Elevado 
Interior do 
corredor – 
Troço 3 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

A1 Moita Redonda do Meio Médio 
Interior do 
corredor – 
Troço 2B 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

A3 Necrópole do Moinho 
de Gimbra Indeterminado 

Interior do 
corredor – 
Troço 3 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 

Fase de 
construção 
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Elemento Patrimonial 

Ref.ª Designação Valor 
Patrimonial Localização Descrição da Medida Ambiental Momento de 

Aplicação 
relacionados com a obra. 

A4 Minas de Vale Côvo Médio 
Interior do 
corredor – 
Troço 3 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

T1 

Conjunto patrimonial 
formado por Montinho 
Velho e Cerrinho da 
Extrema 

Indeterminado 
Interior do 
corredor – 
Troço 3 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

T2 Cerca das Marinhas Indeterminado 
Interior do 
corredor – 
Troço 3 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

T3 Corguinhas PDM Indeterminado 
Interior do 
corredor – 
Troço 3 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

T5 Conjunto hídrico da 
Cerca das Marinhas Reduzido 

Interior do 
corredor – 
Troço 3 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

T6 Luzio Médio 
Interior do 
corredor – 
Troço 3 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

T7 Valinho de Zé Dias Indeterminado 
Interior do 
corredor – 
Troço 4A 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

T8 Picota de Casas Baixas Reduzido 
Interior do 
corredor – 
Troço 4A 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

 

8.3.10.2.3 Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

Face à potencial afectação de elementos patrimoniais pela implantação da Linha Tavira – 
Fronteira Espanhola, a 400 kV, identificam-se, no quadro seguinte, as possíveis medidas 
de minimização a implementar. Estas medidas traduzem-se em recomendações a serem 
seguidas na fase de construção da mesma. 

De uma forma geral todas as medidas previstas têm como objectivo evitar a afectação 
directa ou indirecta dos elementos patrimoniais identificados e são de natureza 
minimizadora. 

 

Quadro 101 – Medidas de minimização a aplicar na preservação dos elementos 
patrimoniais identificados nos corredores da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

Elemento Patrimonial 

Ref.ª Designação Valor 
Patrimonial Localização Descrição da Medida Ambiental Momento de 

Aplicação 

T9 Conjunto hídrico de 
Casas Baixas Médio Interior do corredor 

– Troço 2B 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

Al1 Alcarial de Alcarias 
de Madeiras Indeterminado Interior do corredor 

– Troço 2B 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

Al2 Alcarial da Eira da 
Corcha ou da 

Indeterminado Interior do corredor 
– Troço 2A2 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 

Fase de 
construção 
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Portela do Mangão Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Al5 Casal de Alcaria 
Cova 

Reduzido Interior do corredor  
– Troço 5 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

Al8 Alcaria Cova I Médio 
Limite Norte e 
Interior do corredor  
– Troço 5 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

Al9 Cabeço das Corgas 
e Almagem Indeterminado 

Interior do corredor 

– Troço 5 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

Al12 Casal agrícola de 
Afonso Vicente Reduzido 

Limite Sul do 
corredor  – Troços 
6A e 6B 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

Al14 Cortes Pereiras Inderteminado Interior do corredor 
– Troço 6B 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

Al15 Moinho de Cortes 
Pereiras 

Reduzido Interior do corredor 
– Troço 6B 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

Al16 Enxoval Indeterminado Interior do corredor  
– Troço 7 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

CM1 Moinho de Vale do 
Pereiro 

Médio Interior do corredor 
– Troço 4A 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

CM2 Moinho do 
Passarinho Médio Interior do corredor 

– Troça 4B 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

CM3 Alcarias da Tenência 
e Porto Largo Indeterminado Interior do corredor 

– Troça 4A 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

CM4 Porto Largo II Indeterminado Interior do corredor 
– Troça 4A 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

CM5 Foz de Odeleite II Indeterminado Interior do corredor 
– Troça 4A 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

CM6 Alcarias da Foz de 
Odeleite 

Indeterminado Interior do corredor 
– Troça 4A 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

CM7 Guarda das Pereiras 
I 

Indeterminado Interior do corredor 
– Troça 4B 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

CM8 Lavajo Indeterminado Interior do corredor 
– Troça 4B 

Interdição da área do elemento 
patrimonial, tal como definida no 
Desenho 10, a quaisquer trabalhos 
relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

 

8.3.10.2.4 Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV 

Face à potencial afectação de elementos patrimoniais pela implantação da Abertura da 
LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV, identificam-se, no quadro seguinte, as 
possíveis medidas de minimização a implementar. Estas medidas traduzem-se em 
recomendações a serem seguidas na fase de construção da mesma. 
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De uma forma geral todas as medidas previstas têm como objectivo evitar a afectação 
directa ou indirecta dos elementos patrimoniais identificados e são de natureza 
minimizadora. 

 

Quadro 102 – Medidas de minimização a aplicar na preservação dos elementos 
patrimoniais identificados nos corredores da Abertura da LTNET para a subestação de 

Tavira, a 150 kV 

Elemento Patrimonial 

Ref.ª Designação Valor 
Patrimonial Localização Descrição da Medida Ambiental Momento de 

Aplicação 

T11 Peralva Reduzido 
Interior do 
corredor – Troço 
3A 

Interdição da área do elemento patrimonial, 
tal como definida no Desenho 10, a 
quaisquer trabalhos relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

T12 Moinho de 
Peralva 

Médio 
Interior do 
corredor – Troço 
3A 

Interdição da área do elemento patrimonial, 
tal como definida no Desenho 10, a 
quaisquer trabalhos relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

T18 Aporfiosa Médio 
Interior do 
corredor – Troço 
3A 

Interdição da área do elemento patrimonial, 
tal como definida no Desenho 10, a 
quaisquer trabalhos relacionados com a obra. 

Fase de 
construção 

 

8.3.11 Qualidade do ar 

Apenas se propõem medidas de minimização durante a fase de construção, uma vez que 
não se prevê a ocorrência de impactes negativos significativos na qualidade do ar durante 
a fase de exploração dos diferentes projectos. Durante a fase de construção considera-se 
importante implementar medidas que permitam minimizar a emissão de poeiras e outros 
poluentes atmosféricos na zona dos estaleiros e nas zonas adjacentes à obra, apesar de 
não se prever a ocorrência significativa de receptores na sua proximidade. Desta forma, 
deverá o Adjudicatário da Obra: 

� Definir os acessos à obra, minimizando o tráfego em vias não pavimentadas, no 
que se refere às linhas eléctricas; 

� Verificar o estado de limpeza das vias de circulação pavimentadas junto aos 
pontos de acesso ao(s) estaleiro(s) e às frentes de trabalho, procedendo, sempre 
que necessário, à limpeza do pavimento; 

� Delinear e colocar em prática, caso se venha a revelar importante, um programa 
eficaz de humedecimento do pavimento de terra batida, nos locais em obra e 
principalmente durante a época seca. Esta acção visa a redução do levantamento 
de poeiras, geradas pela movimentação da maquinaria necessária à construção 
do projecto; 

� Transportar os materiais pulvurolentos em veículos devidamente acondicionados e 
cobertos, de forma a minimizar a emissão de poeiras; 

� Assegurar que todos os veículos e maquinaria de apoio à obra são mantidos e 
revistos periodicamente; 

� Verifica-se ainda, segundo a lei, a proibição expressa de queima de resíduos a 
céu aberto. 
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8.3.12 Recursos hídricos e qualidade da água 

Apenas se considerou relevante propor medidas de minimização aplicáveis à fase de 
construção do presente projecto, já que na fase de exploração não se perspectiva a 
ocorrência de impactes negativos. As medidas de minimização preconizadas para este 
descritor são genericamente aplicáveis à subestação e às linhas eléctricas, razão pela 
qual não se considerou necessário apresentar essas medidas de forma individualizada 
para cada projecto e para cada troço. 

Assim, durante a fase de construção, o Adjudicatário da Obra deverá: 

� Cumprir a legislação em vigor no que respeita à descarga de águas residuais 
provenientes das instalações sociais do estaleiro, segregando as diferentes 
tipologias produzidas, classificando-as de acordo com a Lista Europeia de 
Resíduos (LER) e encaminhando-as para destino final autorizado, como aliás 
referido no ponto 8.2.1.2.2; 

� Efectuar a manutenção das viaturas e maquinaria afecta à obra (gruas, 
escavadoras e betoneiras) em oficinas próprias e licenciadas para o tratamento 
dos hidrocarbonetos e óleos usados, reduzindo a ocorrência de derrames de 
substâncias e eventuais contaminações acidentais. Caso se verifique a 
necessidade de realizar lavagens ou pequenas reparações no local, tais 
actividades só poderão ser realizadas em locais devidamente impermeabilizados e 
munidos de sistemas de contenção e recolha dos efluentes produzidos, os quais 
deverão ser posteriormente, de acordo com a sua tipologia, reencaminhados para 
destino final licenciado. No caso da subestação, em que se prevê que venham a 
existir óleos usados no estaleiro de construção civil, o Adjudicatário da Obra 
deverá assegurar as condições de armazenamento e contentorização adequadas 
cumprindo o que a este nível se encontra definido no subcapítulo 8.1.1.2; 

� No caso dos apoios se virem a implantar relativamente próximos de linhas de 
escorrência preferencial deverá o Adjudicatário da Obra proceder com os cuidados 
necessários para evitar a acumulação de terras nas proximidades dessas linhas 
de água (p.e. mediante a colocação de manilhas); 

� O Adjudicatário deverá planear os trabalhos de forma a minimizar as 
movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior 
pluviosidade. 

� Caso as escavações das fundações interceptem níveis freáticos, estes terão que 
ser rebaixados por bombagem e os caudais bombeados preferencialmente para 
valas abertas no solo. Esta medida é particularmente significativa no caso da 
subestação, uma vez que não se conhecem as condições hidrogeológicas locais. 

� Proteger convenientemente os depósitos temporários de terras provenientes das 
escavações da subestação, com recurso a coberturas impermeáveis ou não 
porosas e realizar o seu humedecimento periódico. 

� Após conclusão da obra o Adjudicatário da Obra deverá assegurar a limpeza 
meticulosa dos locais de estaleiro e dos materiais pulverulentos neles existentes. 
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9 Comparação de localizações e 
corredores 

9.1 Enquadramento e metodologia 
No presente capítulo procede-se a uma análise comparativa dos diferentes troços 
alternativos em análise para cada um dos projectos de linhas e das duas localizações em 
estudo para a implantação da subestação de Tavira, tendo em vista a selecção daqueles 
onde se prevê que o projecto venha a gerar menores impactes ambientais. 

Para cada projecto (linhas ou subestação), são identificados os descritores considerados 
mais relevantes para a selecção da solução ambientalmente mais favorável, resultando a 
sua selecção da ocorrência de impactes ambientais distintos (na sua natureza ou 
significado) que permitem diferenciar as alternativas em estudo. Na análise das 
localizações alternativas para a subestação de Tavira avaliaram-se igualmente os 
impactes decorrentes dos troços das linhas eléctricas que lhes estão directamente 
associados (uma vez que alguns troços apenas são válidos se a respectiva localização for 
seleccionada). 

Para cada opção alternativa (localização ou troço) é apresentada uma síntese dos 
principais valores presentes (a nível da situação de referência) e dos potenciais impactes 
ambientais identificados no Capítulo 6 , sintetizando-se ainda as medidas de minimização 
que poderão atenuar ou eliminar o significado desses impactes. 

Importa ainda referir que a fase de desenvolvimento dos projectos analisados pelo EIA 
(Estudo Prévio), em que não se encontram ainda definidos os traçados das linhas e a 
localização exacta da subestação, não permite avaliar, em toda a sua expressão, o 
impacte potencial a ser induzido por cada projecto. De facto, ao se analisarem corredores 
de 400 m para as linhas em estudo, identificam-se valores e condicionantes passíveis de 
sofrer impactes pelo atravessamento ou proximidade das linhas eléctricas que, 
eventualmente, com recurso a uma definição criteriosa do traçado e dos locais de 
implantação dos apoios, poderão ser evitados. Por outro lado, a ocorrência mais frequente 
de um determinado valor natural ou humano num determinado corredor ou troço não 
resulta forçosamente numa maior magnitude ou extensão de impacte aí verificado. 

Também no que se refere à subestação, considera-se que apenas a definição exacta da 
sua implantação dentro de cada localização em estudo, particularmente no que se refere à 
sua orientação e organização interna, permitiria identificar, com maior exactidão, os 
impactes decorrentes do projecto. 

Desta forma, a análise comparativa apresentada no presente Capítulo assenta não só na 
potencial ocorrência de impactes dentro de cada localização ou troço, mas também na 
probabilidade de esses impactes virem a ocorrer perante uma definição de traçados e 
localização que respeite as medidas de minimização apresentadas no Capítulo 8 . 

Na avaliação das soluções alternativas foi dado um peso distinto aos impactes sobre os 
descritores considerados como Muito Importantes, Importantes e Pouco Importantes, tal 
como definido nas Especificações Técnicas da REN, S.A. (EQPJETDIA07_ed2 e 
EQPJETDIA08), da seguinte forma: 
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Classificação Descritores 

Descritores Muito 
importantes: 

Solos, Ocupação do Solo, Condicionantes de Uso, 
Ordenamento do território, Paisagem, Ambiente Sonoro, Bio-
ecologia, Património, Sócio-economia 

Descritores 
Importantes:  

Fisiografia, Geologia, Geomorfologia e Sismicidade 

Descritores Pouco 
Importantes:  

Clima, a Qualidade do Ar, Recursos Hídricos e Qualidade da 
Água 

 

Sempre que se identificaram impactes potenciais comuns a duas soluções alternativas 
(troços ou localizações), foi necessário distinguir a opção menos penalizadora, 
diferenciando a extensão do impacte verificado em cada uma. Esta distinção levou em 
conta, sempre que justificável, a possibilidade de uma escolha criteriosa de traçados e 
localização poder vir evitar a ocorrência dos impactes identificados no interior dos troços/ 
localizações. 

9.2 Linhas eléctricas 

9.2.1 Aspectos gerais 

Atendendo à tipologia dos projectos das linhas eléctricas em estudo e à descrição dos 
potenciais impactes ambientais que é apresentada no Capítulo 6 , é possível identificar, à 
partida quais os descritores passíveis de diferenciar os diferentes troços alternativos 
definidos para as linhas em análise. 

São eles: 

� Ocupação do solo; 

� Ordenamento do território; 

� Condicionantes Biofísicas, Condicionantes Urbanísticas e Servidões; 

� Bio-ecologia; 

� Socio-economia: 

� Ruído: 

� Paisagem; 

� Recursos hídricos e qualidade da água 

Relativamente aos restantes descritores, importa referir que: 

� Fisiografia, Recursos Hídricos e Qualidade da Água: considerando que a 
intervenção dos projectos sobre estes descritores assume uma natureza muito 
localizada e pouco significativa, associada especificamente à zona de implantação 
dos apoios, considera-se que, perante a fase de desenvolvimento do projecto 
(Estudo Prévio), não é possível avaliar comparativamente o impacte associado a 
cada troço alternativo. 
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� Geomorfologia, geologia e sismicidade: a natureza similar das formações 
atravessadas, a inexistência de áreas com potencial geológico relevante no 
interior dos corredores e a reduzida expressão das intervenções associadas à 
implantação das linhas, justificam a não inclusão do presente descritor enquanto 
factor diferenciador. 

� Solos: da mesma forma, considerando-se que os solos da área de estudo 
apresentam genericamente as mesmas características e capacidade de uso, não 
se considera ser este um aspecto relevante para a comparação dos corredores 
em estudo. 

� Património: No que respeita às linhas eléctricas, tendo em consideração o trabalho 
efectuado, a ausência de prospecção arqueológica sistemática nesta fase do 
projecto e as características do projecto que permitem uma certa maleabilidade 
quer na colocação dos apoios quer na definição e construção dos acessos 
considera-se que qualquer dos corredores em estudo é viável, tendo em vista 
sempre as limitações colocadas pelos elementos patrimoniais identificados, as 
quais condicionam um conjunto de áreas a quaisquer obras ou trabalhos que 
tenham a ver com os projectos em estudo. Se as referidas áreas forem 
respeitados, não ocorrerá qualquer impacte em termos patrimoniais, pelo que não 
se considerou este descritor como descriminador de troços alternativos. 

� Clima: não sendo expectáveis impactes dos projectos sobre o clima, este não 
poderá ser usado enquanto factor discriminador. 

� Qualidade do Ar: uma vez que os impactes nesta matéria se associam 
maioritariamente à fase de construção das linhas e, em particular à localização e 
exploração de estaleiros e à implantação de acessos à obra, e desconhecendo-se 
nesta fase a sua localização exacta, não se considera relevante este descritor 
para a comparação entre corredores. 

9.2.2 Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV 

O projecto da Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, apresenta duas extensões de 
corredor que registam troços alternativos. Tratam-se dos troços 2A e 2B e dos troços 4A e 
4B, que serão analisados separadamente nos pontos seguintes. 

Para além dos descritores que foram anteriormente excluídos para a realização da análise 
comparativa entre os vários troços das linhas eléctricas, nos troços alternativos desta 
Linha optou-se pela não utilização de outro descritor, nomeadamente, os recursos hídricos, 
uma vez que a rede hidrográfica atravessada pelos troços alternativos é semelhante. 

9.2.2.1 Fisiografia 

Os troços 2A e 2B apresentam características muito semelhantes. Verifica-se através do 
quadro seguinte que ambos apresentam mais de 75% da área com declives superiores a 
25% e que atravessam várias linhas de água. Ainda que o troço 2B apresente um maior 
número de linhas de água atravessadas, importa referir que os cursos de água com maior 
importância surgem em ambos os troços (Rio Arade, Ribeira de Odelouca e Ribeira da 
Arnela). 

Os troços 4A e 4B também apresentam uma grande semelhança fisiográfica, sendo no 
entanto de salientar que o troço 4A apresenta uma área de declives superiores a 25% 
inferior ao troço 4B. No que se refere à hidrografia, ambos os troços atravessam as 
mesmas linhas de água com denominação na Carta Militar. 
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Quadro 103 – Comparação entre troços alternativos em matéria de fisiografia 

Declives 
Troço 

Classe % 
Linhas Água 

0-5 19 
5-15 0 
15-25 3 

Troço 2 A 

>25 78 

B. da Balsinha; B. do Coentral; B. dos Pratinhos; 
B. do Zebro; Rio Arade ; B. do Brusco; B. do 
Monte Cruz; B. dos Pipeiros; Rib. de Odelouca; 
Rib. de Arnela  

0-5 19 

5-15 0 

15-25 5 
Troço 2 B 

>25 76 

B. da Balsinha; B. do Coentral; B. dos Pratinhos; 
B. da Quartelha; B. da Bica; B. da Ursa Nova; B. 
da Soalheira; Rio Arade ; B. do Caniçal; B. das 
Caixas; B. do Monte Branco; Rib. de Odelouca; 
Rib. de Arnela  

0-5 35 
5-15 4 
15-25 20 

Troço 4 A 

>25 41 

Rib. da Foupanilha ; B. do Ribeirão 

0-5 33 
5-15 1 
15-25 15 

Troço 4 B 

>25 51 

Rib. da Foupanilha ; B. do Porco 

Tendo em conta a comparação dos troços, julga-se que relativamente ao troço 2, do ponto 
de vista da fisiografia, não existe uma alternativa preferencial. No que se refere ao troço 4, 
julga-se que o troço 4A é a mais favorável, uma vez que apresenta uma área inferior de 
relevos muito acentuados (declives superior a 25%). 

9.2.2.2 Ocupação do Solo 

Em matéria de ocupação do solo e no que respeita à presença de habitações, verifica-se 
que tanto o troço 2A como o troço 2B registam no seu interior 2 habitações cada, e que os 
troços 4A e 4B não registam ocupação humana.  

Relativamente a ocupação florestal, verifica-se que os troços alternativos apresentam 
formações semelhantes, registando-se, no entanto, uma presença mais frequente de 
montado no troço 2B. Quanto aos troços 4A e 4B, estes apresentam áreas de montado 
pouco significativas e similares, registando-se contudo no troço 4B o atravessamento de 
uma maior área florestal.  

Finalmente, em matéria de ocupação agrícola, verifica-se que esta não ocorre com 
expressão nos troços 2A e 2B e 4B enquanto que o troço 4A regista cerca de 40% de 
ocupação agrícola. 

Verifica-se, assim, que em matéria de ocupação do solo, se considera preferencial o troço 
2A, apesar de se considerar que o troço 2B é igualmente viável, e o troço 4A, pelo facto 
de atravessar uma menor área florestal. 

9.2.2.3 Ordenamento do Território 

Atendendo a que a Linha em análise não se encontra prevista em qualquer plano de 
ordenamento municipal ou nacional, a sua implantação corresponderá sempre à ocupação 
de áreas que se encontram classificadas para um uso distinto. Remetendo-se para o 
capítulo das condicionantes as classes de ordenamento consideradas mais sensíveis, 
considerou-se que o único elemento de ordenamento que permitiria diferenciar os troços 
seria a Rede Natura 2000. 
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Assim, verifica-se o atravessamento pelos troços 2A e 2B do Sítio Classificado da Rede 
Natura 2000 do Caldeirão, sendo a área atravessada superior no caso do troço 2A, pelo 
que se considera ser o troço 2B o preferencial em matéria de ordenamento do território. 

Não se regista o atravessamento da Rede Natura 2000 pelos troços 4A e 4B, não sendo 
por isso possível, nesta matéria, optar por algum deles. 

9.2.2.4 Condicionantes Biofísicas, Condicionantes Urbanísticas e Servidões 

No que se refere ao atravessamento de áreas de REN, verifica-se que os troços 2B e 4A 
registam área ligeiramente superiores do que as das respectivas alternativas. Nenhum dos 
troços regista áreas relevantes de solos integrados na RAN. Regista-se ainda o 
atravessamento marginal, pelo troço 4B, da área de protecção definida pelo presente EIA 
para o heliporto de Cachopo. Finalmente, verifica-se que o troço 2B atravessa uma maior 
área de montado do que o troço 2A, sendo essas áreas pouco significativas nos troço 4A e 
4B. 

Face ao acima referido, considera-se o troço 2A ligeiramente preferencial ao troço 2B, 
apesar deste ser igualmente viável, desde que devidamente salvaguardadas as áreas de 
montado e as espécies de sobreiros e azinheiras aí existentes. Considera-se ainda o troço 
4A como o preferencial. 

9.2.2.5 Bio-ecologia 

No quadro seguinte apresentam-se separadamente os impactes sobre a flora e vegetação 
e sobre a fauna associados aos troços 2A e 2B: 

Quadro 104 – Comparação entre os troços 2A e 2B, em matéria de Bio-ecologia 

Factores 
analisados TROÇO 2A TROÇO 2B 

Flora e 
vegetação 

Corredor que apresenta sobreiros e 
azinheiras, incluindo zonas com 
densidade de coberto elevada. 

Corredor que apresenta sobreiros e 
azinheiras, incluindo zonas com 
densidade de coberto elevada 

Fauna Probabilidade de haver interferência com 
dois casais de águia-de-bonelli, espécie 
sensível a este tipo de estruturas e com 
elevado estatuto de conservação: 

� Grande parte deste troço desenvolve-
se em paralelo ao Rio Arade, área que 
é utilizada como território de caça pelo 
casal de águia-de-bonelli LONTRA; 

� No final, do troço (junto ao cabeço de 
Mú, existe a sobreposição ligeira do 
corredor com o território do casal de 
águia-de-bonelli MIRA. 

O troço atravessa vários vales e linhas de 
água sensíveis do ponto de vista da fauna, 
sobretudo em relação à avifauna (elevada 
concentração de aves e elevada 
probabilidade de ocorrência de colisões). 

O troço atravessa vários vales e linhas 
de água sensíveis do ponto de vista da 

fauna, sobretudo em relação à 
avifauna (elevada concentração de 

aves e elevada probabilidade de 
ocorrência de colisões) 

 

 

Perante os valores naturais presentes na área de estudo, aconselha-se a utilização do 
troço 2B  por não interferir com os dois casais de águia-de-bonelli que seriam 
potencialmente afectados, caso se adoptasse a alternativa 2A. Trata-se de um valor 
natural que se sobrepõe aos restantes, pela espécie em causa (estatuto de conservação) 
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e pela sua sensibilidade aos impactes, bem como por não existirem outras critérios 
tangíveis que nos faça optar pelo outro troço. 

No que diz respeito a vales, ribeiras e barrancos atravessados, áreas que são 
potencialmente mais sensíveis no que diz respeito à fauna, ambas as alternativas são 
muito semelhantes. No entanto, a escolha da alternativa 2B é reforçada pelo facto do 
atravessamento da ribeira de Odelouca pelo troço 2A (na proximidade de Felizes) 
corresponder a uma zona de valor biológico e paisagístico sensivelmente superior, 
comparativamente ao que acontece na zona de atravessamento do troço 2B, pelo que os 
impactes são potencialmente atenuados com a opção tomada. 

Ambas as alternativas possuem extensas áreas com montado de sobro, não existindo 
vantagens significativas pela adopção de uma ou outra opção, tendo em conta apenas a 
flora e vegetação. 

Por fim, ambas as alternativas atravessam o Sitio Classificado do Caldeirão e IBA do 
Caldeirão, não existindo a este nível diferenças significativas que permitam fundamentar a 
escolha de uma ou outra opção, registando-se, no entanto, um maior atravessamento pelo 
troço 2A. 

No que se refere agora aos troços 4A e 4B, a sua análise comparativa é apresentada no 
quadro seguinte: 

Quadro 105 – Comparação entre os troços 4A e 4B, em matéria de Bio-ecologia 

Factores 
analisados TROÇO 4A TROÇO 4B 

Flora e 
vegetação 

Corredor com áreas de montado de 
sobro e azinho, embora em menor 
número que alternativa 4B, sendo que 
as áreas de montado denso têm um 
representatividade muito reduzida. 

Corredor com áreas de montado de 
sobro e azinho, incluindo várias zonas 
com densidade elevada. 

Fauna Não existem valores naturais e impactes 
cuja importância seja significante para a 
análise de alternativas. 

Maior proximidade ao Sitio Classificado 
do Caldeirão e à IBA do Caldeirão. 
Probabilidade de haver interferência com 
um casal de águia-de-bonelli, espécie 
sensível a este tipo de estruturas e com 
elevado estatuto de conservação: 
� No final, do troço, existe a 

sobreposição do corredor com o 
território do casal de águia-de-bonelli 
CACHOPO. 

 

Perante os valores naturais presentes na área de estudo, aconselha-se a utilização do 
troço 4A, por três razões: 

� não interferir com o casal de águia-de-bonelli que seria potencialmente afectado, 
caso se adoptasse a alternativa 4B, valor natural que se sobrepõe aos restantes, 
pela espécie em causa (estatuto de conservação) e pela sua sensibilidade aos 
impactes; 

� por outro lado, a área de montado existente ao longo do corredor 4A é inferior à 
existente no corredor 4B, nomeadamente ao nível das manchas de densidade 
mais elevada, onde a probabilidade de virem a ocorrer impactes é superior. 

� Por fim, a alternativa 4B encontra-se também mais próxima dos limites do Sitio 
Classificado do Caldeirão e da IBA do Caldeirão. 
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9.2.2.6 Ruído e Socio-economia 

Estes dois descritores são considerados em conjunto, uma vez que as afectações 
identificadas no seu âmbito se referem á presença ou proximidade de habitações nos 
troços em questão. 

Assim, considera-se o troço 2B  mais favorável em relação ao troço 2A, uma vez que 
apesar de ambos apresentarem habitações no seu interior, este último regista ainda 
edificações numa envolvente de 50 m. 

No que se refere aos troços 4A e 4B, considera-se serem estes equivalentes, uma vez que 
em nenhum deles ocorre presença humana no interior ou envolvente do corredor. 

9.2.2.7 Paisagem 

Em termos paisagísticos, verifica-se uma enorme semelhança entre os troços 2A e 2B, por 
um lado, e os troços 4A e 4B, por outro, já que se encontram incluídos nas mesmas 
Unidades de Paisagem – respectivamente Unidade 3 e Unidade 4. 

Quadro 106 – Comparação entre os troços alternativos, em termos de paisagem 

Troço Declives 
Acentuados 

Bosques de espécies de 
crescimento rápido adultas 

Potencial relação visual 
com zonas habitadas 

Troço 2 
A > quantidade áreas florestais (pinheiro e 

eucalipto adultos) Felizes e Almoínha  

Troço 2 
B - áreas florestais (pinheiro e 

eucalipto adultos) 
Zambujal  e Corte Cabo  

Troço 4 
A - - Alcarias de Baixo  

Troço 4 
B > quantidade - - 

 

Entre os troços 2A e 2B, há a considerar que, apesar de o 2A ter maior percentagem de 
declives muito acentuados, a diferença é relativamente pequena, enquanto que a grande 
acessibilidade visual da povoação do Zambujal para o troço 2B (em que existem mesmo 
casas de exploração agrícola periféricas da povoação que se encontram dentro do 
corredor – consultar desenho 9 – Análise da Paisagem), numa zona de vale aberto (ribeira 
do Arade) e, portanto, com bastante amplitude visual, leva a optar, do ponto de vista da 
paisagem, pelo troço 2A. 

No que se refere ao troço 4, dada a pouca acessibilidade visual a que a povoação de 
Alcarias de Baixo se encontra relativamente ao corredor, considerou-se ser a fisiografia o 
aspecto mais decisivo. Desta forma, em termos de paisagem deverá optar-se pelo troço 
4A. 
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9.2.2.8 Síntese comparativa 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese do atrás exposto a nível dos diferentes 
descritores: 

Quadro 107 – Comparação entre troços alternativos da linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV 

Troço 
mais 

favorável 

Troço 
mais 

favorável Descritor 

2A 2B 4A 4B 

Aspectos relevantes 

Fisiografia - - X  O troço 4A apresenta uma área inferior de relevos muito 
acentuados (> 25%). 

Ocupação solo  
     Ocupação humana 

- - - - Troços 2A e 2B com 2 habitações cada 
Troços 4A e 4B não têm ocupação humana 

     Ocupação florestal 

X  X  

As formações florestais atravessadas são semelhantes nos 
troços 2A e 2B, mas as áreas de montado são mais expressivas 
no troço 2B  
O troço 4B (como referido no ponto 9.2.2.2) apresenta uma 
maior área florestal. 

     Ocupação agrícola 

- -  X 

Os troços 2A e 2B não apresentam ocupação agrícola 
releavante. 
O troço 4A tem 40 % área com ocupação agrícola, sendo essa 
ocupação pouco expressiva no troço 4B (<1%) 

Ordenamento do 
território 
 

 X - - 
O troço 2A atravessa uma maior área integrada no Sítio 
Classificado do Caldeirão 

Condicionantes:  
     REN X   X Os troços 2B e 4A atravessam áreas superiores de REN 
     RAN - - - - Nenhum dos troços atravessa áreas relevantes de RAN. 
     Heliporto de 

Cachopo - - X  O troço 4B atravessa marginalmente a área de protecção 
definida pelo EIA para o heliporto de Cachopo. 

     Montado 
X  - - 

Verifica-se um atravessamento superior de áreas de montado 
pelo troço 2B. Nos troços 4A e 4B não há áreas relevantes 
atravessadas, 

Biologia: 
  

     Flora e vegetação X  X  Os troços 2B e 4B atravessam uma maior área de montado. 
     Fauna 

 X X  Sobreposição do troço 2A com o território de um casal de águia-
de-bonelli. 

Ruído e Socio-
Economia  X - -  

Paisagem 
X  X  O troço 2B apresenta impacte visual sobre Zambujal. 

O Troço 4B apresenta declives mais acentuados 
Legenda: “X” – Troço mais favorável; “-“ Troços equivalentes 

Da análise ao quadro anterior, verifica-se que tanto o troço 2A como o troço 2B poderão 
ser potencialmente responsáveis por impactes a nível de diferentes descritores, impactes 
esses que são, na sua maioria minimizáveis em fase de projecto (desviando os apoios das 
áreas mais sensíveis) ou mesmo em fase de obra. São estes o atravessamento de solos 
integrados na REN, de áreas de montado ou registando a presença dispersa de sobreiros 
e de áreas florestais em geral, assim como a ocorrência de impactes visuais e a 
proximidade a zona habitadas (impactes sonoros e socio-económicos). 

Dos aspectos identificados considera-se, no entanto, que o impacte sobre o casal de 
Águia-de-Bonelli MIRA será de difícil minimização e de natureza muito significativa, pelo 
que essencialmente por este motivo se considera preferencial a adopção do troço 2B. 

No que se refere aos troços 4A e 4B, verifica-se que todas as condicionantes identificadas 
penalizam o troço 4B, com excepção do atravessamento de áreas de REN e de ocupação 
agrícola, pelo que se considera preferencial a adopção do troço 4A. 
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9.2.3 Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

9.2.3.1 Aspectos gerais 

O projecto da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, apresenta quatro extensões 
de corredor que registam troços alternativos. Tratam-se dos troços 1A, 1B e 1C, dos 
troços 2A1, 2A2 e 2B, dos troços 4A e 4B e dos troços 6A e 6B, que serão analisados 
separadamente nos pontos seguintes. 

Para além dos descritores apresentados anteriormente como não diferenciadores de 
troços alternativos das linhas eléctricas, nos troços alternativos 1A, 1B e 1C, e 2A e 2B 
desta Linha verifica-se que outro descritor não foi usado na análise comparativa, 
nomeadamente, os recursos hídricos, uma vez que a rede hidrográfica atravessada é 
considerada semelhante. 

9.2.3.2 Fisiografia 

O troço 1, que apresenta as alternativas A, B e C, exibe características fisiográficas muito 
semelhantes, sendo de referir que todas apresentam em cerca de metade da área 
declives superiores a 25%. No que se refere à presença de linhas de água, são 
igualmente semelhantes. 

Relativamente ao troço 2, apesar do predomínio de declives consideráveis, assinalam-se 
algumas diferenças que podem ser melhor entendidas no Quadro 109 . Assim sendo, 
verifica-se que o troço 2A1 apresenta um predomínio de declives superiores a 25% (cerca 
de 66% da sua área apresenta relevo muito acentuado), enquanto que o troço 2A2 
apresenta uma maior percentagem de declives da classe 15-25% (relevo acentuado). No 
que se refere ao troço 2B, este apresenta uma área de declives superiores a 25% 
bastante elevada (cerca de 71% da sua área). Comparativamente com o troço 2A (média 
do 2A1 e 2A2)  o troço 2B apresenta cerca de 20% mais de área de relevo muito 
acentuado. No que se refere à hidrografia, ambos apresentam características muito 
semelhantes. 

No que se refere ao troço 4, a alternativa 4A apresenta uma área de relevo muito 
acidentado bastante inferior à alternativa 4B, bem como apresenta uma área de relevo 
plano/suave (declives 0-5%) superior. Relativamente à rede hidrográfica atravessada, 
ambos os troços apresentam uma situação semelhante, sendo de referir que o troço 4A 
atravessa a Ribeira da Foupana e o troço 4B a Ribeira de Odeleite.  
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Quadro 108 – Comparação entre troços alternativos em matéria de fisiografia 

Declives 
Troço 

Classe % 
Linhas Água 

0-5 32 
5-15 2 

15-25 11 
Troço 1 A 

>25 55 

B. do Porco; B. da Corte Lona; B. do Ribeirão 

0-5 33 
5-15 2 

15-25 13 
Troço 1 B 

>25 52 

B. do Porco; B. do Ribeirão 

0-5 32 
5-15 3 

15-25 15 
Troço 1 C 

>25 50 

B. do Ribeirão 

0-5 15 
5-15 8 

15-25 11 
Troço 2 A1 

>25 66 

B. da Mina; B. de Pascoais 

0-5 12 
5-15 6 

15-25 61 
Troço 2 A2 

>25 21 

B. de Monchique; B. do Ribeirão; B: de Prevenhas; B. 
de Danfelix; B. do Balurquinho 

0-5 23 
5-15 1 

15-25 5 
Troço 2 B 

>25 71 

B. da Penisca; B. das Amendoeiras; B. do Caniço; B. 
da Achada; B: de Cerva; B. de Serranos; B. do 
Mionho; B. do Balurquinho 

0-5 43 
5-15 9 

15-25 19 
Troço 4 A 

>25 29 

B. das Hortas; B. do Pombal; Rib. da Foupana ; B. do 
Carril 

0-5 32 
5-15 6 

15-25 18 
Troço 4 B 

>25 44 

B. das Hortas; B. do Albarrão; B: do Montinho; B. do 
Vale Pereiro; B: da Cavala; Rib. de Odeleite  

0-5 54 
5-15 31 

15-25 13 
Troço 6 A  

>25 2 

B. da Lapa 

0-5 43 
5-15 33 

15-25 20 
Troço 6 B  

>25 4 

B. das Murtosas 

 

No que se refere ao troço 1, dada a grande semelhança fisiográfica das alternativas, julga-
se que este descritor não é suficiente para indicar uma alternativa preferencial, revelando-
se o troço 1C ligeiramente melhor do que os restantes (menor área de declives 
acentuados). 

Considerando as características dos troços alternativos, relativamente ao troço 2 importa 
referir que a alternativa 2A1 é “obrigatória” caso se opte pelo corredor que se desenvolve 
para Nordeste. Caso contrário, comparando as alternativas 2A (considerando o troço 2A1 
e 2A2) e 2B considera-se preferível a alternativa 2A porque apresenta menor área de 
relevo muito acentuado (declive superior a 25%). 

Relativamente ao troço 4, é preferível a alternativa A (troço 4A), uma vez que é esta a que 
apresenta menor área de relevo muito acentuado (declive superior a 25%).  
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Os troços 6A e 6B (à semelhança do troço 1) apresentam características fisiográficas 
muito semelhantes, pelo que se considera que nenhum é preferencial. 

9.2.3.3 Ocupação do Solo 

Em matéria de ocupação do solo regista-se a presença de habitações no interior do troço 
4A, na proximidade do rio Guadiana, e no troço 6B, na proximidade da EM 507, não se 
registando ocupação humana no interior dos restantes troços alternativos.  

A ocupação florestal é menos expressiva nos troços 1C, 2A (2A1+2A2) e 4A e 6A não 
correspondendo necessariamente a extensão atravessada à importância das espécies 
ocorrentes.  

No que refere à ocupação agrícola, verifica-se que ela é, em geral, pouco expressiva, 
registando–se menores áreas de atravessamento nos troços 1A, 2A (incluindo os troços 
2A1 e 2A2) e 6B. 

Assim, no que se refere à ocupação do solo, consideram-se como preferenciais o troço 1C, 
uma vez que este troço apresenta uma menor ocupação de áreas florestadas (e de 
montado), o troço 2A (2A1 e 2A2) , com menores ocupações florestais e agrícolas, o troço 
4B, dada a presença de habitações no troço 4A e o troço 6A atendendo à presença de 
uma habitação no seu troço alternativo. 

9.2.3.4 Ordenamento do Território 

Tal como referido anteriormente, considerou-se unicamente como factor diferenciado, no 
âmbito do presente descritor, a extensão do atravessamento da Rede Natura 2000. No 
caso da linha em análise, verifica-se que os troços 4A e 4B se desenvolvem sobre o Sítio 
Classificado do Guadiana, verificando-se, contudo, que o atravessamento do troço 4A é 
mais reduzido, pelo que este troço é tido como preferencial em matéria de ordenamento 
do território. 

9.2.3.5 Condicionantes Biofísicas, Condicionantes Urbanísticas e Servidões 

Relativamente às extensões de REN atravessadas, verifica-se que os troços 1B/1C, 2A 
(2A1+2A2), 4A e 6B apresentam menores áreas de solos classificados, não se registando 
em qualquer troço alternativo áreas de RAN consideradas significativas. 

No que diz respeito ao atravessamento de Espaços Naturais, e no que respeita a troços 
alternativos, verifica-se o seu atravessamento unicamente pelo troço 2B. 

Os troços 2A (na zona de ligação entre os troços 2A1 e 2A2) e 2B atravessam igualmente 
o feixe hertziano Alcaria do Cume <> Alcaria Ruiva. 

Pelo atrás exposto, e em conjugação com as opções definidas para a localização da 
subestação de Tavira, consideram-se como preferenciais os troço 1C, 2A, 4A e 6B . 

9.2.3.6 Bio-ecologia 

No quadro seguinte apresentam-se separadamente os impactes sobre a flora e vegetação 
e sobre a fauna associados aos troços 1A, 1B e 1C: 
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Quadro 109 – Comparação entre os troços 1A, 1B e 1C, em matéria de Bio-ecologia 

Factores 
analisados TROÇO 1A TROÇO 1B TROÇO 1C 

Flora e 
vegetação 

Corredor com áreas de montado 
de sobro, embora em menor 
número que a alternativa 1B, 
sendo que as áreas de montado 
denso têm uma 
representatividade muito 
reduzida. 
 

Corredor com áreas de 
montado de sobro, 
incluindo várias zonas 
com densidade elevada. 
 

Corredor com 
menores áreas de 
montado de sobro, 
incluindo várias 
zonas com 
densidade elevada. 

 

Fauna 
Probabilidade de haver 
interferência com um casal de 
águia-de-bonelli, espécie 
sensível a este tipo de 
estruturas e com elevado 
estatuto de conservação: 
� o troço sobrepõe-se ao 

território do casal de águia-
de-bonelli CACHOPO. 

Probabilidade de haver 
interferência com um 
casal de águia-de-bonelli, 
espécie sensível a este 
tipo de estruturas e com 
elevado estatuto de 
conservação: 
� o troço sobrepõe-se ao 

território do casal de 
águia-de-bonelli 
CACHOPO. 

Não existem valores 
naturais e impactes 
cuja importância 
seja significante 
para a análise de 
alternativas. 

 

 

Da análise ao quadro anterior é possível optar facilmente pelo troço 1C, dado que é o 
único que não se sobrepõe ao território do casal de águia-de-bonelli CACHOPO, para 
além de registar menores áreas de montado. 

 

Quadro 110 – Comparação entre os troços 2A e 2B, em matéria de Bio-ecologia 

Factores 
analisados TROÇO 2A TROÇO 2B 

Flora e 
vegetação 

Não existem valores naturais e 
impactes cuja importância seja 
significante para a análise de 
alternativas 

Não existem valores naturais e impactes cuja 
importância seja relevante para a análise de 
alternativas 

Fauna 
Atravessa áreas mais abertas e 
com relevo menos acentuado, 
sendo possível a ocorrência de 
aves estepárias como o cortiçol e o 
alcaravão, bem como o rolieiro. O 
conjunto das espécies referidas é 
sensível a este tipo de estruturas e 
tem elevado estatuto de 
conservação. 

Sobrepõe-se a área frequentada por 
indivíduos não reprodutores de águia-de-
bonelli (na sua parte final). Sobrepõe-se ainda 
a áreas onde potencialmente poderão ocorrer 
espécies como a águia-cobreira e o bufo-real, 
frequentes ao longo da bacia da Ribeira de 
Odeleite (situada a sul deste troço), espécies 
sensíveis a este tipo de estruturas e com 
elevado estatuto de conservação. 

 

Embora ambos os troços atravessem áreas onde poderão ocorrer impactes ao nível de 
espécies de aves com elevado estatuto de conservação e/ou sensibilidade à colisão com 
linhas de transporte de energia, considera-se preferível o troço 2A , uma vez que: 

� Apesar de existir a possibilidade de ocorrência de espécies com elevado estatuto 
de conservação ao longo do troço 2A, a sua presença não foi confirmada; 

� As espécies que ocorrem ao longo do troço 2B (e.g. águia-de-bonelli, águia-
cobreira e bufo-real) têm estatuto de conservação elevado e propensão à colisão 
com linhas de transporte de energia. 
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Em relação à flora e vegetação, o tipo de coberto vegetal ao longo de ambas as 
alternativas é muito semelhante, inclusivamente no que diz respeito às áreas de montado 
presentes, sendo que as áreas de montado denso são escassas. 

 

Quadro 111 – Comparação entre os troços 4A e 4B, em matéria de Bio-ecologia 

Factores 
analisados TROÇO 4A TROÇO 4B 

Flora e 
vegetação 

Corredor com áreas de montado de 
sobro e azinho, incluindo várias áreas 
de montado denso, em especial junto 
ao final do troço. 

Corredor com áreas de montado de sobro 
e azinho, incluindo várias áreas de 
montado denso, embora com menor 
representatividade comparativamente à 
alternativa 4A. 

Fauna 
O troço atravessa a Ribeira da Foupana 
ao longo da qual podem ocorrer fluxos 
migratórios de aves, situação que 
potencia a ocorrência de impactes 
negativos ao nível das colisões.  
O final do troço, junto ao Rio Guadiana 
corresponde a uma zona onde ocorre a 
passagem de importantes contingentes 
de aves, sendo potencialmente 
sensível, tal como acontece em relação 
à alternativa 4B. No entanto, a zona 
atravessada encontra-se mais próxima 
de áreas com maior grau de 
humanização (Foz de Odeleite), sendo 
previsivelmente menos sensível do 
ponto de vista da bio-ecologia. 
 
Regista-se o atravessamento pelo troço 
do Sítio Classificado da Rede Natura 
2000 do Guadiana. 

A maior proximidade à Ribeira de Odeleite 
e o atravessamento de zonas mais 
declivosas, com barrancos pronunciados, 
corresponde a áreas onde potencialmente 
poderão ocorrer espécies como a águia-
cobreira e o bufo-real, frequentes ao longo 
da bacia da Ribeira de Odeleite, espécies 
sensíveis a este tipo de estruturas e com 
elevado estatuto de conservação. 
O troço atravessa vários vales e linhas de 
água sensíveis do ponto de vista da 
avifauna, sobretudo no que diz respeito ao 
atravessamento da Ribeira de Odeleite, 
vale muito aberto ao longo do qual se 
processam movimentações de aves 
limícolas e aquáticas (elevada 
concentração de aves e elevada 
probabilidade de ocorrência de colisões), 
entre a barragem de Odeleite e o Rio 
Guadiana. 
O final deste troço, junto ao Rio Guadiana, 
corresponde a uma zona com maior 
interesse do ponto de vista da avifauna, 
por se tratar de uma área com menor 
influência humana, comparativamente ao 
que ocorre no troço 4A devido à 
proximidade da localidade de Foz de 
Odeleite. 
Regista-se o atravessamento pelo troço 
do Sítio Classificado da Rede Natura 2000 
do Guadiana. 

 

Embora do ponto de vista da flora e vegetação, caso se optasse pelo troço 4B, se pudesse 
inferir que os impactes nas áreas de montado misto de sobro e azinho seriam 
potencialmente inferiores, tal seria apenas marginal, na medida em que as diferenças são 
pouco significativas e, à partida, o facto das manchas de montado denso não serem 
contínuas, nem num troço nem noutro, permitir em princípio ser possível seleccionar a 
localização dos apoios de forma a evitar ou minimizar o abate de sobreiros. 

Pela análise dos valores faunísticos e dos impactes a esse nível, opta-se pelo troço 4A, 
nomeadamente pelas seguintes razões: 

� é preferível atravessar a Ribeira da Foupana comparativamente à Ribeira de 
Odeleite, na medida em que os fluxos de aves que são mais significativos ao 
longo da bacia da Ribeira de Odeleite (migrações e movimentações entre áreas de 
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alimentação e descanso), nomeadamente entre a barragem de Odeleite e o rio 
Guadiana, incluem diversos grupos de aves e espécies que apresentam elevado 
risco de colisão com linhas de transporte de energia (p.e. várias aves limícolas, 
garças, gaivotas, patos, cegonhas, corvos marinhos etc.) De facto os impactes 
causados pelas linhas são minimizados quando o atravessamento de ribeiras é 
feito de forma oblíqua comparativamente a atravessamentos perpendiculares ao 
eixo da linha-de-água. No entanto, este tipo de atravessamento não elimina os 
impactes, apenas os reduz. Por outro lado, nesta fase de projecto não é possivel 
ainda garantir que a linha será oblíqua em relação ao vale da ribeira de Odeleite, 
já que tal dependerá da solução que vier a ser definida dentro do corredor. Por fim, 
sendo que o troço 4B cruza efectivamente a ribeira de Odeleite, atravessando um 
vale bastante aberto, num local que fica entre a barragem de Odeleite e o rio 
Guadiana, ocorrerão certamente movimentos de aves entre estas duas massas de 
água (e.g. várias limícolas, garças, gaivotas, patos, cegonhas, corvos marinhos, 
etc, todas elas sensíveis a colisões com LMAT), sendo que as aves terão que 
obrigatoriamente cruzar a linha; 

� o final da linha junto ao Rio Guadiana, ter aparentemente impactes de menor 
magnitude na bio-ecologia quando escolhida esta opção, na medida em que a 
zona final do troço 4A (ponto de ligação a Espanha) se encontra na proximidade 
de uma zona humanizada (a cerca de 500 m da povoação de Foz de Odeleite) e 
possui valores naturais menos significativos. 

Quadro 112 – Comparação entre os troços 6A e 6B, em matéria de Bio-ecologia 

Factores 
analisados TROÇO 6A TROÇO 6B 

Flora e 
vegetação 

Não existem valores naturais e 
impactes cuja importância seja 
significante para a análise de 
alternativas. 

Não existem valores naturais e 
impactes cuja importância seja 
significante para a análise de 
alternativas. 

Fauna 
Não existem valores naturais e 
impactes cuja importância seja 
significante para a análise de 
alternativas. 

Não existem valores naturais e 
impactes cuja importância seja 
significante para a análise de 
alternativas. 

 

Do ponto de vista da Bioecologia não existem valores naturais que nos levem a optar por 
uma ou outra alternativa, sendo que ambos os troços se encontram fora da área de 
dstribuição de indivíduos não-reprodutores de águia-de-Bonelli e fora da área de influência 
dos casais desta espécie que ocorrem a norte dos corredores propostos. 

9.2.3.7 Ruído e Socio-Economia 

Relativamente às alternativas 1A, 1B e 1C, considera-se o troço 1C preferencial, 
atendendo a que este não regista, ao contrário dos outros dois, qualquer habitação numa 
envolvente de 50 m (nenhum regista presença de ocupação humana no seu interior). 
Quanto aos troços 2A e 2B, considera-se o troço 2B preferencial, uma vez que, apesar de 
ambos não registarem habitações no seu interior, o troço 2A apresenta uma edificação na 
sua envolvente mais próxima. 

No que se refere aos troços 4A e 4B, considerando-se a presença humana apenas no 
interior do troço 4A (tal como na sua envolvente directa), é possível optar facilmente em 
matéria de poluição sonora pelo troço 4B. Já no que diz respeito aos troços 6A e 6B, e 
atendendo à presença de uma habitação no troço 6B, opta-se pelo troço 6A. 
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9.2.3.8 Paisagem 

Também neste caso se verifica uma enorme semelhança entre os troços alternativos em 
análise: os troços 1A, 1B e 1C encontram-se incluídos na Unidade 4; os troços 2A e 2B 
encontram-se incluídos na Unidade 5; os troços 4A e 4B, encontram-se incluídos na 
Unidade 7; e os troços 6A e 6B encontram-se incluídos na Unidade 9. 

No entanto, é possível visualizar algumas diferenças: 

Quadro 113 – Comparação entre os troços alternativos, em termos de paisagem 

Troço Declives 
Acentuados 

Bosques de espécies de 
crescimento rápido 

adultas 

Potencial relação visual 
com zonas habitadas 

Troço 1 A > quantidade - -  

Troço 1 B - - Casas Baixas  

Troço 1 C < quantidade - Alcarias de Baixo e Amoreira  

Troços 2 A1 e 
2 A2 

- - - 

Troço 2 B > quantidade - -  

Troço 4 A - Mata Nacional das Terras da 
Ordem (pinhal) 

Foz de Odeleite e 
habitações isoladas dentro 

do corredor  

Troço 4 B > quantidade Mata Nacional das Terras da 
Ordem (pinhal) - 

Troço 6 A - - Afonso Vicente e habitação 
junto ao limite do corredor  

Troço 6 B > quantidade - Habitação dentro do 
corredor 

 

Conforme já concluído no item “Fisiografia” e dado que o declive acentuado foi o único 
aspecto da paisagem em que foi possível diferenciar as alternativas para o troço 2, 
considera-se preferível a opção 2A. Tendo em conta essa opção, bem como a escolha 
inicialmente apresentada pela alternativa SE01 para a subestação, o troço 1C apresenta-
se, não só como mais vantajoso do ponto de vista dos aspectos paisagísticos (dado que 
se verificou no local que a relação visual com as zonas habitadas identificadas – Alcarias 
de Baixo e Amoreira – é potencialmente inferior à da alternativa 1B), mas também como a 
única solução passível de viabilizar as escolhas para a subestação e para o troço 2 em 
simultâneo. Neste caso, justifica-se alertar para a conveniência (em termos visuais) em 
cumprir as recomendações específicas apontadas no capítulo correspondente.  

Quanto ao troço 4, apesar de os declives mais acentuados se encontrarem na alternativa 
B, bem como o facto de a afectação da Mata Nacional das Terras da Ordem ser 
consideravelmente superior para a alternativa B comparativamente ao verificado para a 
alternativa A, considera-se, do ponto de vista global dos impactes paisagísticos, ser 
preferível o troço 4B, de modo a evitar o atravessamento para Espanha junto à povoação 
de Foz de Odeleite e numa zona com grande frequência de observadores e interesse 
turístico. No entanto, essa opção leva a que se torne particularmente importante adoptar 
as medidas de minimização propostas. 
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No que se refere ao troço 6, verifica-se que, de ambos os pontos de vista – paisagístico e 
visual, é preferível o troço 6A, pela menor percentagem de declives elevados que se 
verifica e porque, apesar da grande proximidade a uma habitação, essa situação é mais 
conveniente que a sobrepassagem que ocorre no troço B. Além disso, considera-se que a 
povoação de Afonso Vicente terá uma visibilidade para o corredor limitada pela fisiografia 
do terreno e pela forma como se encontra “encaixada” no terreno. 

9.2.3.9 Síntese comparativa 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese do atrás exposto a nível dos diferentes 
descritores: 

Quadro 114 – Comparação entre troços alternativos da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, 
a 400 kV 

Troço mais 
favorável 

Troço 
mais 
favorável 

Troço 
mais 
favorável 

Troço 
mais 

favorável Descritor 

1A 1B 1C 2A 2B 4A 4B 6A 6B 

Aspectos relevantes 

Fisiografia   X X  X  - - Troços 1C, 2A e 4A registam 
menores áreas com declives 
acentuados. Troços 6A e 6B 
equivalentes. 

Ocupação do Solo  
     Ocupação Humana   X    X X  Presença de habitações no 

interior do troço 4A, à chegada a 
Espanha, e no troço 6B 

     Ocupação Florestal   X X  X  X  Troços 1C e 2A – menor área 
florestal, menor área de montado 
Troço 4A – menor área florestal 
mas maior área de montado 
Troço 6A – menor área florestal 

     Ocupação Agrícola X   X     X Troços 1A, 2A e 6B – menor 
ocupação agrícola 

Ordenamento do 
território 
 

     X    Troço 4A apresenta menor área 
do Sítio classificado do Guadiana 
(72 ha), face ao troço 4B (101 ha). 

Condicionantes:  
     REN  X X X  X   X Troços 1B/1C, 2A, 4A e 6B 

registam menores áreas 
atravessadas de REN 

     RAN - - - - - - - - - Não se registam atravessamentos 
significativos de RAN 

     Montado   X X   X - - Troços 1C, 2A e 4B registam 
menores áreas de montado. 
Troços 6A e 6B com áreas 
semelhantes 

     Espaços Naturais - - - X  - - - - O troço 2B atravessa Áreas de 
Salvaguarda e Activação biofísica 
(Espaço Natural) 

Biologia:  
     Flora e vegetação   X - - - - - - Troço 1C regista menores áreas 

de montado 
     Fauna   X X  X  - - O troço 1C é o único que não se 

sobrepõe ao território do casal de 
águia-de-bonelli CACHOPO. 
As espécies que ocorrem ao longo 
do troço 2B (e.g. águia-de-bonelli, 
águia-cobreira e bufo-real) têm 
estatuto de conservação elevado 
e propensão à colisão com linhas 
de transporte de energia. 
É preferível atravessar a Ribeira 
da Foupana (troço 4A) 
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Troço mais 
favorável 

Troço 
mais 
favorável 

Troço 
mais 
favorável 

Troço 
mais 

favorável Descritor 

1A 1B 1C 2A 2B 4A 4B 6A 6B 

Aspectos relevantes 

comparativamente à Ribeira de 
Odeleite (troço 4B), não só pelas 
espécies presentes, como 
também pelos fluxos de aves que 
são mais significativos ao longo 
da bacia da Ribeira de Odeleite, 
incluindo diversos grupos de aves 
e espécies que apresentam 
elevado risco de colisão com 
linhas de transporte de energia. 

Ruido e Socio-
Economia 

- - X  X  X X  Ausência de habitações no interior 
e envolvente dos troços 1C, 2B, 
4B e 6A. 

Paisagem   X X   X   Menor impacte visual no troço 1C. 
Menor intervenção fisiográfica no 
troço 2A. 
Inexistência de impactes visuais 
no troço 4B. 

Legenda: “X” – Troço mais favorável; “-“ Troços equivalentes 

 

Da leitura ao quadro anterior é possível concluir que o troço 1C é preferencial em todos os 
factores analisados, excepto no que diz respeito à ocupação agrícola. No que se refere 
contudo, à comparação entre os troços 2A e 2B e 4A e 4B, observa-se que ambas as 
alternativas apresentam impactes distintos, por vezes de difícil comparação. 

Assim, no que se refere aos troços 2A e 2B, verifica-se que as principais condicionantes 
identificadas, a nível da sensibilidade da avifauna presente, impactes paisagísticos e 
presença de áreas de montado e de espaços naturais, ocorrem no troço 2B, pelo que se 
considera preferencial a adopção do troço 2A. 

Relativamente ao troço 4, observa-se que, se por um lado o troço 4A se mostra 
preferencial em matéria de ordenamento do território e de potencial afectação das 
comunidades faunísticas, o troço 4B é mais favorável no que diz respeito à potencial 
afectação de zonas habitadas (em termos socio-económicos, paisagísticos e de poluição 
sonora). Deste modo, e uma vez que ambos os troços têm impactes, não se justifica 
apontar qualquer deles como preferencial,  em termos ambientais, devendo a decisão ter 
em conta que a construção da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, pressupõe a 
interligação com a Rede Eléctrica Espanhola e se encontra condicionada pela escolha 
concertada do respectivo ponto de interligação. 

Finalmente, no que diz respeito ao troço 6, e atendendo à inexistência de impactes 
diferenciadores em materia de avifauna, priveligia-se o afastamento da futura linha de 
zonas habitadas como as registadas no troço 6B, pelo que se opta pelo troço 6A. 
Considera-se, contudo, que a definição de um traçado que se afaste da habitação 
identificada permitirá tornar o troço 6A igualmente viável.  

9.2.3.10 Comparação entre a Solução Sul e a Solução Norte 

Ainda que tenha sido feita uma análise individualizada para cada troço alternativo, importa 
referir que a Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV apresenta duas alternativas de 
corredores, definidas em função do ponto de ligação do projecto à fronteira espanhola – a 
Solução Sul , que se desenvolve para Este a partir da subestação de Tavira e a Solução 
Norte , que se desenvolve para Nordeste a partir do mesmo local – para além dos troços 
alternativos apresentados para cada uma destas hipóteses. Tal como anteriormente 
referido, as duas soluções partilham os troços 1A, 1B e 1C, assim como o troço 2A1. A 
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Solução Sul inclui ainda os troços 2A2, 2B, 3, 4A e 4B e a Solução Norte os troços 5, 6A, 
6B e 7. Assumindo as opções de troços definidas no ponto anterior, verifica-se que a 
Solução Sul se encontra formada pelos troços 1C, 2A, 3 e 4A ou 4B (não se considerou 
nenhum como preferencial, neste caso) e a Solução Norte pelos troços 1C, 2A1, 5 e 6B. 

Quadro 115 – Definição dos troços que compõem as Soluções alternativas para a Linha 
Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV 

TROÇO Área do troço (ha)  

Solução Sul 
2A1 129,2 
2A2 357,7 

3 233,1 
4A 471,9 
4B 481,9 

Solução Norte 
2A1 129,2 

5 960,3 
6A 149,4 
7 123,7 

 

Considerando a informação anteriormente apresentada, e atendendo à opção pelo troço 
mais favorável em cada corredor, foi possível sintetizar os principais impactes ocorrentes 
nas soluções alternativas em estudo para a Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV. 

9.2.3.10.1 Fisiografia 

Analisando o Quadro 116  (que compara as duas Soluções do ponto de vista da fisiografia) 
podemos constatar que apresentam situações fisiográficas semelhantes, mas que a 
Solução Sul atravessa mais zonas com inclinações superiores a 25% (que são as mais 
susceptíveis para ocorrência de impactes negativos). 

Quadro 116 – Comparação entre as Soluções Sul e Norte, em matéria de fisiografia 

Declives 
Hipótese  

Classes % 
0-5 29,5 
5-15 5,5 
15-25 14,5 

Solução Sul 

> 25 50,5 
0-5 32 
5-15 19 
15-25 18 

Solução Norte 

> 25 31 

 

9.2.3.10.2 Ocupação do solo 

Em matéria de ocupação do solo e considerando as opções pelos troços alternativos atrás 
mencionadas, verifica-se que a Solução Sul regista uma ausência de ocupação humana 
no interior dos troços que a compõem, caso se opte pelo troço 4B, ou algumas habitações 
dispersas, caso se adopte o troço 4A. Quanto à Solução Norte, verifica-se a ausência total 
de habitações no seu interior. 

Quanto à ocupação florestal, verifica-se que a Solução Norte apresenta uma área florestal 
superior, de cerca de 1034 ha, face aos 643 ha (considerando o troço 4A) a 712 ha (no 
incluindo o troço 4B), assim como uma maior área de montado, cerca de 72,4 ha, 
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enquanto a Solução Sul regista valores entre os 61 ha (troço 4A) e 36 ha (troço 4B). No 
entanto, o troço 4A regista importantes atravessamentos de áreas com plantação de 
pinheiros mansos. 

A ocupação agrícola é menos expressiva em ambas as alternativas, registando valores 
similares (na ordem dos 175 ha). 

9.2.3.10.3 Ordenamento do Território 

Em matéria de ordenamento do território, verifica-se que a Solução Sul atravessa áreas 
significativamente superiores do Sítio Classificado Rede Natura 2000 do Guadiana, 
nomeadamente entre os 72,5 ha (no caso do troço 4A) e os 101 ha (no caso do troço 4B), 
enquanto que a Solução Norte, no seu troço 7 apenas atravessa 51,3 ha. 

9.2.3.10.4 Condicionantes 

Em matéria de condicionantes, verifica-se o atravessamento de áreas pertencentes à 
Reserva Ecológica Nacional por ambas as Soluções alternativas, sendo que o Corredor 
Norte atravessa uma menor extensão, de cerca de 423 ha, enquanto o Corredor Sul 
atravessa maiores áreas, nomeadamente, 660 ha (na opção do troço 4A) e 750 ha 
(considerando o troço 4B). 

As áreas de Reserva Agrícola Nacional atravessadas são muito pouco expressivas, 
ocorrendo unicamente no caso da Solução Sul. 

Como referido no ponto relativo à Ocupação do Solo, verifica-se um atravessamento 
superior de áreas de montado no caso da Solução Norte. 

Ambas as Soluções atravessam Espaços Naturais, sendo que a Solução Sul percorre 
cerca de 2,5 ha de Áreas de Salvaguarda e Activação Biofísica e a Solução Norte 
apresenta 69,8 ha de terrenos incluídos nessa mesma categoria e ainda 20,2 ha de 
Reserva Biológica Municipal. 

A Solução Norte atravessa marginalmente (apenas no extremo Norte) uma Área de 
Aptidão Turística em Alcoutim, a qual, no entanto, não apresenta ainda estatuto de Espaço 
Urbanizável, uma vez que não tem o seu Núcleo de Desenvolvimento aprovado. 

No interior dos troços da Solução Norte implantam-se ainda zonas envolventes com 250 m 
de raio em torno de pontos de água de combate a incêndios, consideradas áreas em que 
a implantação de uma linha eléctrica poderá comprometer a sua utilização por meios 
aéreos. 

Ambas as Soluções atravessam o feixe hertziano de Alcaria do Cume <> Alcaria Ruiva. 

9.2.3.10.5 Bio-ecologia 

A comparação entre as alternativas de corredor para a Linha Tavira-Fronteira Espanhola, 
a 400 kV, é apresentada no Quadro 117 . 
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Quadro 117 – Comparação entre as Soluções Sul e Norte, em matéria de Bio-ecologia 

Factores 
analisados Alternativa Norte Alternativa Sul 

Flora e 
vegetação 

Corredor com áreas de montado de 
sobro e azinho, incluindo algumas 
áreas de montado mais denso, em 
especial junto ao final do troço. Áreas 
agrícolas intercaladas por áreas de 
mato, em especial nas zonas mais 
declivosas. Comparativamente à 
alternativa mais a sul, possuí uma 
maior extensão de áreas agrícolas e 
matos em detrimento das plantações 
de pinheiro. 

Corredor com áreas de montado de sobro e 
azinho, incluindo várias áreas de montado 
denso, em especial junto ao final do troço. 
Presença de áreas extensas com 
plantações de pinheiro manso, bem como 
de áreas agrícolas alternando com matos. 

Fauna 
Grande parte do corredor sobrepõe-
se a territórios de indivíduos não 
reprodutores de águia-de-Bonelli, 
existindo ainda um casal desta 
espécie (VASCÃO 2) na proximidade 
do corredor em análise. 

A Alternativa afasta-se das áreas onde se 
verifica a ocorrência de indivíduos não 
reprodutores de águia-de-bonelli. 
Os troços finais desta alternativa 
atravessam zonas onde o fluxo de aves é 
constante, nomeadamente a a área da foz 
da ribeira da Foupana (troço 4A) ou a área 
da Ribeira e Foz do Odeleite (troço 4B). 

 

Do ponto de vista da flora e vegetação, considera-se não existirem diferenças 
significativas entre as alternativas Norte e Sul. 

As diferenças mais significativas dizem respeito à fauna, nomeadamente à avifauna. 
Assim, por um lado, a alternativa Sul é mais favorável por se afastar das áreas onde se 
comprovou a ocorrência de indivíduos não reprodutores de águia-de-bonelli, mas por outro 
lado, é mais desfavorável por atravessar vales que constituem corredores preferenciais de 
migração para a avifauna. Ponderando as vantagens e desvantagens de uma e outra 
alternativa, considera-se a Solução Norte  mais favorável, uma vez que: 

� atravessa um menor número de vales e barrancos de grandes dimensões; 

� evita o cruzamento dos vales abertos das ribeiras da Foupana e de Odeleite (na 
parte final do corredor), onde se constata um fluxo continuado de aves com 
elevada propensão de colisão com linhas de alta tensão (resultante dos seus 
movimentos circadianos), comparativmente aos impactes que e prevêem na 
Solução Norte, onde as espécies presentes (e.g. indivíduos não reprodutores de 
Águia de Bonelli), apesar do seu elevado estatuto de conservação apresentam 
maior plasticidade perante estruturas deste tipo. 

9.2.3.10.6 Ruído e Socio-Economia 

Tal como referido no ponto relativo à Ocupação do Solo, verifica-se que a Solução Norte 
será preferencial, apenas quando comparada com uma Solução Sul que contemple o troço 
4A. Complementarmente, ambas a soluções registam receptores sensíveis numa 
envolvente de 50 m em torno do corredor, sendo que o troço 4A regista um maior número 
de habitações na referida faixa envolvente. 

9.2.3.10.7 Paisagem 

Analisando o Quadro 118  (que compara as duas hipóteses do ponto de vista paisagístico 
e visual), podemos constatar que apresentam situações fisiográficas semelhantes, mas 
que a Sollução Sul atravessa mais zonas com inclinações superiores a 25% (que são as 
mais susceptíveis para ocorrência de impactes negativos). 
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Quadro 118 – Comparação entre os corredores, em termos de paisagem 

Solução Declives 
Acentuados 

Bosques de espécies de 
crescimento rápido 

adultas 

Potencial relação visual 
com zonas habitadas 

Solução Sul > quantidade Mata Nacional das Terras da 
Ordem (pinhal) 

Casas Baixas, Alçarias de 
Baixo, Amoreira, 

Furnazinhas, Corte Nova e 
Vale do Pereiro, Foz de 

Odeleite e habitações dentro 
do corredor  

Solução Norte - - 

Marim, Alcaria, Alcaria Cova 
de Cima, Alcaria Cova de 
Baixo, habitações muito 

próximo ou dentro do 
corredor, Vaqueiros, Pereiro e 

Afonso Vicente 

Apesar de, do ponto de vista da estrutura da paisagem (declives e matas), ser preferível a 
opção Norte, e em termos de visualização potencial existir, aparentemente, um número de 
observadores semelhante em ambos os corredores, considera-se que, a extensão de 
ambas as alternativas e o facto de alguns aspectos merecerem uma ponderação permite 
uma análise mais profunda que a representada no quadro. De facto, apesar de se verificar 
existirem declives mais acentuados na alternativa Sul, a relação entre uns e outros não é 
demasiado discrepante. Por outro lado, é de considerar o grande interesse paisagístico 
(oliveiras centenárias) e potencial turístico das encostas e margens do Guadiana, na 
alternativa Norte. Por esses motivos, considera-se ser preferível a Solução Sul. 

9.2.3.10.8 Síntese comparativa entre corredores 

No quadro seguinte sintetiza-se a informação recolhida para efeitos de comparação entre 
Soluções de corredor para a Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV. 

Quadro 119 – Comparação entre troços alternativos da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, 
a 400 kV 

Solução 
Preferencial Descritor 

Solução 
Sul 

Solução 
Norte 

Aspectos relevantes 

Fisiografia  X A Solução Sul atravessa mais zonas com inclinações superiores a 
25% 

Ocupação do Solo 
     Ocupação Humana  X A Solução Norte é preferencial, caso a Solução Sul contemple o 

Troço 4A, pois esta regista habitações no seu interior 
     Ocupação Florestal - - A Solução Norte regista maiores áreas de atravessamento de 

áreas florestais e de montado, mas a Solução Sul atravessa 
importantes povoamentos de pinheiro manso 

     Ocupação Agrícola - - Ocupação agrícola semelhante 
Ordenamento do 
território 

 X A Solução Norte regista um menor atravessamento do Sítio 
Classificado Rede Natura 2000 do Guadiana 

Condicionantes: 
     REN  X A Solução Norte atravessa uma menor extensão de REN 
     RAN - - Não se registam atravessamentos significativos de RAN, apesar 

dela só ocorrer na Solução Sul 
     Montado X  A Solução Sul atravessa uma menor área de montado 
     Espaços Naturais X  A Solução Norte atravessa uma maior extensão de Espaços 

Naturais 
     Área de Aptidão 
Turística 

X  A Solução Norte atravessa marginalmente uma Área de Aptidão 
Turística (apesar de esta não constituir ainda Espaço Urbanizável) 

     Pontos de água X  A Solução Norte inclui o atravessamento de áreas envolventes a 4 
pontos de água com raio inferior a 250 m. 

Biologia: 
     Flora e vegetação - - Não existem diferenças significativas entre os troços  
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Solução 
Preferencial Descritor 

Solução 
Sul 

Solução 
Norte 

Aspectos relevantes 

     Fauna  X A Solução Norte atravessa um menor número de vales e 
barrancos de grandes dimensões, pelo facto do corredor definido 
evitar os casais de águia-de-bonelli, sendo que os impactes na 
avifauna na proximidade da ligação a Espanha são à partida 
inferiores e mais facilmente mitigáveis 

Ruído e Socio-
Economia 

 X A Solução Norte é preferencial, caso a Solução Sul contemple o 
Troço 4A, pois esta regista habitações no seu interior e na 
envolvente próxima. 

Paisagem X  Maior interesse paisagístico da zona final da Solução Norte, 
apesar da estrutrura da paisagem ser superior no caso da 
Solução Sul 

 

Atendendo ao exposto no quadro anterior, considera-se preferencial a adopção da 
Solução Norte  para a implantação da Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, uma 
vez que esta se revela mais favorável em matéria de ocupação humana e de Ecologia e 
pelo facto de os impactes que a penalizam poderem ser mais facilmente minimizáveis, a 
saber: 

� Afastamento da linha de zonas de montado e implantação de apoios de modo a 
preservar os sobreiros e azinheiras existentes no corredor; 

� Minimização do número de apoios a implantar nos Espaços Naturais atravessados 
(que concidem com as várzeas das ribeiras de Odeleite, Foupana e Cadavais); 

� Afastamento do traçado relativamente a pontos de água, distanciando a linha, no 
mínimo, cerca de 250 m dos mesmos; 

� Minimização dos impactes sobre a Área de Aptidão Turística (que se encontra 
delimitada, mas não apresenta ainda Estatuto de Espaço Urbanizável) através dos 
estudos de simulação sobre o modelo digital do terreno que permitem seleccionar 
o traçado e a localização dos apoios mais favoráveis em termos paisagísticos. 

Deve ainda salientar-se que nos contactos havidos, a Rede Eléctrica de Espanha, REE, 
manifestou à REN, S.A. a sua preferência técnica e ambiental pela Solução Norte. 

9.2.4 Abertura da LTNET para a subestação de Tavira , a 150 kV 

9.2.4.1 Aspectos gerais 

O projecto da Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV, apresenta duas 
extensões de corredor que registam troços alternativos. Tratam-se dos troços 1A e 1B e 
dos troços 3A e 3B, que serão analisados separadamente nos pontos seguintes. 

9.2.4.2 Fisiografia 

Os troços 1A e 1B apresentam ambos uma área muito significativa de declives superiores 
a 25%, sendo, no entanto, de referir que este valor é ligeiramente inferior no troço 1A. No 
que se refere à rede hidrográfica, ambos os troços apresentam características 
semelhantes. 

Relativamente aos troços 3A e 3B, é de referir que fisiograficamente estes troços são 
muito idênticos, sendo apenas de referir que o troço 3B atravessa um maior número de 
linhas de água. 
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Quadro 120 – Comparação entre troços alternativos em matéria de fisiografia 

Declives 
Troço 

Classe % 
Linhas Água 

0-5 18 
5-15 0 

15-25 4 
Troço 1 A 

>25 78 

B. do Grainho; B. de Charnelho  

0-5 12 
5-15 0 

15-25 3 
Troço 1 B 

>25 85 

B. da Junqueira; B. de Charnelho 

0-5 14 
5-15 0 

15-25 4 
Troço 3 A 

>25 82 

B. da Mimosa; B. dos Loros; B. da Várzea de Ouro; B. 
do Caminho Novo; B. da Amarela; Rib. das Casas 
Novas; B. da Rocha de João Cordeiro 

0-5 16 
5-15 0 

15-25 4 
Troço 3 B 

>25 80 

B. da Mimosa; Rib. de Beliche; B. de Ratinho; B. dos 
Loros; B. dos Caldeirões; B. do Chantalho; B. das 
Casas Novas; B. Fundo; B. das Cruzes; B. da Rocha 
de João Cordeiro 

 

Tendo em conta a comparação dos troços, no que se refere ao troço 1, julga-se que a 
alternativa 1A é a mais favorável, uma vez que apresenta uma área de relevo muito 
acentuado (declives superior a 25%) inferior. Relativamente ao troço 3, do ponto de vista 
da fisiografia, não existe uma alternativa preferencial, uma vez que as características das 
alternativas são muito semelhantes. 

9.2.4.3 Ocupação do Solo 

Em matéria de ocupação do solo, verifica-se a ausência de zonas habitadas no interior 
dos troços 1A e 1B, registando-se, no entanto uma habitação isolada no troço 3A e 2 
pequenos núcleos habitacionais no troço 3B. Relativamente à ocupação florestal, 
verificam-se menores áreas de atravessamento nos troços 1A e 3A. Pelo contrário, as 
áreas de ocupação agrícola incidem mais expressivamente nos referidos troços 1A e 3A. 
Considerando unicamente o aspecto da potencial interferência com zonas habitadas, 
considera-se ser o troço 3A preferencial, sendo que o troço 1A é igualmente tido como 
preferencial por registar uma menor ocupação florestal. 

9.2.4.4 Condicionantes Biofísicas, Condicionantes Urbanísticas e Servidões 

Verificam-se menores áreas de atravessamento de REN pelos troços 1B e 3A, sendo no 
entanto a diferença registada pouco significativa. Não se identificam áreas relevantes de 
RAN nos troços alternativos que permitam a sua distinção. De registar ainda uma menor 
ocorrência de áreas de montado no troço 1B, apesar de pouco significativa. Nos troços 3A 
e 3B a presença de montado é semelhante. 

Desta forma, consideram-se preferenciais os troços 1B e 3A. 

9.2.4.5 Bio-ecologia 

No quadro seguinte apresentam-se separadamente os impactes sobre a flora e vegetação 
e sobre a fauna associados aos troços 1A e 1B: 
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Quadro 121 – Comparação entre os troços 1A e 1B, em matéria de Bio-ecologia 

Factores 
analisados TROÇO 1A TROÇO 1B 

Flora e 
vegetação 

Corredor com áreas de montado de 
sobro, incluindo várias áreas de 
montado denso. 

Corredor com áreas de montado de sobro, 
incluindo áreas de montado denso, 
embora com menor representatividade 
comparativamente à alternativa 1A. 

Fauna 
Probabilidade de haver interferência 
com um casal de águia-de-bonelli, 
espécie sensível a este tipo de 
estruturas e com elevado estatuto de 
conservação: 

� o troço sobrepõe-se ao território 
do casal de águia-de-bonelli 
CACHOPO 

Não existem valores naturais e impactes 
cuja importância seja relevante para a 
análise de alternativas. 

 

 

Pela análise integrada das quatro estruturas em análise (os três corredores de linhas e a 
subestação), do ponto de vista da fauna, flora e vegetação, bem como dos valores 
naturais presentes e impacte associados, em relação a estes dois troços, deverá optar-se 
pelo troço 1B , na medida em que: 

� a alternativa SE01 (Amoreira) para a Subestação de Tavira é francamente melhor 
que a alternativa SE02 (Cachopo), levando a que o troço 1A deixe de fazer 
sentido; 

� troço 1A, no seu início sobrepõe-se ao território de um casal de Águia-de-Bonelli, 
situação que poderá induzir impactes negativos significativos; 

A área de montado de sobro denso é inferior ao longo do troço 1B, embora o montado 
seja pouco representativo em ambas as alternativas. 

 

No que se refere agora aos troços 3A e 3B, a sua análise comparativa é apresentada no 
quadro seguinte: 

Quadro 122 – Comparação entre os troços 3A e 3B, em matéria de Bio-ecologia 

Factores 
analisados TROÇO 3A TROÇO 3B 

Flora e 
vegetação 

Corredor com áreas de montado de sobro, incluindo 
várias áreas de montado denso 

Corredor com áreas de 
montado de sobro, 
incluindo várias áreas de 
montado denso. 

Fauna Existe alguma indefinição em relação à localização 
exacta do casal de águia-de-bonelli CORTE, o qual 
poderá estar mais próximo do troço 3A, deslocando-se 
para noroeste da localização provável que lhe foi 
atribuída no capítulo de caracterização da situação de 
referência. 

 
Não existem valores 
naturais e impactes cuja 
importância seja 
relevante para a análise 
de alternativas 
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No que diz respeito aos valores naturais presentes e aos impactes que lhes estão 
associados, os dois troços em análise são muito semelhantes. No entanto, a maior 
extensão de linha do troço 3B (aproximadamente 16,4 km) comparativamente ao troço 3A 
(aproximadamente 14,1 km) conduzirá potencialmente a uma situação de impacte superior 
ao nível das populações de aves que ocorrem neste local, na medida que, entre outras 
varáveis (e.g. tipo de habitats atravessados, etc), os impactes resultantes de colisões com 
a linha são função do comprimento desta. 

Embora a localização do casal de águia-de-bonelli CORTE não seja exacta, a grande 
distância entre a localização provável que lhe foi atribuído e o troço 3A, permitem-nos 
inferir que, mesmo que este esteja mais a Noroeste, em princípio não será afectado pela 
escolha deste troço. 

Quanto à flora e vegetação presentes, as áreas de montado de sobro presentes num e 
noutro troço são muito semelhantes. 

Tendo em conta o critério «extensão da linha» e os potenciais impactes que uma maior 
extensão terá ao nível das populações de aves, bem como um maior número de apoios 
terá ao nível dos habitats afectados e vegetação destruída, opta-se pelo troço 3A . 

9.2.4.6 Ruído e Socio-Economia 

Tal como referido anteriormente, verifica-se a ausência de zonas habitadas no interior dos 
troços 1A e 1B (apesar de nos primeiros dois se identificarem receptores numa envolvente 
de 50 m), registando-se, no entanto, uma habitação isolada no troço 3A e 2 pequenos 
núcleos habitacionais no troço 3B. Desta forma, em matéria de poluição sonora considera-
se preferencial o troço  3A, não sendo possível optar entre os troços 1A e 1B. 

9.2.4.7 Paisagem 

Neste caso verificam-se à partida algumas diferenças entre os troços 1A e 1B, já que o 
início do troço 1A encontra-se incluído na Unidade de Paisagem 4 (com características de 
relevo ligeiramente menos acentuadas), enquanto que toda a restante linha se encontra 
abrangida pela Unidade 5. 

Quadro 123 – Comparação entre os troços alternativos, em termos de paisagem 

Troço Declives 
Acentuados 

Bosques de espécies de 
crescimento rápido 

adultas 

Potencial relação visual com zonas 
habitadas 

Troço 
1 A - - -  

Troço 
1 B > quantidade - Passa Frio  

Troço 
3 A > quantidade - 

Moinho de Peralva, Peralva, Alcaria do 
Cume, Portela dos Tremoços, 

Carneiros e Amarela  

Troço 
3 B 

muito 
semelhante 

- Água dos Fusos, Casas Novas e 
Malhada de Santa Maria 

 

Tendo em conta a comparação dos troços, no que se refere ao troço 1, considerar-se-ia à 
partida a alternativa 1A como a mais favorável, uma vez que apresenta uma área de 
relevo muito acentuado inferior. No entanto, a necessidade de viabilização da alternativa 
SE 01 para a Subestação, leva a optar pela alternativa 1B (alertando para a necessidade 
de cumprir as recomendações apresentadas no Capítulo 8).  
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Relativamente ao troço 3, tendo em conta que as restantes condicionantes (fisiográfica e 
de ocupação do solo) não são representativas, considera-se que, do ponto de vista da 
paisagem em geral, é preferível a alternativa 3B, dada a menor visbilidade relativamente a 
zonas habitadas. 

9.2.4.8 Síntese comparativa 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese do atrás exposto a nível dos diferentes 
descritores: 

Quadro 124 – Comparação entre troços alternativos da Abertura da LTNET para a SE de 
Tavira, a 150 kV 

Troço mais 
favorável 

Troço mais 
favorável Descritores 

1A 1B 3A 3B 
Aspectos relevantes 

Fisiografia X  - - Troço 1A apresenta menor área de declives acentuados 
Ocupação do Solo:  
     Ocupação Humana 

- - X  O Troço 3A têm uma habitação isolada no seu interior e 
o troço 3B tem 2 pequenos núcleos habitacionais 

     Ocupação Florestal 
X  X  Os troços 1A e 3A apresentam menores áreas de 

ocupação florestal 
Ocupação Agrícola 

 X  X Os troços 1B e 3B apresentam menores áreas de 
ocupação agrícola 

Condicionantes:  
     REN 

 X X  
Os troços 1B e 3A apresentam menores áreas de solos 
classificados como REN, apesar se as diferenças serem 
pouco significativas 

     RAN - - - - Não se registam atravessamentos significativos de RAN 
     Montado  X - - Presença mais relevante de montado no troço 1B. 
Biologia:  
     Flora e vegetação  X - - Presença inferior de áreas de montado no troço 1B. 
     Fauna 

 X X  

Sobreposição do troço 1A ao território do casal de 
Águia-de-Bonelli CACHOPO. 
Prevê-se uma menor extensão de linha no caso do 
troço 3A, reduzindo os potenciais ao nível das 
populações de aves 

Paisagem 

X   X 

O Troço 1A apresenta menor extensão de declives 
acentuados. 
O Troço 3B apresenta menor impacte visual em zonas 
habitadas 

Ruido e Socio-
Economia - - X  Presença de maior número de receptores sensíveis no 

troço 3B. 
Legenda: “X” – Troço mais favorável; “-“ Troços equivalentes 

 

Pelo acima referido, considera-se que o troço 1B se afigura como preferencial em quase 
todos os domínios. Considera-se que a adopção das medidas de minimização 
preconizadas no Capítulo 8 (no sentido do afastamento do traçado da linha daquela 
habitaçãopermitirá atenuar as interferências que a ele se encontram associadas. 

No que se refere ao troço 3, não se registam impactes significativos que determinem à 
partida qual a solução preferencial. No entanto, face à menor ocupação humana do troço 
3A e à sua previsível menor extensão, considera-se mais adequada a adopção do troço 
3A. 
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9.3 Subestação de Tavira 

9.3.1 Aspectos gerais 

A análise comparativa de alternativas de implantação para a subestação de Tavira incide 
sobre as localizações SE01 – Amoreira e SE02 – Cachopo, ambas situadas na freguesia 
de Cachopo, concelho de Tavira. Para esta análise foram igualmente considerados os 
impactes resultantes dos troços das linhas eléctricas que dependem da localização 
seleccionada. Desta forma, associados a cada localização em estudo, encontram-se 
definidos os seguintes troços: 

� Localização SE01 – Amoreira : 

o Troço 4A da Linha “Tunes Norte”-Tavira, a 400 kV 

o Troço 1C da Linha Tavira-Fronteira Espanhola, a 400 kV; 

o Troço 1B da Abertura da LTNET para a SE de Tavira, a 150 kV. 

� Localização SE02 – Cachopo : 

o Troço 4B da Linha “Tunes Norte”-Tavira, a 400 kV 

o Troços 1A e 1B da Linha Tavira-Fronteira Espanhola, a 400 kV; 

o Troço 1A da Abertura da LTNET para a SE de Tavira, a 150 kV. 

Da análise da situação de referência apresentada no Capítulo 5  e da avaliação de 
impactes efectuada no Capítulo 6 , foi possível seleccionar quais os descritores passíveis 
de diferenciar as duas localizações, tanto pela presença de valores (naturais ou humanos) 
e condicionantes distintos, como pela ocorrência de impactes com diferentes graus de 
significado. 

Para a anáise comparativa foram excluídos os seguintes descritores: 

� Geomorfologia, geologia e sismicidade: as duas localizações encontram-se 
implantadas sobre a mesma formação geológica e não se situam na proximidade 
de qualquer área geológica com potencial interesse científico e/ou comercial. Da 
mesma forma, ambas a localizações apresentam o mesmo reduzido risco sísmico. 
Por outro lado, atendendo à Fase do Projecto (Estudo Prévio), não existem ainda 
informações geológicas e geotécnicas locais que permitam avaliar sobre a 
ocorrência de impactes distintos nas duas localizações; 

� Solos: na totalidade da área das duas localizações ocorrem leptossolos, de 
reduzida aptidão agrícola, não existindo, por esse motivo, qualquer área a 
preservar nesta matéria, sendo os impactes sobre os solos pouco significativos em 
ambos os locais; 

� Ordenamento do território: o único Plano de Ordenamento que distingue 
territorialmente as duas localizações é o PDM de Tavira. Este Plano classifica, no 
entanto, as duas localizações de igual forma: cerca de 80% de cada área como 
floresta de protecção e cerca de 20% como área agrícola. Uma vez que a 
ocupação resultante do projecto não se enquadra em qualquer destas classes de 
uso, verifica-se o mesmo impacte em qualquer das localizações; 

� Ruído: dada a ausência de receptores sensíveis no interior ou na envolvente 
imediata de qualquer das localizações, não se prevê a ocorrência de impactes 
sonoros em resultado da implementação do projecto em qualquer das localizações; 
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� Clima: este descritor não é passível de ser afectado pela implementação do 
projecto, pelo que não poderá ser usado enquanto factor diferenciador; 

� Qualidade do ar: apesar do projecto ser responsável pela emissão de poluentes 
atmosféricos, tanto na fase de construção, como na fase de exploração, o 
afastamento de ambas as localizações relativamente a receptores sensíveis 
(zonas habitadas) inviabiliza a ocorrência de impactes significativos nesta matéria. 

Desta forma, foram seleccionados os seguintes descritores para a comparação das 
localizações em estudo: 

� Fisiografia; 

� Ocupação do solo; 

� Condicionantes Biofísicas, Urbanísticas e Servidões; 

� Bio-ecologia; 

� Socio-economia; 

� Paisagem; 

� Património; 

� Recursos Hídricos e Qualidade da Água. 

9.3.2 Fisiografia 

As áreas alternativas para a implantação da subestação (SE 01 e SE 02) apresentam 
características fisiográficas muito semelhantes. Analisando o quadro abaixo percebe-se 
que ambas as alternativas apresentam em cerca de metade da área declives superiores a 
25%, sendo no entanto de realçar que a alternativa SE 01 apresenta um valor ligeiramente 
inferior. No que se refere à presença de linhas de água, apenas na alternativa SE 02 
regista uma linha de água com denominação na Carta Militar (e com classificação no 
Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água em Portugal), ou seja o 
Barranco dos Guinchos. 

Quadro 125 – Comparação de alternativas em matéria de fisiografia 

Declives 
Subestação 

Classe % 
Linhas de Água 

0-5 35 
5-15 1 

15-25 15 
SE 01 

>25 49 

---- 

0-5 30 
5-15 2 

15-25 14 
SE 02 

>25 54 

Barranco dos 
Guinchos 

 

Desta forma, ainda que, as duas alternativas se apresentem semelhantes, considera-se 
que a SE 01 é a localização preferencial, uma vez que, à partida, é a que se apresenta 
menos sensível à ocorrência de impactes sobre a fisiografia. 
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9.3.3 Ocupação do Solo 

Em matéria de ocupação do solo, verifica-se a ausência de zonas habitadas no interior de 
ambas as localizações, assim como na sua envolvente directa. No que se refere, contudo, 
à ocupação florestal, verifica-se que enquanto a localização SE01 apresenta pequenas 
áreas de montado e de azinheiras que marginam essencialmente a EM 505, a SE02 
implanta-se numa área florestal de pinheiro-bravo recentemente ardido, em que se verifica, 
contudo, uma presença mais significativa de sobreiros. No que se refere à ocupação 
agrícola, verifica-se que esta apenas ocorre na localização SE01, sendo formada por uma 
plantação regular de medronheiros. 

De uma forma geral, considera-se que ambas as localizações irão introduzir afectações ao 
nível da ocupação do solo existente. Considera-se no entanto que a afectação inevitável 
das áreas de montado que se identificam na localização SE02, constitui um impacte de 
maior significado, dado constituírem formações legalmente protegidas e habitats 
classificados e ecologicamente sensíveis e ainda fonte de rendimentos (no que se refere à 
exploração de cortiça – situação que será devidamente compensada após o pagamento 
da devida indemnização ao proprietário do terreno). Desta forma, considera-se que em 
matéria de ocupação do solo, a localização SE01 é preferencial. 

9.3.4 Condicionantes Biofísicas, Condicionantes Urb anísticas e Servidões 

No que se refere às condicionantes biofísicas identificadas no interior das localizações em 
estudo, verifica-se que a SE01 é responsável por um menor atravessamento de solos 
pertencentes à REN (70%) face à localização SE02 (90%).  

Nenhuma das localizações se implanta sobre áreas expressivas de solos integrados na 
RAN (apesar de a localização SE01 apresentar uma área superior), pelo que não se 
considera que este possa ser um factor diferenciador.  

Tal como referido anteriormente, a localização SE02 apresenta no seu interior uma 
quantidade de sobreiros superior à registada na SE01, ocorrendo estes de forma 
disseminada dentro da localização, o que determina a ocorrência inevitável de impactes se 
a subestação se implantar nesse local. 

Por fim, regista-se o atravessamento marginal, pela localização SE02, da área de 
protecção definida pelo presente EIA para o heliporto de Cachopo. 

Por todos os aspectos acima referidos, considera-se ser a localização SE01 a preferencial 
em matéria de condicionantes de uso do solo. 

9.3.5 Bio-ecologia 

No que se refere à Bio-ecologia, analisaram-se separadamente os impactes sobre a flora 
e vegetação e sobre a fauna. 
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Quadro 126 – Comparação entre as localizações alternativas, em matéria de Bio-ecologia 

Factores 
analisados SE01 – Amoreira SE 02 – Cachopo 

Flora e 
vegetação 

Presença de pequenas áreas de 
montado de sobro na área definida 
para esta localização (2,8 ha), 
embora a vegetação mais 
representativa (em termos de área) 
corresponda a uma plantação artificial 
de medronheiro. 

Presença de algumas manchas de montado 
de sobro na área definida para esta 
localização (9,2 ha), embora a vegetação 
mais representativa corresponda a um 
antigo povoamento de pinheiro-bravo, que 
foi recentemente consumido pelo fogo na  
sua quase totalidade. 

Fauna Não existem valores naturais e 
impactes cuja importância seja 
relevante para a análise de 
alternativas. 

Probabilidade de haver interferência com 
um casal de águia-de-bonelli, espécie 
sensível a este tipo de estruturas e com 
elevado estatuto de conservação, uma vez 
que a localização se sobrepõe ao território 
do casal de águia-de-bonelli CACHOPO. 

 

Pela análise ao quadro anterior, e em face dos valores naturais presentes e impactes que 
lhes estão associados, levam a que se opte pela localização SE01 – Amoreira , 
nomeadamente porque: 

� a sobreposição da localização SE02 – Cachopo com o território do casal de águia-
de-bonelli com o mesmo nome induz potencialmente a ocorrência de impactes 
significativos sobre esta espécie, não de forma directa pela subestação, mas de 
forma indirecta, ao nível do risco de colisão com as três linhas que se irão juntar 
na subestação; 

� apesar de existirem pequenas áreas de montado de sobro na localização SE01, 
verifica-se que a sua afectação poderá ser evitada desde que se ajuste a zona de 
implantação da subestação às zonas ocupadas por outros tipos de vegetação (e.g. 
plantação de medronheiro). Deste desvio não será possível no caso da localização 
SE02, dada a ocorrência mais disseminada de sobreiros no seu interior. 

9.3.6 Socio-economia 

Em matéria de socio-economia e considerando o afastamento de ambas as localizações 
relativamente a zonas habitadas, analisaram-se apenas os impactes do projecto 
associados à ocupação permanente de terrenos em exploração. A este respeito, e 
considerando que a implantação da subestação na localização SE01 irá implicar a 
destruição de uma área agrícola actualmente em exploração e que a localização SE02 
apresenta uma ocupação florestal maioritariamente degradada pelo fogo, considera-se ser 
a localização SE02 a preferencial. 

9.3.7 Paisagem 

As localizações alternativas para a implantação da subestação (SE 01 e SE 02) foram 
incluídas na mesma Unidade de Paisagem, apresentando portanto características muito 
semelhantes. No entanto, a análise fisiográfica efectuada e as visitas de campo permitiram 
tirar algumas conclusões: 
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Quadro 127 – Comparação entre as localizações alternativas, em termos de paisagem 

Subestação Declives 
Acentuados 

Bosques de espécies de 
crescimento rápido 

adultas 

Potencial relação visual 
com zonas habitadas 

SE 01 - - 
Alcarias de Baixo, Casas 

Baixas  

SE 02 > quantidade 
áreas florestais (pinheiro 

e eucalipto adultos) 
- 

 

Apesar da presença das povoações referidas no quadro na envolvência da SE01, deve-se 
ter em conta que a sua acessibilidade visual é diminuída pela distância a que essas 
povoações se encontram da localização em causa, prevendo-se inclusive maior afectação 
para quem circule na via entre Casas Baixas e Amoreira. Quanto a esta última povoação, 
o relevo existente, permite prever praticamente a impossibilidade de visualização da 
subestação propriamente dita. Por esse motivo, considera-se que a SE 01 é a localização 
preferencial, pois aparentemente é aquela onde os impactes paisagísticos serão menores. 

9.3.8 Património 

Tal como referido anteriormente, registam-se dois elementos patrimoniais de reduzido a 
médio valor no interior da localização SE01 e um elemento patrimonial de reduzido valor 
no interior da localização SE02. 

No entanto, tendo em consideração o trabalho desenvolvido, os resultados alcançados no 
EIA e o valor patrimonial dos elementos identificados, assim como a possibilidade de 
compensação dos potenciais impactes através da aplicação de medidas de minimização, 
considera-se que, do ponto de vista do descritor do património cultural, qualquer das 
soluções em estudo poderá ser viabilizada, não se considerando desta forma qualquer 
solução como preferencial. 

9.3.9 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

Verifica-se que a localização SE02 atravessa uma linha de água, nomeadamente o 
Barranco dos Guinchos, considerando-se por esse motivo a localização SE01 como 
preferencial. 
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9.3.10 Síntese comparativa 

No quadro seguinte apresenta-se uma síntese do atrás exposto a nível dos diferentes 
descritores: 

Quadro 128 – Comparação entre localizações alternativas para a subestação de Tavira 

Localização 
mais 

favoravel 

Descritor 

SE01 SE02 

Aspectos relevantes 

Fisiografia X  Na localização prevêem-se menores 
alterações na morfologia dos terrenos. 

Ocupação do solo:  
Ocupação humana - - Não há ocupação humana dentro de 

qualquer das localizações, nem na sua 
envolvente directa 

Ocupação florestal X  SE1 – apresenta pequenas áreas montado 
SE2 - área florestal (pinheiro bravo) 
degradada e áreas de montado mais 
significativas e espalhadas do que SE01 

Ocupação agrícola  X SE1 – apresenta exploração agrícola de 
medronheiros 
SE2 - não tem ocupação agrícola 

Ordenamento   ambas têm classe de ordenamento 
semelhante (maior parte floresta protecção e 
menor parte agrícola) dada a extensão 
atravessada é relevante a distância 
 

Condicionantes 
Biofísicas/ urbanísticas: 

 

     REN X  SE01 - 70 % da área em REN 
SE02 - 90 % da área em REN 

     RAN - - Dada a reduzida área atravessada em ambas 
as localizações, não se considera ser este 
um factor diferenciador. 

     Heliporto de Cachopo X  SE02 implanta-se marginalmente uma área 
de protecção de heliporto proposta no EIA, o 
que implica igualmente que a linha Tunes 
Norte a venha a atravessar igualmente e 
potencialmente a fronteira (no troço 1A) 

Biologia:  
     Flora e vegetação X  Presença superior de áreas de montado de 

sobro (enquanto habitat protegido) na SE02 
     Fauna 
 

X  Atravessamento do território do casal de 
Águia-de-Bonelli CACHOPO na SE02 

Paisagem X  Presença de valores paisagísticos mais 
relevantes na SE02 

Socio-economia  
     Ocupação do terreno 

para outro uso 
 X A SE01 tem uso agrícola actual e a SE02 é 

uma área florestal degradada. 
Património - - Não se considera nenhuma localização como 

preferencial 
Recuros hidricos e 
qualidade da água 

X  Existe apenas uma pequena linha de água no 
extremo oeste da SE02 

Legenda: “X” – Troço mais favorável; “-“ Troços equivalentes 

 

Da análise ao quadro anterior, é possível verificar que a localização SE01 é claramente 
preferencial para a implantação da subestação de Tavira. As medidas de minimização 
apontadas no Capítulo 8  em matéria de socio-economia permitirão minimizar os impactes 
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negativos que se verificam nesta localização relativamente à ocupação de uma área em 
exploração agrícola. 

No que se refere aos troços das linhas eléctricas associadas, é de referir que, de acordo 
com o referido no ponto 9.2, esta solução revela-se concordante com a apreciação 
efectuada a respeito dos troços alternativos em causa. 

Assim, relativamente à Linha “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, foram definidos dois troços 
alternativos de chegada à subestação de Tavira, nomeadamente, o troço 4A para a 
localização SE01 e o troço 4B para a localização SE02. Segundo a apreciação efectuada 
no Quadro 114 , verifica-se que todas as condicionantes identificadas penalizam o troço 
4B, pelo que se considera preferencial a adopção do troço 4A. Esta opção está, assim, de 
acordo com a selecção da localização SE01 para a implementação do projecto da 
subestação de Tavira. 

No que se refere à Linha Tavira-Fronteira Espanhola, a 400 kV, foram definidos 3 troços 
alternativos na ligação à subestação em estudo, designadamente o troço 1C para a 
localização SE01 e os troços 1A e 1B para a localização SE02. Da leitura ao Quadro  119 
é possível concluir que o troço 1C  é preferencial em todos os factores analisados, o que 
está novamente concordante com a opção pela localização SE01. 

Finalmente, no que respeita à Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV, 
foram definidos dois troços alternativos na ligação à subestação, nomeadamente, o troço 
1A para a localização SE02 e o troço 1B para a localização SE01. De acordo com a 
síntese comparativa apresentada no Quadro 124 , considera-se que o troço 1B  se afigura 
como preferencial em quase todos os domínios, o que se revela igualmente concordante 
com a selecção da localização SE01. Esta localização evidencia-se, assim, como 
preferencial, não só pela sua localização específica, como pela correspondente ligação às 
linhas eléctricas em estudo. 
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10 Programa de monitorização 

10.1 Ruído 
A monitorização do ambiente sonoro compete à entidade responsável pela obra e 
exploração do projecto devendo contemplar tanto a fase de construção como a de 
exploração das linhas eléctricas. 

Considerando que:  

� A fase de construção que, compreende os trabalhos de desflorestação e 
desmatação, abertura de aceiros e caminhos de acesso, colocação de novos 
apoios, bem como a instalação e desactivação de estaleiros, implicará algum 
acréscimo dos níveis sonoros relativamente ao ambiente sonoro característico 
dos locais; 

� Na fase de exploração não se prevê a ocorrência de impactes sonoros negativos, 
mas a análise apresentada baseia-se unicamente numa avaliação qualitativa. 

Preconiza-se um plano de monitorização a definir em fase de Projecto de Execução. 

10.1.1 Localização dos Pontos de Medição 

Na fase de construção, os locais de medição deverão localizar-se nas zonas de colocação 
de apoios próximas de receptores sensíveis, isto é, nos locais que em projecto de 
execução se venham a identificar como potencialmente afectados. 

Em fase de exploração da linha os locais de medição são definidos em função da sua 
sensibilidade, zonas habitadas, localizadas na proximidade às linhas nomeadamente, as 
habitações que venham a ser sobrepassadas pelas futuras linhas (numa distância vertical 
de cerca de 10 m e horizontal de 35 m do eixo da linha) de acordo com o critério EPA 
(Environmental Protection Agency, USA). Estes locais de medição deverão coincidir com 
as zonas homogéneas identificadas e com os pontos de medição sonora avaliados em 
sede de caracterização do ambiente sonoro inicial a desenvolver em fase de projecto de 
execução 

Antes do início das obras, deverão ser feitas medições nos locais identificados, de forma a 
obter dados do ambiente sonoro de referência. 

Na fase de exploração os locais de medição deverão ser coincidentes com os da 
caracterização da situação de referência.  

10.1.2 Periodicidade das Medições 

De modo a obter a caracterização do ambiente sonoro de referência, antes do início das 
obras, deverão ser feitas medições no período diurno (7-20 h), entardecer (20-23 h) e 
nocturno (23-7 h), de modo a obter dados representativos das actividades habituais de 
cada local. 

Em fase de obra devem ser feitas medições sonoras de acordo com o plano de trabalhos 
que venha a ser definido e sempre que envolva maquinaria ou actividades ruidosas. A 
periodicidade é variável devendo ser definida em função do desenvolvimento da obra. 
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Em fase de exploração devem ser feitas medições sonoras numa campanha de 
monitorização semestral, considerando o semestre seco e o semestre húmido, em período 
diurno, entardecer e nocturno, devendo ser medido o parâmetro Laeq e calculado o 
parâmetro Lden (Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno, expresso em dB(A), que 
está associado ao incómodo global). Esta campanha deverá ser repetida desde que se 
verifique alterações no ambiente sonoro, visivelmente atribuíveis ao Projecto em causa.  

10.1.3 Especificações Técnicas 

Em fase de construção, devem ser medidos os valores dos parâmetros LAeq, LA10, LA50 
e LA95, no período de referência diurno e com tempos de integração representativos de 
ruído não estacionário, em todos os locais sensíveis na proximidade do estaleiro e do 
troço da linha onde decorram as actividades de construção. Em fase de exploração deverá 
ser medido o parâmetro LAeq, nos períodos diurno e nocturno, junto a receptores 
sensíveis. 

A monitorização de ruído deverá ser desenvolvida por uma equipa de técnicos 
devidamente habilitados e o equipamento a utilizar deverá ser homologado pela entidade 
que futuramente assumir as actuais competências do Instituto Português da Qualidade 
(IPQ)54 e calibrado por Laboratório acreditado. 

O equipamento de medição deverá ser homologado e deverá estar devidamente calibrado 
pela entidade de Metrologia creditada que vier a deter as responsabilidades do actual IPQ 
(que se encontra actualmente em fase de extinção de serviços). Deverá ainda ser 
cumprida a Circular nº 3/2007, do Instituto Português de Acreditação (IPAC), relativa aos 
critérios de acreditação de equipamentos de acústica. 

Todas as medições devem ser feitas de acordo com as especificações descritas na Norma 
Portuguesa 1730 “Acústica. Descrição e medição do ruído ambiente”, Partes 1 e 2. De 
salientar que os critérios de análise e métodos de tratamento dos dados obtidos deverão 
seguir os critérios constantes do documento “Procedimentos específicos de Medição de 
ruído ambiente” publicado em 2003 pelo Instituto do Ambiente, na ausência de legislação 
específica em vigor. Será igualmente aplicada a Circular nº2/2007, do IPAC, relativa à 
representatividade dos dados recolhidos. 

O relatório de monitorização deve indicar os locais de medição, os equipamentos de 
medição acústica, os períodos de avaliação e as fontes de ruído presentes. 

De referir que o Programa de Monitorização será realizado em pormenor na fase de 
RECAPE, apresentando-se neste capítulo apenas informação generalizada, passível de 
ser definida em fase de Estudo Prévio. 

10.1.4 Relatórios de monitorização  

Deverão ser elaborados relatórios de monitorização do ruído durante a fase de construção 
e de exploração das linhas eléctricas em estudo. 

De uma forma geral considera-se que os relatórios de monitorização do ruído a elaborar 
deverão incluir os seguintes aspectos: 

� identificação dos locais de medição e sua representação cartográfica; 

� metodologia utilizada; 

� identificação dos equipamentos de medição acústica utilizados (tipo, modelo e 
série e certificado de calibração); 

                                                      
54 O IPQ encontra-se actualmente em processo de remodelação/ extinção 
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� períodos de avaliação; 

� condições meteorológicas verificadas durante a medição; 

� características mais relevantes da zona envolvente e identificação das fontes de 
ruído presentes; 

� identificação do tipo de trabalho de construção efectuado (apenas no caso dos 
relatórios de monitorização para a fase de construção); 

� apresentação e análise dos resultados obtidos; 

� conclusões e recomendações. 

Os relatórios de monitorização deverão ser elaborados com frequências distintas, 
consoante se considera a monitorização do ruído em fase de construção ou em fase de 
exploração. 

10.1.5 Critérios para a revisão do programa de moni torização 

No que respeita à monitorização do ruído durante a fase de exploração propõe-se que 
após a realização das primeiras duas campanhas previstas se avaliem os resultados 
obtidos, se comparem os mesmos com as estimativas efectuadas no âmbito do Projecto 
de Execução e se analise a existência de eventuais reclamações. 

Na ausência de reclamações e no caso do cumprimento dos limites estabelecidos no RGR, 
confirmando-se que não se verificam alterações no ambiente sonoro atribuíveis ao 
projecto em causa, poderá propor-se à Autoridade de AIA a suspensão da monitorização. 

10.2 Bio-ecologia 

10.2.1 Enquadramento 

Terminada a construção das Linhas em análise no presente EIA e após o final das 
actividades de construção, deverá iniciar-se um programa de monitorização abrangendo a 
avifauna, grupo sobre o qual se verificam os impactes mais significativos ao nível do 
descritor bio-ecologia. 

De referir que se preconiza a implementação de um plano de monitorização para 
quirópteros, apesar de os potenciais impactes das linhas eléctricas sobre esta espécie se 
restringem à fase de construção e de se terem definido medidas de minimização (com 
base num parecer do ICN, apresentado no Anexo C ), que se considera permitirem anular 
o impacte do projecto a este respeito. Este plano de monitorização será desenvolvido em 
fase de RECAPE, após a selecção das alternativas em estudo. 

De facto, de acordo com a alínea l)  do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro 
(relativa ao processo de AIA) o conceito de monitorização corresponde ao «processo de 
observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os 
efeitos ambientais de determinado projecto e descrição periódica desses efeitos por meio 
de relatórios da responsabilidade do proponente com o objectivo de permitir a avaliação 
da eficácia das medidas previstas no procedimento de AIA para evitar, minimizar ou 
compensar os impactes ambientais significativos decorrentes da execução do respectivo 
projecto». Dado que não se prevê a ocorrência de impactes significativos nos quirópteros 
(uma vez que todos os abrigos se encontram fora dos corredores propostos), as medidas 
de minimização propostas no presente EIA visam meramente precaver alguma ocorrência 
acidental durante a fase de construção, situação que se considera muito improvável. 
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Assim, propõe-se um único plano de monitorização dirigido à avifauna, uma vez que não 
se prevê que a linha cause impactes significativos ao nível da restante fauna ou da flora, 
em especial durante a fase de exploração. 

As medidas de minimização de impactes mais significativas destinam-se de facto a reduzir 
os impactes na avifauna, englobando um conjunto vasto de medidas sobretudo 
relacionadas com a sinalização da linha com BFD no sentido de evitar colisões. Apesar de 
se prever que os impactes serão pouco significativos, no seguimento da implementação 
de medidas de minimização adequadas, a extensão exacta dos impactes que irão ocorrer 
é desconhecida e deverá ser aferida pelo plano de monitorização. 

Assim, o programa de monitorização de avifauna que se propõe pretende avaliar a eficácia 
das medidas de minimização propostas para reduzir ou eliminar os impactes mais 
significativos que foram identificados no decurso do procedimento de AIA e, caso seja 
necessário propor alterações ou reforçar as medidas, por forma a que se obtenham níveis 
de impacte (aves mortas por colisão) dentro de valores aceitáveis 

Nesse sentido, deverá proceder-se à avaliação do efeito da linha nas populações de aves 
durante a fase de exploração, o que será medido pela determinação das taxas de colisão, 
pela análise do comportamento das aves na proximidade da linha e pela interpretação dos 
resultados perante o contexto populacional das espécies afectadas (abundância e estatuto 
de conservação). 

O plano de monitorização aplica-se apenas às três linhas de transporte de energia, uma 
vez que os impactes ao nível da subestação, tanto na fauna com na flora e vegetação, são 
pouco significativos. 

Por fim, o plano de monitorização a adoptar deverá ser enquadrado pelo 
Protocolocelebrado entre a REN e o ICN e integrar-se no âmbito do programa de 
monitorizações que a REN, S.A., em parceria com várias ONGAs, tem implementado para 
outras linhas, nomeadamente no que diz respeito à homogeneização dos critérios e 
métodos a serem adoptados, permitindo que os resultados entre diferentes locais sejam 
comparáveis e melhor interpretáveis. 

10.2.2 Parâmetros a monitorizar 

Os parâmetros a monitorizar no âmbito do programa proposto deverão ser os seguintes:  

� Taxa de colisão da avifauna com a linha (número de aves mortas por colisão/ por 
km/ por unidade de tempo); 

� Número de ninhos construídos em apoios; 

� Censo das populações de aves sensíveis a colisões e que apresentam estatuto 
de conservação preocupante (índices de abundância relativa e cartografia das 
áreas de distribuição, quando possível) e seu comportamento perante a linha. 

10.2.3 Locais de amostragem  

Nesta fase de projecto não é possível determinar com exactidão quais os locais e os vãos 
que deverão ser alvo de balizagem, por falta de elementos, como seja o traçado definitivo 
da linha, a localização dos apoios, a dimensão dos vãos, a altura da flecha dos vãos, etc. 
Perante esta falta de informação, que apenas estará disponível em fase de Projecto de 
Execução, fazem-se apenas algumas considerações de ordem geral em relação aos locais 
de amostragem. 
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A monitorização da avifauna deverá incidir, especialmente, nos locais mais sensíveis, para 
os quais são propostas medidas de minimização, ou seja, nas zonas para as quais se 
propõe a sinalização com BFD (Bird Flight Diverters). 

No entanto, o programa de monitorização deverá ser estendido a outros vãos das linhas, 
recorrendo a amostragem por transectos, tendo em vista a detecção de possíveis pontos 
negros, no que diz respeito às colisões de aves. 

Deverá ser dada particular atenção às cumeadas das zonas mais altas, nas quais a linha 
poderá constituir um obstáculo para as aves, ao sobressair na paisagem perante um 
coberto vegetal dominado por estrato herbáceo e arbustivo.  

10.2.4 Frequência da monitorização 

Propõe-se a execução de campanhas de monitorização durante os dois primeiros anos 
após a entrada em exploração das linhas. Estas campanhas deverão ter uma frequência, 
no mínimo, trimestral por forma a cobrir os quatro períodos diferentes do ciclo anual de 
vida das aves, nomeadamente: 

� Invernada (Dezembro - Janeiro); 

� Reprodução (Março – Abril); 

� Dispersão de juvenis (Maio – Julho) 

� Migração (Setembro – Outubro) 

10.2.5 Especificações técnicas 

As campanhas de monitorização da avifauna incluirão uma prospecção do terreno ao 
longo de transectos em busca de cadáveres de aves, nos troços definidos, por forma a 
determinar as taxas de colisão. 

De um modo geral, os transectos deverão ter um comprimento variável entre 500 metros e 
2 km, consoante as características de cada área. No caso das áreas sensíveis 
identificadas (excepto quando ocorre o atravessamento de grandes massas de água), a 
extensão dos transectos poderá corresponder ao total da zona do vão ou troço em 
questão. 

Os transectos deverão ser definidos de forma proporcional aos usos do solo existentes na 
faixa envolvente da linha e a soma dos vários transectos de amostragem deverá ter uma 
extensão não inferior a 10% do comprimento total das linhas em estudo. 

Nos locais onde forem definidos transectos para prospecção de carcaças de aves dever-
se-á, igualmente, proceder ao censo das populações de espécies de aves sensíveis a 
colisões e que apresentem estatuto de conservação preocupante, assim como avaliar o 
comportamento da avifauna perante a linha. 

Dever-se-á, assim, proceder ao registo de todas as observações de aves durante as 
visitas para localização e identificação de carcaças. Paralelamente, deverão ser registados 
todos os ninhos que sejam observados nas estruturas dos apoios. 

No decurso do programa de monitorização dever-se-á equacionar a eventual necessidade 
de se proceder a uma amostragem mais aprofundada das populações de aves recorrendo 
a pontos de observação/escuta, igualmente definidos de forma proporcional aos usos de 
solo. 
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Os critérios e parâmetros definidos nas especificações técnicas da REN, S.A. serão 
desenvolvidos em sede de RECAPE. 

As prospecções de campo deverão proceder-se de acordo com o seguinte protocolo 
metodológico: 

� As visitas deverão ser realizadas por um mínimo de dois observadores, durante os 
períodos de máxima actividade das aves, procurando-se ainda registar, para além 
das carcaças resultantes de colisões com a linha, o número de aves avistadas de 
cada espécie, dados que complementam a monitorização das populações de aves 
(Bevanger & Brøseth, 2004). 

� Os observadores deverão percorrer uma área de 50m de largura centrada na linha 
(Bevanger, 1999), ao longo de cada troço de amostragem definido. 

� Os observadores deverão avançar em paralelo em deslocações a pé sob a linha, 
perscrutando cada um deles por debaixo de um dos cabos da linha, fazendo 
variações do percurso para cobrirem toda a área a amostrar. Deverão registar-se 
todas as carcaças encontradas, procurando determinar o tempo de permanência 
no terreno; a espécie; a distância da carcaça à linha e aos apoios, pelo que se 
deverá proceder ao registo cartográfico ou com GPS dos locais onde estas forem 
encontradas. As carcaças deverão ainda ser removidas para evitar duplicações 
em contagens subsequentes (e.g. Garrido & Fernández-Cruz, 2003; Janss & 
Ferrer, 1998). 

� Os observadores deverão registar todas as observações que dêem conta da 
utilização de apoios para o pouso ou actividade de construção de ninhos assim 
como determinar a data aproximada de postura de ninhos activos, observando e 
documentando a actividade de adultos e crias.  

No caso específico da Linha Tavira - Fronteira Espanhola, a 400 kV, o facto de a linha 
atravessar planos de água como é o caso do Rio Guadiana e da Ribeira de Odeleite, ou 
da Ribeira da Foupana (dependendo do troço final que venha a ser escolhido), torna-se 
impossível proceder à recolha de carcaças de aves que tenham colidido com os cabos 
sobre o plano de água, uma vez que ao caírem serão arrastadas. Nestes locais deverá 
proceder-se a uma amostragem diferenciada. Assim, propõe-se que sejam colocados 
observadores, em especial durante os períodos críticos em que ocorre maior 
movimentação de aves (migração e dispersão). Os observadores deverão registar, não 
apenas o número de aves de cada espécie que cruzam a linha, como também o seu 
comportamento perante o obstáculo, e particularmente, a ocorrência de colisões. 

Resumindo, o programa de monitorização deverá: 

� ter em consideração as diferenças entre vãos ou troços amostrados (tipo de 
habitat; comprimento do vão; proximidade a rios; diferentes características da linha, 
nomeadamente se tem ou não sinalização); 

� dar informações precisas sobre o número de indivíduos de cada espécie que são 
afectados pela estrutura; 

� quantificar a percentagem de indivíduos afectados relativamente às populações 
locais e nacionais, para as espécies com elevado estatuto de conservação; 

� permitir identificar, ou não, novos vãos ou troços sensíveis; 

� avaliar a eficácia das estruturas de aviso para as aves; 

� determinar o número de casais de cada espécie que passou a nidificar em apoios. 
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De realçar que o Programa de Monitorização será realizado em pormenor na fase de 
RECAPE, apresentando-se neste capítulo apenas informação generalizada do que irá ser 
desenvolvido nessa fase. 

10.2.6 Relatórios de monitorização  

Deverá ser elaborado um relatório por cada campanha e um relatório anual compilando os 
dados de monitorização obtidos nas várias campanhas efectuadas ao longo do ano. 

A informação a ser recolhida deverá permitir avaliar a eficácia das principais medidas de 
mitigação propostas, nomeadamente da sinalização da linha para minimização das 
colisões de aves, bem como aferir a eventual necessidade de colocação de dispositivos de 
dissuasão de nidificação nos apoios. 

10.2.7 Revisão do programa de monitorização 

Propõe-se que o programa de monitorização tenha uma duração de dois anos, findos os 
quais se deverá proceder a uma avaliação global com base na informação recolhida.  

Perante essa avaliação global, caso se verifique existirem razões para manter o programa 
de monitorização nos moldes até então adoptados, designadamente se a minimização dos 
impactes não estiver a ser alcançada (e.g. as medidas inicialmente instaladas e as 
melhorias implementadas no seguimento da monitorização ao longo dos dois anos não 
produzirem os efeitos desejados), deverá então estender-se o programa de monitorização 
por períodos de um ano, com avaliações anuais.  

Findos os dois anos, ou a partir do momento em que a informação recolhida permita 
concluir sobre a magnitude dos impactes e se considere que os impactes são mínimos, ou 
seja, que as medidas de minimização implementadas na linha são suficientes e eficazes, 
poderá dar-se por concluído o programa de monitorização. 

Caso no decorrer do programa de monitorização venham a ser identificados problemas de 
colisões em zonas onde já ocorra um esforço de sinalização considerável, poderá 
inclusivamente ser necessário optar por sinalizadores diferentes. 
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11 Lacunas de conhecimento 

Não se considera que o presente EIA tenha sido de algum modo prejudicado pela 
existência de eventuais lacunas de conhecimento, susceptíveis de pôr em causa a 
validade das suas conclusões. 

A fase de desenvolvimento do projecto em que o EIA foi elaborado – fase de Estudo 
Prévio – condiciona necessariamente a profundidade de análise de alguns descritores. 
Contudo, e de acordo com o espírito da lei, a intenção da realização de processos de AIA 
nesta fase visa precisamente a possibilidade de escolha da solução de implantação – 
neste caso, de linhas e de subestações – menos gravosa do ponto de vista ambiental, 
permitindo, numa fase ainda preliminar de desenvolvimento de um projecto, evitar 
situações potencialmente inultrapassáveis e maximizar a capacidade de minimização dos 
seus eventuais efeitos negativos. Neste contexto, considera-se que esse objectivo foi 
cabalmente atingido pelo presente EIA. Eventuais dúvidas ou indefinições serão 
devidamente colmatadas em sede de RECAPE. 

No que se refere ao património, e embora cientes da necessidade de completamento do 
trabalho agora realizado durante a fase de RECAPE, de acordo com a metodologia 
preconizada pelo IPA, a única limitação identificada, na localização SE02, resultou da 
presença de um coberto arbustivo denso que dificultou a realização de uma prospecção 
arqueológica sistemática em condições óptimas para a identificação de vestígios, 
principalmente nas áreas dos vales dos pequenos cursos de água que a atravessam. 
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12 Conclusões 

O presente Estudo de Impacte Ambiental incide sobre o projecto da subestação de Tavira 
e linhas da RNT associadas, incluindo nova interligação à Rede Eléctrica de Espanha e 
encontra-se em fase de estudo prévio. Neste projecto incluem-se, para além da referida 
subestação, as linhas “Tunes Norte” – Tavira, a 400 kV, Tavira – Fronteira Espanhola, a 
400 kV, e Abertura da LTNET para a subestação de Tavira, a 150 kV, linhas essas que 
permitirão a ligação da subestação em estudo com as subestações de Portimão, Tunes e 
Estoi, e com a Rede Espanhola. 

Este projecto encontra a sua justificação e principal objectivo no reforço das condições de 
alimentação de energia ao Algarve, visando responder ao actual crescimento dos 
consumos nessa Região (o qual apresenta uma tendência sustentada de manutenção), e 
procurando minimizar a ocorrência de falhas de energia na região, com reflexos 
significativos a nível das actividades económicas e das populações servidas, em particular 
numa região fortemente vocacionada para o turismo e que regista picos de consumo muito 
acentuados. Assim, o pleno cumprimento deste objectivo constitui-se como o principal 
impacte positivo do projecto em análise. 

Metodologicamente, o EIA agora apresentado versou, numa primeira fase de análise, a 
identificação das grandes condicionantes ambientais existentes na área de estudo 
inicialmente definida para o projecto, área essa que foi concebida para a totalidade dos 
projectos em análise. A metodologia desenvolvida naquela fase permitiu evitar, à partida, a 
ocorrência dos impactes do projecto que previsivelmente assumiriam maior significado, 
resultantes da afectação de valores naturais e humanos particularmente sensíveis 
presentes na área de estudo. A este respeito, destaca-se o atravessamento pela área de 
estudo dos Sítios Classificados da Rede Natura 2000 – Caldeirão (PTCON0057) e 
Guadiana (PTCON0036), situações que se revelaram inevitáveis face aos pontos de 
ligação do projecto à RNT existente.  

No interior da área de estudo registou-se ainda a presença de alguns aglomerados 
urbanos e habitações dispersas, assim como diversos elementos patrimoniais 
(identificados através de referências bibliográficas), entre outras zonas legalmente 
condicionadas, de onde se destaca a presença dispersa e constante de sobreiros e 
azinheiras, vegetação típica da serra algarvia. 

Com base em toda a informação reunida na fase 1 do EIA, foram definidos critérios de 
salvaguarda dos valores naturais e humanos identificados, após o que foi possível 
delimitar corredores para a implementação das linhas eléctricas (definindo-se, sempre que 
se relevante, troços alternativos) e duas localizações alternativas para a subestação. 

Não obstante o processo de selecção do corredor preferencial que foi seguido, não foi 
possível eliminar a totalidade dos impactes do projecto, pelo que se apresenta 
seguidamente uma síntese dos aspectos negativos considerados mais significativos nas 
diferentes fases do projecto (construção, exploração e desactivação). É de destacar que, 
com o objectivo de atenuar ou mesmo eliminar a ocorrência desses impactes negativos, 
foram apresentados no EIA um conjunto de recomendações a introduzir nos projectos de 
execução das linhas e subestação, assim como medidas de minimização aplicáveis às 
diferentes fases dos projectos, e medidas potenciadoras dos impactes positivos 
identificados. 

De referir que perante a possibilidade de ocorrem interferências negativas das acções de 
construção das linhas e subestação sobre os elementos patrimoniais identificadas nos 
respectivos corredores e localizações, foram delimitadas, no EIA, áreas de exclusão à 
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implantação de apoios e acessos, o que permitiu evitar à partida a ocorrência de impactes 
negativos sobre o património identificado na presente fase do projecto (Estudo Prévio). 

Assim, de uma forma geral, os principais impactes negativos originados pela construção 
da subestação de Tavira e linhas associadas prendem-se com a ocupação directa do solo 
pela plataforma da subestação e pelos apoios das linhas, com a degradação local da 
qualidade do ar e aumento dos níveis de ruído (o que não se traduz num impacte com 
significado, uma vez que ambas as localizações alternativas da subestação se encontram 
afastadas de receptores sensíveis e que a presença de habitações no interior dos 
corredores é muito dispersa), na afectação de habitats e biótopos, vegetação (de onde se 
destaca, com maior significado, a potencial afectação de sobreiros e azinheiras, dado 
constituírem espécies legalmente protegidas) e avifauna, bem como intrusão visual e 
produção de resíduos.  

Os impactes negativos identificados são, assim, em geral, de natureza localizada, 
temporários, reversíveis e pouco significativos, dado que se cingirão às zonas de 
implantação da plataforma da subestação e dos apoios das linhas e áreas adjacentes, às 
zonas de estaleiros e à eventual abertura de acessos ou alargamento dos existentes. Os 
restantes impactes não assumem especial importância e são, na generalidade dos casos, 
eficazmente evitáveis ou minimizáveis através das medidas propostas no EIA, 
nomeadamente no que se refere à necessidade de, após a fase de construção, serem 
repostas todas as condições do terreno anteriores à execução da obra. 

Durante a fase de exploração da linha há a considerar os impactes associados à própria 
presença, ou existência física, da subestação e das linhas e os impactes associados ao 
seu funcionamento. Estes impactes dizem respeito: 

� À potencial mortalidade de aves em resultado da colisão com a linha e ao efeito 
de barreira criado pela estrutura relativamente às movimentações diárias e 
migratórias de aves – a este respeito importa destacar a ocorrência, na 
envolvente e no interior da área de estudo, de áreas de nidificação de águias de 
Bonelli, e de zonas de dispersão de indivíduos não reprodutores da mesma 
espécie, tendo a sua protecção sido um dos principais objectivos da fase de 
delimitação de corredores e troços alternativos (na Fase 1 do EIA) e de selecção 
de corredores preferenciais para as linhas em análise. 

� À ocupação permanente de solos nos locais de implantação dos apoios (sendo 
mais expressivo o impacte quando os solos atravessados apresentam elevada 
qualidade agro-pedológica, estão classificados como REN ou RAN ou 
correspondem a áreas agrícolas em uso) – a este respeito saliente-se que a 
afectação de solos REN se afigura inevitável, dado ocuparem uma grande parte 
da área de estudo; já a afectação de solos classificados como RAN pode ser 
considerada pouco significativa dada a sua reduzida expressão; 

� À degradação paisagística e visual da zona de implantação da subestação e das 
zonas atravessadas pelas linhas eléctricas, particularmente em presença de 
zonas habitadas com acessibilidade visual, em resultado da introdução de 
elementos estranhos na paisagem; 

� A efeitos sócio-económicos “intangíveis” percebidos pela população que 
eventualmente se venha a localizar na proximidade de alguma das linhas 
eléctricas relativamente ao seu funcionamento e interacção com a envolvente 
mais próxima; 

� O funcionamento da subestação e das linhas é ainda susceptível de gerar 
situações de degradação ambiental, associadas à emissão de ozono, de 
hexafluoreto de enxofre (apenas no caso da subestação) e à produção de ruído. 
Considerando o previsível afastamento das linhas eléctricas relativamente a 
zonas habitadas (e o real afastamento já garantido pelas localizações em estudo 
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para a subestação) e os valores de emissão de ruído calculados para as linhas 
em estudo, não se prevê a ocorrência de violações do disposto no RLPS. Por 
outro lado, verifica-se que os níveis de ozono e de hexafluoreto de enxofre 
susceptíveis de virem a ser emitidos no âmbito do projecto serão negligenciáveis. 
Considerou-se, assim, que estes efeitos assumem, em ambos os casos, uma 
importância muito reduzida; 

� Durante a fase de exploração das linhas em particular será, ainda, necessário 
efectuar a manutenção das respectivas faixas de protecção. Para tal, será 
necessário proceder-se ao corte ou decote de espécies arbóreas de crescimento 
rápido, de modo a garantir as distâncias mínimas no interior da faixa de protecção 
(dando cumprimento ao RSLEAT e às normas da REN, S.A.). Esta actividade 
será responsável pela introdução de impactes negativos na vegetação, embora 
pouco significativos, já que se prevê que sejam apenas afectadas espécies de 
crescimento rápido e de reduzido interesse ecológico. 

Perante a identificação dos potenciais impactes do projecto, foram seleccionadas as 
alternativas de troços e de localização da subestação considerados ambientalmente mais 
favoráveis. Após esta selecção, procedeu-se à comparação entre as duas alternativas de 
corredor para a Linha Tavira – Fronteira Espanhola, a 400 kV, tendo sido ponderados os 
descritores tidos como mais diferenciadores entre as Soluções em avaliação (Solução Sul 
e Solução Norte). Esta comparação resultou na opção pela Solução Norte, atendendo ao 
facto de os potenciais impactes aí ocorrentes poderem ser mais facilmente minimizáveis 
que os decorrentes da implementação da Solução Sul. Esta opção revela-se concordante 
com a preferência técnica e ambiental expressa pela Rede Eléctrica Espanhola. 

De referir que serão elaborados Planos de Monitorização específicos para os descritores 
ambientais do ruído e ecologia (avifauna), com a finalidade de avaliar e controlar o 
cumprimento das medidas mitigadoras durante a fase de construção e de exploração da 
linha em projecto, bem como os seus efeitos.  

Por fim, refira-se não ser expectável a ocorrência da desactivação da subestação de 
Tavira e das linhas eléctricas associadas, no período de exploração que corresponde à 
vigência do Contrato de Concessão da Rede Nacional de Transporte à REN, S.A., ou seja, 
até ao ano 2050. No entanto, os impactes negativos inerentes à fase de desactivação 
serão bastante semelhantes aos que ocorrem para a fase de construção dos projectos. 
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