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5 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL SEM PROJECTO 

 
5.1 Clima 

 
Em termos climáticos a área de estudo manter-se-á com as mesmas características 
identificadas na descrição da Situação de Referência. Podem no entanto localmente surgir 
pequenas alterações em alguns meteoros caso se venha a registar alterações de regime 
de sequeiro para regadio, a que se associará à partida um ligeiro aumento do conforto 
climático. 
 

5.2 Geologia e Geomorfologia 
 
Na ausência da efectivação do Projecto em estudo, prevê-se, no que respeita aos factores 
geológicos e geomorfológicos, a manutenção, em geral, da situação actual. 
 

5.3 Solo e Uso Actual do Solo 
 

5.3.1 Solo 
 
Conforme já foi referido, os principais factores que contribuem para a formação e evolução 
do solo são o seu material original, o clima, a actividade biológica, a topografia e o tempo 
(longo) de actuação dos processos pedogenéticos. 
 
Desta forma a evolução das características pedológicas desta região estará dependente da 
intensidade da actuação dos factores referidos (climatéricos e antropogénicos). À escala 
temporal do horizonte de projecto, não são de esperar alterações significativas destes 
solos, pelo que se prevê a manutenção da situação de referência descrita em capítulo 
próprio. 
 

5.3.2 Ocupação do Solo 
 
Tratando-se de um área essencialmente vocacionada para o sector agro-pecuário e 
florestal, prevê-se na ausência do projecto, a manutenção dos actuais usos do solo com as 
alterações naturais resultantes das opções e decisões dos proprietários relativamente à 
reconversão dos sistemas culturais praticados. 
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Não sendo esta uma área abrangida pelo Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, a 
passagem de sistemas extensivos a intensivos pela introdução do regadio está 
dependente da implantação de projectos de menor envergadura a promover pelas 
entidades tuteladas pelo Ministério da Agricultura, como a Direcção Regional de Agricultura 
do Alentejo ou pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica. 
 
Por outro lado, ao abrigo do Programa Ruris, algumas áreas agrícolas poderão evoluir para 
sistemas de produção florestal, realidade já verificada na Área de estudo no seguimento do 
trabalho de campo efectuado. 
 
A Politica Agrícola Comum, através do QCA III privilegia a manutenção de sistemas 
extensivos de sequeiro como os existentes na Área de Estudo, contribuindo para que a 
situação de referência se mantenha no futuro. 
 

5.4 Recursos Hídricos Superficiais 
 
No que respeita aos recursos hídricos superficiais, é expectável uma evolução do 
aproveitamento destes recursos para aumentar as zonas agrícolas em regadio. Disso é 
exemplo a previsão da construção da barragem de Pardiela destinada a aumentar a 
eficácia de rega na zona do perímetro agrícola de Vigia. 
 
O aumento das zonas de regadio poderá ainda conduzir a uma diminuição da qualidade do 
meio hídrico por contaminação resultante da aplicação de maiores quantidades de 
pesticidas e fertilizantes nas zonas agricultadas, podendo estes serem objecto de lavagem 
com a consequente contaminação dos meios hídricos superficiais. 
 
Para além dos aspectos referidos não se prevê a ocorrência de outras alterações sobre 
este recurso dentro da área em estudo. 
  

5.5 Recursos Hídricos Subterrâneos 
 

Na caracterização da evolução da situação de referência na ausência do Projecto em 
estudo prevê-se um padrão semelhante ao actualmente existente, no que respeita aos 
factores hidrogeológicos.  
 
O agravamento ou a melhoria das condições hidrogeológicas actuais dependerá de 
diversos factores extrínsecos e intrínsecos. Os factores extrínsecos respeitam 
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fundamentalmente ao facto da perda de produtividade aquífera, devido às situações 
climáticas extremas (secas) que parecem tornar-se mais frequentes, ou seja, os volumes 
recarregados vão-se tornando cada vez menores.  
 
Os factores intrínsecos são os que dependem da utilização do solo e da água do sistema. 
Quanto a estes há que considerar os fenómenos de sobre-exploração (rebaixamento da 
superfície piezométrica abaixo da capacidade de reposição natural), que ocorrem devido à 
necessidade hídrica para determinados usos, a qual posteriormente não é reposta 
naturalmente, e finalmente os fenómenos de degradação da qualidade da água devida a 
entrada de contaminantes (nitratos, pesticidas, hidrocarbonetos etc.). 
 
Actualmente na região de estudo, a baixa densidade populacional, os regimes extensivos 
de produção agrícola animal e a baixa utilização de zonas de regadio, demonstram que a 
zona em causa não é produtiva e capaz de sustentar projectos agrícolas mais ambiciosos. 
Actualmente verifica-se que existe regadio das vinhas através do recurso a charcas e furos 
(ou superficialmente através de pequenas barragens quando há condições para tal), mas 
grande parte da área ainda corresponde a vinha antiga e de sequeiro. Assim, é provável 
que as áreas de vinha aumentem, ou então sejam reconvertidas em vinha nova com rega. 
 
Toda a parte florestal da área de estudo deverá permanecer como actualmente. Nestas 
áreas verifica-se que a exploração de recursos hídricos subterrâneos é incipiente dada a 
escassez de zonas com potencial hidrogeológico. 
 
No que respeita às captações municipais identificadas na situação de referência, prevê-se 
que na ausência do Projecto continuem a ser utilizadas para suprir as necessidades de 
água dos aglomerados populacionais que actualmente delas dependem. 
 

5.6 Aspectos Ecológicos  
 
A área de estudo, por apresentar um conjunto de biótopos claramente relacionados com a 
actividade rural, está bastante dependente do planeamento agrícola atribuído à região 
alentejana.  
 
Assim, e para a área em questão, poderá ocorrer um aumento da área cultivada por 
regadio, destacando-se especialmente a produção de vinho, bem como uma revitalização 
das áreas de montado (actualmente já observadas através de plantação de quercíneas 
jovens). Os montados deverão manter o seu sistema de rotatividade entre áreas de 
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pastagem e áreas de pousio, não se esperando um aumento acentuado do abandono 
destas produções e consequente aumento de matagais associados ao montado. Este facto 
é reforçado pela presença de um elevado número de zonas de caça detectadas na área 
envolvente. 
 

5.7 Paisagem 
 
Na ausência do Projecto, prevê-se que a evolução da paisagem se faça de forma gradual, 
preservando os seus atributos e valorizando as suas potencialidades. Uma das tendências 
previsíveis será também a intensificação progressiva da actividade agrícola, com o 
aumento das áreas regadas, em detrimento do sequeiro. Esta evolução far-se-á de forma 
lenta, e limitada pela disponibilidade de água em albufeiras e charcas, poços e furos. 
 
Assim, estima-se que a paisagem manter-se-á sensivelmente com a mesma qualidade 
visual que actualmente encerra.  
 

5.8 Qualidade do Ar 
 
No que respeita à qualidade do ar importa considerar o modo como será efectuado o 
transporte de passageiros previstos para o ano de 2025, entre Lisboa e Madrid, e estimar 
as respectivas emissões de poluentes para a atmosfera. 
 
Tendo em conta a não execução do Projecto em avaliação, o tráfego de passageiros nesta 
ligação far-se-á maioritariamente por via rodoviária e aérea. 
 
No Quadro 5.8.1 apresentam-se os dados relativos aos estudos de tráfego e procura 
efectuados, em termos de procura de passageiros para o ano 2025, na ausência do 
projecto. 
 

Quadro 5.8-1 - Procura de Passageiros na ausência da LAV - Ano 2025 - (milhões de passageiros) 

Transporte 
individual Autocarro Ferrovia 

convencional 
Tráfego 
aéreo Cenário 

Impactes 
34,14 2,51 0,82 1,99 

Fonte: Epypsa, 2005. Estudio de Mercado Y Evaluacion Socioeconomica Y Financiera de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Lisboa/Porto 
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Para os dados de procura foram estimadas as respectivas emissões associadas mediante 
a aplicação dos factores de emissão que se apresentam no Quadro 5.8.2. 
 

Quadro 5.8-2 – Factores de emissão considerados 

Poluente 
Transporte 
individual 
(gasolina) 

Transporte 
individual 
(gasóleo) 

Autocarro Transporte 
Aéreo 

Ferrovia 
convencional LAV 

NOX 0,393 g/vkm 1,014 g/vkm 1,46 g/pkm 1,055 g/pkm 0,019 g/pkm 0,031 g/pkm 

SOX 0,083 g/vkm 0,067 g/vkm 0,029 g/pkm 0,21 g/pkm 0,026 g/pkm 0,042 g/pkm 

CO2 141,295 g/vkm 198,574 g/vkm 62 g/pkm 230 g/pkm 23,791 g/pkm 38,931 g/pkm 

Fa
ct

or
es

 d
e 

em
is

sã
o 

PM 0,008 g/vkm 0,0904 g/vkm 0,163 g/pkm 0,008 g/pkm 0,002 g/pkm 0,003 g/pkm 

Fonte: VTM, 2005. Estudo de Mercado. Transferências Modais e Avaliação de Impactes 

 
Considerando uma composição do parque automóvel em que 39 % dos veículos utilizam 
gasolina e os restantes 61 % se movimentam a gasóleo e uma ocupação média dos 
veículos individuais de 1,5 passageiros, apresentam-se no Quadro 5.8.3 as emissões 
estimadas para o percurso de passageiros entre Lisboa e Madrid (para uma distância de 
cerca de 665 km). 
 
Quadro 5.8-3 – Emissões totais estimadas para o transporte de passageiros entre Lisboa e Madrid (ano 

2025) 

Poluente 
Transporte 
individual 
(gasolina) 

Transporte 
individual 
(gasóleo) 

Autocarro Transporte 
Aéreo 

Ferrovia 
convencional Total 

NOX 2320 23174 2437 1396 10 29337
SOX 490 619 48 278 14 1449
CO2 834037 1833353 103487 304371 12973 3088221

Em
is

sõ
es

 
(to

n 
/ a

no
) 

PM 47 835 272 11 1 1166

 
Comparando as emissões estimadas na situação de referência com as emissões previstas 
para o ano 2025 verifica-se um aumento do volume de emissões entre cinco a oito vezes 
consoante o poluente analisado (para comparação das emissões da situação de referência 
considerou-se apenas a distância do percurso rodoviário entre Lisboa e Caia utilizando a 
A6 – aproximadamente 215 km).  
 
Assim conclui-se que em termos de qualidade do ar registar-se-á uma degradação dos 
níveis actualmente registados em resultado da maior procura prevista para esta ligação, 
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sem que seja equacionada uma alternativa de transporte que restrinja as emissões 
expectáveis. 
 

5.9 Ruído 
 
Em termos de uma apreciação genérica sobre a perspectiva da evolução da situação 
actual na ausência do Projecto, pode voltar a referir-se que a área territorial abrangida 
pelos corredores associados aos traçados em análise no presente estudo apresenta 
características de ocupação do solo geralmente determinadas pela existência de diversas 
herdades, essencialmente dedicadas à exploração agrícola ou agro-pecuária.  
 
A ocupação humana é de muito baixa densidade. As propriedades rurais daquela zona do 
território são tipicamente constituídas por herdades de média a grande dimensão, as quais 
apenas possuem as casas de habitação dos respectivos proprietários e dos trabalhadores.  
 
Com excepção da área associada às cercanias da cidade de Évora, os aglomerados 
populacionais que se encontram ao longo dos traçados alternativos são poucos e quase 
todos de pequena dimensão. Os mais importantes são o Redondo e o Alandroal. 
 
Muito embora se conheça a perspectiva de eventual implementação de alguns projectos de 
urbanismo turístico em algumas daquelas áreas, como os da Herdade da Sousa da Sé e 
da Herdade da Palheta, perspectiva-se que o crescimento demográfico naquela região se 
possa manter numa taxa relativamente baixa e que se confine às envolventes das 
principais áreas urbanas existentes.  
 
Esta perspectiva aponta para a manutenção de um ambiente acústico geralmente calmo 
na generalidade das áreas em estudo, com uma crescente perturbação nas proximidades 
dos principais eixos viários de ligação aos principais aglomerados urbanos da região. 
 

5.10 Vibrações 
 
Na ausência do Projecto estima-se que os níveis de ruído e vibrações se manterão em 
valores semelhantes aos existentes actualmente uma vez que não se prevêem alterações 
profundas na estrutura de ocupação do solo, nem a concretização de outros projectos que 
provoquem alterações significativas nestes descritores.  
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5.11 Aspectos Socio-económicos 

 
No que respeita aos aspectos socio-económicos prevê-se que a situação actual mantenha 
a actual tendência de evolução, quer no que respeita às características demográficas, quer 
em termos da estrutura socio-económica das populações. 
 
A não concretização do Projecto e a manutenção das características biofísicas actuais da 
região conduzirão previsivelmente a uma tendência na incrementação do sector do turismo 
na região mediante a proposta de execução de novos empreendimentos de dimensão 
considerável que podem trazer mais valias económicas e de qualidade de vida para as 
populações residentes. 
 

5.12 Ordenamento do Território 
 
No que concerne ao ordenamento do território, cabe referir que na área de intervenção 
estão em curso vários planos, sendo de destacar o Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Alentejo e a revisão dos Planos Directores Municipais dos concelhos 
envolvidos, embora uns se encontrem numa fase mais adiantada, como é o caso de Évora, 
e outros ainda numa fase inicial. 
 
Estes planos irão definir novos modelos de desenvolvimento territorial, que poderão, em 
maior ou menor grau, alterar a situação existente actualmente. O facto de estar a ser 
desenvolvido em paralelo a elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território 
do Alentejo e a revisão dos Planos Directores Municipais permite que se promova uma 
maior articulação entre as disposições estratégicas e normativas constantes nesses planos 
de níveis hierárquicos distintos. Será neste âmbito que se farão propostas conducentes à 
classificação do solo, à redefinição dos perímetros urbanos, à identificação de áreas com 
potencial interesse turístico, à delimitação de áreas de desenvolvimento industrial e 
logístico, à localização de novos equipamentos estruturantes, à reserva de corredores para 
a implantação de novas infra-estruturas, à redelimitação da Reserva Agrícola Nacional e 
da Reserva Ecológica Nacional, assim como de outros condicionantes e orientações 
expressas em outros instrumentos de carácter territorial e sectorial que deverão ser 
atendidos nestes processos.   



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 22/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

 
5.13 Património 

 
A região sobre a qual incide o Projecto em avaliação tem fraca pressão urbana e está 
genericamente afecta a actividades agropastoris e agropecuárias, pontualmente com 
situações de aparente abandono. 
 
Não sendo estas actividades muito agressivas para com os seus recursos patrimoniais, as 
principais ameaças que sobre estes recaem estão relacionadas com a eventual construção 
ou alteração de grandes infra-estruturas, como redes de distribuição de gás ou de energia 
eléctrica, rede viária ou ferroviária, etc. 
 
Contudo, mobilizações de solos relacionadas com o plantio de vinhas ou replantação de 
espécies arbóreas, poderão destruir contextos arqueológicos ou outro tipo de elementos de 
natureza patrimonial. Projectos de exploração agro-turística ou ecoturística que visem 
aproveitar as potencialidades criadas pela proximidade da albufeira do empreendimento 
hidroeléctrico do Alqueva, poderão constituir também ameaças a ter em consideração, a 
curto e médio prazo. 
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6 PREDIÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 
 

6.1 Considerações Iniciais 
 
No presente capítulo procede-se à identificação e avaliação dos potenciais impactes 
ambientais gerados pela concretização das várias alternativas em estudo do Projecto do 
Lote 3 C Évora – Elvas, os quais se apresentam de forma diferenciada para a fase de 
construção e para a fase de exploração. 
 
Os descritores ambientais considerados na avaliação de impactes são os mesmos que os 
que foram abordados na caracterização da situação de referência, tendo sido o grau de 
aprofundamento da análise e a área geográfica considerada para efeitos de avaliação dos 
impactes ajustada às componentes do meio biofísico, ecológico, socio-económico e 
cultural em análise, tendo em consideração a importância que os mesmos assumem face à 
especificidade das diferentes componentes do Projecto. 
 
Em termos de área de afectação directa do Projecto considerou-se, para alguns dos 
descritores analisados, uma faixa de afectação homogénea com uma largura constante de 
110 m envolvente às alternativas de traçado desenvolvidas. Sem prejuízo deste facto, 
sempre que necessário e desejável, nomeadamente sempre que estava em questão a 
afectação de elementos singulares de qualquer natureza, procedeu-se à análise dos 
impactes a nível local, tendo para esse efeito sido considerada a área de afectação directa 
do Projecto, a qual corresponde aos limites das terraplenagens a que se somaram 8 m. 
 
A avaliação dos impactes foi efectuada de um modo qualitativo e, sempre que possível, 
procedeu-se à sua quantificação, tendo-se indicado e descrito os métodos de previsão 
utilizados para a avaliação, quando aplicável, bem como a indicação dos critérios para a 
apreciação da sua significância. 
 
Neste sentido, foram considerados para a caracterização dos impactes na fase de 
construção e exploração, os seguintes critérios: 
 
Sentido do impacte. De acordo com este critério, os impactes foram classificados como 
positivos ou negativos, dependendo da ausência ou do carácter benéfico ou prejudicial da 
acção do Projecto. 
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Carácter do Impacte. De acordo com este critério, os impactes foram classificados como 
directos ou indirectos, conforme decorressem de actividades directamente induzidos pela 
construção e exploração do Projecto ou por processos induzidos pelas actividades do 
Projecto. 
 
Ocorrência. De acordo com este critério, os impactes foram classificados como certos, 
prováveis ou incertos em função da natureza das acções que os provocam e do 
conhecimento que se tem das práticas habitualmente adoptadas na execução das 
actividades previstas no Projecto. 
  
Duração - quanto à duração, os impactes foram considerados como temporários, no caso 
de se verificarem apenas durante um determinado período da fase a que respeitam, ou 
permanentes, no caso de se prologarem por toda a fase a que respeitam.  
 
Reversibilidade. De acordo com este critério, os impactes foram classificados como 
reversíveis ou irreversíveis, tendo sido considerados reversíveis os impactes que passam a 
ser nulos na fase subsequente àquela a que se referem. 
 
Magnitude. A magnitude constitui uma medida da importância absoluta das consequências 
das acções de Projecto, tendo a mesma sido qualificada como reduzida, moderada ou 
elevada.  
 
Abrangência. A abrangência constitui uma medida do “universo” sobre o qual se fazem 
sentir os impactes, quer em termos geográficos (avaliada por exemplo, pela área 
afectada), social (avaliada por exemplo, pela dimensão da população afectada), biofísico 
(avaliado, por exemplo, pela extensão dos elementos biofísicos afectados), tendo a mesma 
sido classificada como reduzida, média ou elevada. 
 
Significância. A significância resulta da integração das várias características do impacte e 
traduz a importância relativa deste referida à área de intervenção de cada descritor. A 
classificação utilizada incluiu a gradação de muito pouco significativo, pouco significativo, 
moderadamente significativo, significativo e muito significativo, permitindo comparar os 
diversos impactes considerados. 
 
Sem prejuízo de se detalharem as características de cada impacte, quando se afigurar 
relevante, por uma questão de facilidade de exposição e leitura do texto que se segue, 
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procedeu-se à classificação dos impactes, fundamentalmente, em função do seu sentido e 
significado. 
 

6.2 Clima 
 

6.2.1 Considerações Iniciais 
 
A análise de impactes sobre o descritor clima respeita a alterações microclimáticas que 
possam surgir em resultado da presença do Projecto. 
 
As intervenções na morfologia do terreno podem, nalguns casos, conduzir a alterações no 
escoamento do ar, alterando localmente o regime de ventos e proporcionando a 
acumulação de ar frio nalguns locais. Serão os meteoros que se interligam com o 
escoamento e estas acumulações de ar frio que se tomarão em conta na análise de 
impactes do descritor clima. 
 

6.2.2 Fase de Construção 
 
Durante a fase de construção não são previstos impactes sobre o descritor clima, 
salvaguardando-se no entanto a possibilidade de diminuição da intensidade de radiação ao 
solo resultante da emissão de poeiras com o consequente aumento de nebulosidade 
devido à suspensão de partículas no ar.  
 
Estes episódios poderão ocorrer durante as fases de escavação e movimentação de terras 
não sendo no entanto considerados como significativos, dado o seu carácter temporário e 
episódico. Este efeito será mais notório durante a época estival em que o solo se encontra 
seco sendo maior a probabilidade de suspensão de partículas na atmosfera. 
 

6.2.3 Fase de Exploração 
 
Durante a fase de exploração do Projecto a presença de grandes superfícies de aterro e 
escavação podem originar impactes sobre o clima na zona envolvente ao traçado que vier 
a ser concretizado. 
 
A presença de aterros e escavações de grandes dimensões (com alturas superiores a 15 
m ou em que a relação entre o comprimento e altura dos taludes seja superior a 100) 
provocam alterações no escoamento atmosférico a baixas altitudes. Nestas condições o 
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regime de ventos altera-se dando origem a movimentos de ar em regime tipo “canyon” 
provocando modificações quer em direcção, quer em velocidade do vento. 
 
Por outro lado a criação de aterros e escavações de elevadas dimensões criam em 
simultâneo zonas de acumulação de ar frio favorecendo a formação de nevoeiro e geada 
com o consequente desconforto térmico e influência negativa sobre zonas agrícolas 
ocupadas com culturas mais sensíveis a temperaturas mais baixas. De igual forma, aterros 
e escavações com alturas elevadas podem ainda criar novas zonas de sombra com 
valores de insolação mais baixos, podendo afectar nalguns casos os níveis de 
produtividade agrícola. 
 

6.3 Geologia, Geomorfologia e Geotecnia 
 

6.3.1 Considerações Iniciais  
 
No presente capítulo procede-se à avaliação, dos impactes associados ao descritor 
geologia e geomorfologia considerando que as acções relevantes de construção e 
exploração do Projecto que poderão induzir impactes neste descritor são as seguintes: 
 
 a abertura de vias de acesso às frentes de obra e aos estaleiros de apoio e a abertura 

de eventuais vias a partir destas para condução de materiais sobrantes a destino final; 
 a implantação e operações dos estaleiros de apoio à obra e a execução das 

actividades de obra na zona de intervenção do Projecto que será consignada para as 
actividades de construção; 

 a remoção de vegetação e decapagem da parte superficial do solo na área a afectar 
pelo traçado, zona envolvente a expropriar e estaleiros e zona a intervencionar 
temporariamente pelos caminhos de acesso a obra; 

 a circulação de maquinaria e veículos associados as obra; 
 a execução de escavações e aterros e a deposição de materiais excedentários; 
 a instabilização e erosão de taludes de aterro/escavação; 
 a modificação do sistema de drenagem superficial; 
 a afectação de valores geológicos e geomorfológicos de particular interesse científico / 

conservacionista; 
 a construção da linha e estruturas associadas (via, catenária e obras de arte); 
 a exploração da via ferroviária; 
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6.3.2 Fase de Construção 
 

6.3.2.1 Instalação e Operação dos Estaleiros  
 
Tal como anteriormente descrito, a construção do Projecto será, previsivelmente, 
executadas em várias empreitadas, em princípio simultâneas, o que conduzirá à 
necessidade de instalar vários estaleiros. 
 
A implantação e operação dos estaleiros de apoio à vasta obra de construção das infra-
estruturas do Lote C3 da LAV implica, em maior ou menor extensão, acções de remoção 
da vegetação (desmatação e desarborização) e a subsequente execução de 
terraplanagens de baixa abrangência uma vez que os estaleiros serão certamente 
implantados em locais aplanados, acções estas que provocam a compactação directa dos 
terrenos. 
 
Esta intervenção, para além de provocar alterações na morfologia dos terrenos onde irão 
ser implantados os estaleiros, vai conduzir ao aumento dos fenómenos erosivos, dado que 
a compactação dos terrenos se reflecte na modificação da estrutura e das condições 
naturais de drenagem, e consequentemente na potenciação da erosão hídrica.  
 
Muito embora não haja qualquer indicação sobre a zona onde irão ser implantados os 
estaleiros, é possível que este venham a ser pelo menos parcialmente dentro da faixa de 
400 m caracterizada e cartografada na situação de referência, recomendando-se a 
selecção de locais com declives inferiores a 5%. 
 
Os impactes relativos à instalação dos estaleiros embora sejam incertos nesta fase de 
Projecto, são considerados negativos, de reduzida magnitude, devido à relativa reduzida 
área de afectação, e previsivelmente de reduzida significância uma vez que na selecção 
dos locais de implantação dos mesmos se atenderá a critérios de minimização de 
impactes, nomeadamente os referidos no presente estudo. 
 
Estes impactes podem, no entanto, ser reversíveis após o desmantelamento e remoção 
dos estaleiros, com o restabelecimento das condições naturais do terreno. Adoptando a 
implementação das medidas de mitigação de carácter geral, incluindo acções de 
escarificação dos terrenos afectos aos estaleiros, os impactes serão negativos, directos, 
temporários, reversíveis, de âmbito local, de reduzida magnitude e abrangência e pouco 
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significativos, sendo equivalentes para qualquer das soluções de traçado que venha a ser 
implementada. 
 

6.3.2.2 Abertura de Vias de Acesso à Obra e Circulação de Maquinaria e Veículos  
 
A criação de caminhos de acesso à obra e a partir desta para o local ou locais que vierem 
a ser seleccionados quer para a deposição de excedentes de escavação, quer para 
obtenção de materiais para a construção (preliminarmente identificados no Estudo Prévio) 
irá traduzir-se na realização de escavações e aterros, originando modificações de ordem 
geomorfológica no terreno, e a circulação de maquinaria e veículos conduzirá à 
compactação dos terrenos a afectar. 
 
As obras nos acessos, bem como a utilização intensiva das vias preexistentes por veículos 
pesados (camiões, tractores, máquinas agrícolas etc.) poderão desencadear situações de 
instabilidade das vertentes mais inclinadas devido, quer à descompressão súbita do 
maciço rochoso, quer da vibração gerada pelas próprias máquinas.  
 
As acções de abertura de vias de acesso favorecem ainda os fenómenos erosivos 
(nomeadamente a erosão hídrica) pois potenciam a escorrência superficial.  
 
Tratam-se de impactes muito pouco significativos no que respeita à sua alteração 
morfológica porque se estima que as movimentações de terras a executar para aquele 
efeito terão uma reduzida expressão, uma vez que é razoável considerar que será 
maximizada a utilização de caminhos pré-existentes e porque certamente se atenderão 
nos restantes casos a critérios de minimização de impactes, nomeadamente os referidos 
no presente estudo. 
 
O facto de se desconhecerem os detalhes relativos a estas actividades da obra não 
permite diferenciar as alternativas e tramos em análise, muito embora se considere que 
não se trata de um factor diferenciador das soluções de traçado em análise. 
 

6.3.2.3 Desmatação da Vegetação e Decapagem da Parte Superficial do Solo nas Áreas Sujeitas 
a Intervenção 
 
A remoção de vegetação e a decapagem a executar nas zonas a afectar temporariamente 
ou definitivamente pela construção do Projecto tem impactes negativos por contribuir para 
a potenciação dos fenómenos erosivos e alteradores da morfologia dos terrenos devido ao 
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arraste do solo destruturado aquando de fenómenos de precipitação que, em situações 
climáticas intensas, e ou, extremas poderá provocar o abarrancamento e ravinamento dos 
solos. 
 
Relativamente a esta acção os impactes podem ser genericamente considerados como 
negativos, indirectos, irreversíveis, de ocorrência provável e de âmbito local, de média 
magnitude e pouco significativos uma vez que o volume de material que poderá ser 
arrastado será relativamente diminuto tendo em consideração, nomeadamente, o facto de 
se tratar de uma actividade temporária, o facto de a plataforma onde assentará a via vir a 
ser coberta com camadas de materiais diversos (camada de coroamento, sub-balastro e 
balastro) que prevenirão a erosão do fundo da escavação e o facto de se prever a 
adequada estabilização dos taludes após a conclusão da obra através da sua drenagem e 
revegetação. 
 
Muito embora se considere que não se trata de um factor de diferenciação substancial dos 
tramos e alternativas de Projecto em análise, à partida, as soluções poderão ser 
hierarquizadas da melhor para a pior na relação inversa das correspondentes áreas 
afectadas, uma vez que as áreas de intervenção directa das alternativas reflectem a 
presença de maior ou menor superfícies de taludes de escavação e de aterro. 
 

6.3.2.4 Movimentos de Terras e Alteração do Relevo 
 
Os movimentos de terras a realizar para assegurar uma rasante adequada às exigências 
do Projecto, acarretará a necessidade de existirem movimentos de material litológico de 
grande envergadura proveniente da acção de desmonte dos relevos, do qual parte será 
reutilizado na execução dos aterros necessários, sendo a restante transportada a destino 
final. É de realçar que os diversos aterros previstos em termos de estudo prévio serão 
efectuados com recurso exclusivo a materiais provenientes das escavações a efectuar, 
não sendo necessário recorrer à exploração de outras manchas de empréstimo para a sua 
execução. 
 
Esta acção tem como consequência a diminuição da granulometria do material litológico 
exposto o que facilita a sua erosão por via eólica e hídrica.  
 
Por outro lado, tendo em consideração a reutilização prevista dos materiais de escavação, 
ocorrerá a transferência de materiais geológicos com determinadas características em 
locais cujas litologias apresentam características diferentes.  
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Tanto as actividades de desmonte como a criação de aterro são acções que 
descaracterizam a paisagem geomorfológica e alteram de modo significativo o relevo.  
 
Assim, passará a existir uma fractura na topografia, de modo alinhado (ENE-WSW a NE-
SW), com uma extensão de cerca de 60 km. Esta rotura na paisagem geomorfológica será 
mais evidente nas rochas metamórficas, ou seja em mais de 50% da extensão das várias 
alternativas de traçado. A cicatriz será produzida de modo transversal às direcções que o 
relevo tem, o que se traduzirá num maior impacte na alteração das condições naturais do 
mesmo. 
 
Neste enquadramento consideram-se que os impactes associados aos movimentos de 
terras e alteração do revelo como negativos, de magnitude elevada e significativos a muito 
significativos. 
 
O facto de, apesar de o eixo das alternativas de traçado estarem implantados 
relativamente próximos uns dos outros, existirem diferenças substanciais em termos dos 
movimentos de terra a executar e consequentemente das alterações esperadas no relevo, 
os impactes que lhes são inerentes são diferenciados para os várias tramos de Projecto 
em análise, sendo os mesmos hierarquizadas do melhor para a pior na relação inversa dos 
correspondentes volumes de acordo com o Quadro 6.3.1 que se apresenta. 
 
Enquanto que as quatro primeiras linhas deste quadro reproduzem a globalidade dos 
volumes a movimentar em termos de escavações, as restantes quantificam a globalidade 
dos volumes a aterrar, independentemente de se tratarem ou não de materiais 
provenientes das escavações. Na verdade não se prevê a realização de aterros recorrendo 
a materiais de empréstimo, salvo no correspondente à camada de coroamento que devido 
às características técnicas que deverá apresentar, não será constituída por material 
proveniente das escavações previstas. É possível, então, verificar que o Tramo B.1 é que 
se apresenta mais favorável no que respeita aos movimentos de terra a efectuar e 
materiais de empréstimo a utilizar e que o Tramo C.2 é o mais desfavorável neste domínio. 
 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 31/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

Quadro 6.3-1 - Resumo do movimento de terras por tramo 

 Tramo 
A.1 

Tramo 
A.2 

Tramo 
B.1 

Tramo 
B.2 

Tramo 
C.1 

Tramo 
C.2 

Decapagem 182.237 280.778 163.216 244.100 171.615 258.084 
Escavação com meios 

mecânicos 1.957.499 4.336.981 1.712.720 6.053.552 2.033.920 6.206.994

Escavação com 
Explosivos 472.403 4.074.749 233.970 5.355.768 186.329 5.304.766

Saneamentos e 
substituições 13.192 177.220 21.170 48.624 0 30.868 

Aterros com Solos das 
Escavações 1.876.001 462.421 998.853 436.947 848.135 459.368 

Aterros com materiais 
Rochosos das Escavações 270.829 3.308.691 191.097 1.675.211 45.327 2.402.566

Aterros com materiais de 
empréstimo 0 0 0 0 0 0 

Camada de Coroamento 
procedente da escavação 291.331 213.532 87.361 0 176.404 91.244 

Camada de Coroamento 
procedente de empréstimo 0 379.951 179.577 565.766 91.144 485.812 

Camada de Subbalastro 127.412 240.351 129.709 235.034 123.206 235.257 
Volumes totais a escavar 

e a aterrar 5.190.904 13.474.674 3.717.673 14.615.002 3.676.080 15.474.959

O volume correspondente à conexão da REFER foi englobado nas medições dos Tramos A.1, B.1 e C.1 

 

6.3.2.5 Destruição directa de Material Geológico por Escavações e Aterros 
 
O modo de execução das escavação e os correspondentes meios a adoptar dependem da 
qualidade do maciço, tendo sido definidas no Volume 3 do Estudo Prévio – Geologia e 
Geotecnia. 
 
De acordo com os dados de Projecto a inserção do traçado far-se-á em grande parte da 
extensão do traçado à custa de escavações e aterros, cujas características principais por 
tramo se apresentam no Quadro 6.3-2. 
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Quadro 6.3-2 – Características dos aterros e escavações a efectuar por tramo 

Extensão (m) 8 - 15 15 - 20 > 20 

Extensão Altura média dos aterros (m) 

Tramo A1 
Extensão total (m) 3700 - - 

Tramo A2 
Extensão total (m) 4885 1000 500 

Tramo B1 
Extensão total (m)  1400 - - 

Tramo B2 
Extensão total (m)  2600 237 - 

Tramo C1 
Extensão total (m)  900 - - 

Tramo C2 
Extensão total (m)  3272  900 

Extensão Altura média das escavações (m) 
Tramo A1 

Extensão total (m) 1400 - 600 
Tramo A2 

Extensão total (m) 1600 1200 3300 
Tramo B1 

Extensão total (m)  1500 - - 
Tramo B2 

Extensão total (m)  1700 1100 5800- 
Tramo C1 

Extensão total (m)  800 100 500 
Tramo C2 

Extensão total (m)  1200 1800 5500 

 
A análise deste quadro permite verificar que se dominam os troços em que os aterros e 
escavações possuem entre 8 e 15 m, que será necessário ainda executar algumas 
escavações de dimensões superiores, atingindo alturas da ordem dos 15 e 20 m e que no 
troço este dos traçados se regista a necessidade de executar aterros e escavações 
substanciais com mais de 20 m ao longo de extensões importantes, destacando-se a 
importância que assumem neste domínio os Tramos B2 e C2. 
 
Os desmontes representativos (com alturas máximas ao eixo que variam entre 15 m e 
36 m), que totalizam 19 situações para as três alternativas em estudo, foram todos objecto 
de um estudo de geometria dos taludes de desmonte e de estabilidade de aterros pelo que 
se considera que os correspondentes impactes associados são pouco significativos.  
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No entanto, no que respeita à destruição directa de material geológico por execução de 
escavações e aterros, apesar de haver de reutilização substancial de material escavado 
em obra, o importante volume de excedentes a enviar a destino final determina que haja 
impactes negativos significativos a muito significativos no que respeita à destruição de 
material geológico. 
 
Tal como referido na descrição de Projecto, apenas um estudo mais aprofundado a realizar 
na fase subsequente de Projecto, após ter sido seleccionada a solução a desenvolver em 
projecto base ou projecto de execução, no qual se optimizará o traçado em perfil 
permitindo possivelmente reduzir os volumes excedentários, permitirá seleccionar os locais 
de destino final daqueles materiais.  
 
No Quadro 6.3-3 apresenta-se o resumo de compensação de terras por solução, o que a 
permite seriar as soluções da pior para a melhor na relação directa do volume total de 
excedentes de escavação a conduzir a vazadouro. 
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Quadro 6.3-3 - Resumo dos movimentos de terras por solução 

SOLUÇÃO 1 SOLUÇÃO 2 SOLUÇÃO 3 SOLUÇÃO 4 SOLUÇÃO 5 SOLUÇÃO 6 SOLUÇÃO 7 SOLUÇÃO 8 SOLUÇÃO 9 

  (A.1+A.2) (A.1+B.2) (A.1+C.2) (B.1+A.2) (B.1+B.2) (B.1+C.2) (C.1+A.2) (C.1+B.2) (C.1+C.2) 
Decapagem 463.015 426.337 440.321 443.994 407.316 421.300 452.393 415.714 429.698 

Escavação com meios mecânicos 6.294.480 8.011.051 8.164.493 6.049.700 7.766.271 7.919.713 6.370.900 8.087.471 8.240.914 

Escavação com Explosivos 4.547.152 5.828.171 5.777.169 4.308.719 5.589.738 5.538.736 4.261.077 5.542.097 5.491.094 

Saneamentos e substituções 190.412 61.816 44.060 198.390 69.794 52.038 177.220 48.624 30.868 

Total de escavações  11.032.044 13.901.038 13.985.722 10.556.809 13.425.803 13.510.487 10.809.197 13.678.192 13.762.876 

Aterros com Solos das Escavações 2.338.422 2.312.949 2.335.370 1.461.274 1.435.800 1.458.221 1.310.555 1.285.082 1.307.503 

Aterros com materiais Rochosos das Escavações 3.579.520 1.946.040 2.673.395 3.499.788 1.866.308 2.593.662 3.354.018 1.720.538 2.447.892 

Aterros com materiais de empréstimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Camada de Coroamento procedente da escavação 504.862 291.331 382.575 300.892 87.361 178.605 389.936 176.404 267.649 

Total de aterros a executar 6.422.804 4.550.320 5.391.340 5.261.954 3.389.469 4.230.488 5.054.509 3.182.024 4.023.044 

Material necessário para os aterros considerando um 
coeficiente de empolamento próximo de 1,1 5.761.135 4.171.088 4.863.063 4.685.149 3.095.101 3.787.076 4.515.203 2.925.156 3.617.132 

Diferença de material não apto 5.270.909 9.729.950 9.122.659 5.871.660 10.330.702 9.723.411 6.293.994 10.753.036 10.145.744 

Volume de material a conduzir a destino final 
considerando um coeficiente de empolamento de 

1,29 
6.799.472 12.551.636 11.768.230 7.574.442 13.326.606 12.543.200 8.119.252 13.871.416 13.088.010 

Camada de Coroamento procedente de empréstimo 379.951 565.766 485.812 559.528 745.343 665.389 471.095 656.910 576.956 
Camada de Subbalastro 367.763 362.445 362.669 370.060 364.742 364.966 363.558 358.240 358.464 

NOTA: O volume correspondente à conexão da REFER foi englobado nas medições dos Tramos A.1, B.1 e C.1 
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Por fim, no que respeita à escavabilidade dos solos e rochas, o Estudo Geológico e 
Geotécnico definiu a escavabilidade prevista para a totalidade dos desmontes das 
alternativas em estudo, com base nos resultados da campanha sísmica de refracção 
utilizada.  
 
Genericamente os desmontes foram englobados em 3 categorias em função dos meios a 
adoptar para a sua execução, tendo sido considerados os seguintes critérios: 
 
 foi considerado que o material seria escavável por meios mecânicos quando a 

velocidade de propagação das ondas sísmicas era inferior a 2.000 m/s; 
 foi considerado a necessidade de recorrer a explosivos ligeiros quando a velocidade 

de propagação das ondas sísmicas estava compreendida entre 2.000 m/se 2.500 m/s; 
 foi considerada a necessidade de recorrer a explosivos com cargas superiores quando 

a velocidade de propagação das ondas sísmicas era superior a 2.500 m/s. 
 
Do Volume 3 Geologia e Geotecnia do Estudo Prévio constam elementos detalhados que 
respeitam aos meios a adoptar para todos os desmontes a executar em função das 
formações afectadas e para cada uma das alternativas em estudo.  
 
Os quantitativos de escavações a efectuar com recurso a explosivos que se encontra 
sumarizada no Quadro 6.3.4 , permite verificar que os Tramos A.2, B.2 e C.2 apresentam 
uma importante componente de desmontes a realizar com recurso a explosivos, superior a 
45% do volume total a desmontar. 
 
Os impactes associados à actividade de desmonte de formações são globalmente 
significativos, considerando-se que as soluções menos impactantes serão naturalmente as 
que apresentarem menos volumes de desmonte recorrendo a explosivos, resultando a 
ordenação que se apresenta no Quadro 6.3-4. 
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Quadro 6.3-4 – Ordenação das soluções de Projecto com base no volume a desmontar com recurso a 
explosivos 

Solução Volume a desmontar  
com recurso a 
explosivos (m3) 

8 420.299 
2 658.732 
5 4.261.078 
9 5.538.736 
7 5.589.738 
3 5.777.169 
1 5.828.171 
6 9.379.515 
4 9.430.517 

 
6.3.2.6 Instabilidade de Escavações, Aterros e Taludes 

 
Nos aterros a estabilidade destes depende do tipo de materiais empregues na sua 
efectivação, das condições existentes do nível de fundação e da geometria dos taludes 
adoptados. A ocorrência por acções indirectas, de quedas de blocos, de escorregamentos 
de solos saturados pode acarretar impactes negativos significativos consoante a 
importância das situações de instabilidade em causa. 
 
Atendendo aos declives existentes e às características das formações geológicas que 
suportam as vertentes, considera-se que, caso não se adoptem as medidas adequadas em 
termos de engenharia e geotecnia, os movimentos de massa têm uma probabilidade média 
de ocorrer. As escavações são tanto mais geradoras de impactes quanto mais altura atingir 
a escavação. Este facto é mais importante nos locais atravessados por predominam 
rochas metamórficas e menos importante nos locais onde ocorrem rochas ígneas. 
 
Relativamente aos taludes e sua estabilidade podem ocorrem fenómenos de rotura mais 
ou menos progressiva, com impactes negativos muito significativos, caso não sejam 
tomadas um conjunto de medidas minimizadoras. 
 
Há que ter em atenção a ocorrência de níveis freáticos suspensos que podem ocorrer na 
base da zona alterada ou em fracturas (mais profundas e diacláses (mais superficiais) 
atravessadas, bem como a percolação a partir da superfície topográfica, o que induz 
graves riscos de instabilidade e erosão dos taludes durante a fase de construção. Estes 
risos podem continuar na fase de exploração caso não seja implementados na fase de 
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construção a inclusão de dispositivos de drenagem interna de talude nas zonas mais 
críticas. 
 
Em síntese, a possibilidade de ocorrência de fenómenos de instabilidade nos taludes, uma 
vez que são esperados alguns taludes de elevadas dimensões, poderão corresponder a 
um risco geológico de elevada perigosidade para a circulação de veículos das obras.  
 
Ora, tendo em consideração que foi efectuado um Estudo Geológico e Geotécnico no 
âmbito do Estudo Prévio, o qual contém a informação obtida na vasta quantidade de 
trabalhos de campo, laboratoriais e de análise e de interpretação de informação de base 
que foram desenvolvidos, foi possível ao projectista definir nesta fase do projecto as 
características dos taludes. 
 
No que respeita aos desmontes a efectuar, foram primeiramente estudadas a rotura global 
e estrutural dos taludes para, em seguida, se definir a geometria de taludes a adoptar. 
Para a definição da geometria dos taludes foram efectuados cálculos de estabilidade 
específicos para os desmontes mais substanciais a realizar, os quais permitiram identificar 
eventuais problemas associados aos mesmos e assim definir preliminarmente os taludes 
de desmonte a adoptar. 
 
No que respeita aos aterros a efectuar, foi igualmente desenvolvida no Estudo Geológico e 
Geotécnico uma análise da estabilidade dos principais aterros. Esta análise conduziu à 
definição da inclinação a adoptar para os taludes de aterro (1V:2H) a qual apresenta 
factores de segurança elevados mesmo para as situações mais desfavoráveis, ficando 
assim assegurado que não ocorrerão roturas do corpo do aterro ou no terreno de 
fundação. 
 
Neste enquadramento, considerando que a presente fase de Estudo Prévio do Projecto 
integrou no dimensionamento dos taludes dos desmontes e dos aterros a executar 
informação aprofundada sobre a estabilidade dos mesmos e que na fase subsequente de 
Projecto certamente serão aprofundados os aspectos que ainda se revelem ser 
necessários para a execução da obra de forma segura em termos dos riscos geotécnicos 
que acarreta, considera-se que estará salvaguardada a estabilidade dos taludes dos 
desmontes a efectuar bem como dos aterros a executar, considerando-se os impactes 
associados como muito pouco significativos. 
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Por fim, um aspecto que importa referir neste domínio diz respeito ao facto de se prever a 
execução de desmontes substantivos ao PK 38+900 e PK 39+250, a distâncias de cerca 
de 20 e 0 m, respectivamente, de uma lixeira selada e de um aterro de inertes. 
 
Embora por razões distintas, a proximidade do talude a executar àquelas infra-estruturas 
poderá instabilizar as correspondentes fundações, o que remete para a necessidade de 
analisar detalhadamente as soluções de Projecto a adoptar caso venha a ser seleccionada 
alguma das soluções que bordejam as referidas infra-estruturas. Salienta-se que se 
desconhecem em pormenor suficiente as características geométricas daquelas infra-
estruturas devendo ser complementada a informação já recolhida na fase subsequente do 
desenvolvimento do Projecto caso venham a ser seleccionadas soluções que integrem o 
Tramo B2 . 
 

6.3.2.7 Modificação da Rede de Drenagem 
 
A drenagem é relativamente lenta na componente ígnea, estando as zonas de drenagem 
rápida associadas às zonas metamórficas. Independentemente do tipo litológico a rede de 
drenagem atravessa quase perpendicularmente a área de intervenção do Projecto. 
 
Com a construção de uma estrutura linear deste género irão provocar-se alterações e 
modificações da rede de drenagem no seio da área intersectada.  
 
Tendo em consideração os elementos constantes do Volume 5, Tomo 5.2 Hidrologia e 
Drenagem do Estudo Prévio, verifica-se que de uma forma geral as linhas de água 
atravessadas não serão interrompidas, estando previstos os atravessamentos necessários 
(passagens hidráulicas) para assegurar a continuidade do escoamento (ver Quadro 6.3.5)  
 
Contudo, quando as linhas de água atravessadas dominavam bacias hidrográficas de 
reduzidas dimensões ou quando a cota a que poderia ser feiro o atravessamento não 
permitiria executar uma passagem hidráulica simples, o projectista previu o desvio das 
linhas de água e a sua ligação à passagem hidráulica mais próxima. 
 
Quanto aos escoamentos da via, estes serão direccionados paralelamente à via 
(drenagem longitudinal), através de valas e escoados para as linhas de água, cuja 
capacidade de recepção é avaliada no descritor recursos hídricos superficiais. 
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Tendo em consideração o exposto, apesar de se virem a registar pequenas alterações no 
desenvolvimento das linhas de água que forem desviadas, considera-se que o Projecto 
desenvolvido, na sua especialidade de drenagem transversal assegura, no essencial, a 
continuidade do escoamento que actualmente se verifica na área de intervenção, em todos 
os Tramos considerados, não se registando impactes sobre a geologia em resultado da 
modificação prevista na rede de drenagem.  
 

6.3.2.8 Afectação de Valores Geológicos e Geomorfológicos de Particular Interesse Científico / 
Conservacionista 
 
Num projecto como o que está em avaliação, a realização de escavações pode destruir 
formações geológicas e/ou formas de interesse que devam ser alvo de protecção com 
elevado valor científico ou patrimonial. Os valores geológicos identificados passíveis de 
sofrer impactes com a implementação deste projecto referem-se fundamentalmente as 
litologias fossilíferas presentes nalgumas rochas metamórficas. 
 
Das jazidas identificadas algumas situam-se próximo da área de Projecto como é o caso 
da Jazida de Monte Novo identificada na Carta Geológica de Juromenha 37-C e que fica a 
cerca de 200 m do eixo do Tramo C2, devendo ser preservado e protegido em fase de 
obra. 
 
Existem mais duas formações geológicas ricas em conteúdo fossilífero que 
inapelavelmente têm de ser atravessadas por qualquer uma das soluções propostas. 
Trata-se da Formação da Colorada datada do Ordovícico e da Formação de Terena onde 
ocorrem xistos e grauvaques com quartzitos com pistas. Ambas afloram na área da 
Atalaia. Estes locais são mais ricos em fósseis, permitindo datar de formas inequívoca as 
formações metamórficas.  
 
Estas estruturas ocorrem com direcções NW-SE sob a forma de extensos alinhamentos. A 
destruição provocada é local, de modo que ao longo dos alinhamentos as formações 
continuam a persistir. 
 
De um modo geral as formações de idade silúrica e a Formação de Barrancos (Ordovívico) 
também apresentam por vezes fósseis, mas de modo disperso e desconcentrado. Já as 
zonas constituídas por rochas ígneas não apresentam qualquer valor patrimonial do ponto 
de vista geológico. 
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Do ponto de vista da afectação de valores geológicos e geomorfológicos, considera-se que 
o Projecto gerará impactes negativos, directos, permanentes, irreversíveis, de duração 
permanente e âmbito local, que podem ser considerados de magnitude média e 
abrangência reduzida originando conduzindo a uma classificação de pouco significativos e 
indiferenciados para todas as soluções de traçado. 
 
Os impactes assim considerados implicam a necessidade de considerar a área de Monte 
Novo como interdita às actividades de obra e circulação e o acompanhamento por um 
geólogo com especialidade em Paleontologia das intervenções nas outras formações 
geológicas discriminadas. 
 

6.3.2.9 Construção das Infra-Estruturas (Via e Obras de Arte) 
 
As infra-estruturas do Projecto em consideração para análise de impactes correspondem à 
via ferroviária e às obras de arte (viadutos). 
 
Relativamente à construção da via ferroviária, as acções relevantes passíveis de gerar 
impactes são a construção da plataforma da via e a exploração de manchas de 
empréstimo. 
 
A construção da plataforma da via ferroviária requererá a exploração de manchas de 
empréstimo, geotecnicamente adequadas para a construção, unicamente no que respeita 
aos materiais a utilizar para a camada de coroamento e a camada de sub-balastro (ver 
perfil transversal da plena via representado nos Desenhos 03-EL-C000CVS00-EC-
DWG0001-0A e 03-EL-C000CVS00-EC-DWG0002-0A, constantes do Anexo I) tal como 
sistematizado no Quadro 6.3-6.  
 
Efectivamente, tal como se pode constatar pela leitura do Quadro 6.3-5 anteriormente 
apresentado, não haverá necessidade de recorrer a manchas de empréstimo para a 
obtenção de materiais para a construção de aterros em qualquer uma das alternativas em 
estudo. 
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Quadro 6.3-5 - Resumo dos materiais a explorar em manchas de empréstimo 

 Tramo A1 Tramo A2 Tramo B1 Tramo B2 Tramo C1 Tramo C2

Camada de 
Coroamento 

procedente de 
empréstimo 

0 379.951 179.577 565.766 91.144 485.812 

Camada de 
Subbalastro 127.412 240.351 129.709 235.034 123.206 235.257 

 
Tal como proposto pelo projectista, o material para a camada de coroamento e cunhas de 
transição poderá ser obtido a partir de material triturado em pedreira, preferencialmente 
das designadas pedreiras PE-3, PE-8 e PE-7 identificadas no âmbito do Estudo Geológico 
Geotécnico do Projecto, as quais são de mármore, dolomite e granito respectivamente e se 
apresentam ordenadas por ordem de proximidade ao traçado.  
 
No que respeita aos materiais que constituem as camadas de sub-balastro, devido às suas 
características mais restritivas, terão que proceder de materiais identificados com maior 
resistência ao desgaste, isto é procedentes das designadas pedreiras PE-11 e PE-10, 
igualmente identificadas no âmbito do Estudo Geológico Geotécnico efectuado, cuja 
principal actividade de ambas é a produção de balastro.  
 
As principais características destas pedreiras encontram-se no Anexo VIII no qual se 
reproduzem as fichas de levantamento e caracterização constantes do Relatório Geológico 
e Geotécnico. Presume-se que estas instalações se encontram licenciadas, embora tal 
informação não conste da Ficha de Pedreira. 
 
Tratam-se de pedreiras activas situadas às seguintes distâncias da obra: 
 

 Pedreira PE-3 (mármore) em Pardais ------------------------------a 21 km do Redondo 

 Pedreira PE-7 (granito) em Stª Eulália -----------------------------a 67 km do Redondo 

 Pedreira PE-8 (dolomite) em Cano----------------------------------a 47 km do Redondo 

 Pedreira PE-10 (granodiorito) em Montemor-o-Novo ------- a 75,5 km do Redondo 

 Pedreira PE-11 (granito) em Évora ------------------------------ a 25,4 km do Redondo 
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Ora, atendendo a que a proveniência de materiais provirá de tais pedreiras (ou de outras 
pedreiras licenciadas para estes fins) que possuem reservas elevadas (embora expressas 
em unidades distintas) considera-se que apenas haverá impactes negativos indirectos 
pouco significativos associados à utilização de recursos geológicos, os quais em princípio 
terão sido referenciados em Estudos de Impacte ambiental relativos à exploração destas 
instalações (4 das 5 instalações têm produções e dimensões que terão requerido um EIA 
para o seu licenciamento). 
 
Por fim, as actividade resultantes da construção da via reflectem-se na compactação 
artificial do terreno o que se traduz numa modificação das condições de infiltração do meio, 
tratando-se de um impacte negativos, de baixa magnitude e muito pouco significativo tendo 
em consideração a relativamente reduzida área de afectação à escala regional. 
 
Muito embora se considere que este impacte não constitui um factor de diferenciação 
substancial dos tramos e alternativas de Projecto em análise, à partida, as soluções 
poderão ser hierarquizadas da melhor para a pior na relação inversa das correspondentes 
áreas afectadas, uma vez que as mesmas se referem maioritariamente à projecção em 
planta da plataforma da via e dos taludes de escavação e de aterro, os quais 
(essencialmente os de aterro) se referem a superfícies em que as condições de infiltração 
do meio foi alterada. 
 
No que diz respeito às obras de arte previstas, estas referem-se fundamentalmente à 
construção de viadutos. Do ponto de vista geológico os principais impactes referem-se às 
acções de escavação no substrato rochoso das fundações para inclusão de sapatas e 
encostos de plataforma de via. Para além disso, haverá movimento de terras com a 
consequente alteração morfológica dos terrenos, promovendo-se a exposição dos 
substratos rochosos aos fenómenos de meteorização física e química, com a consequente 
potenciação dos fenómenos erosivos.  
 
Atendendo ao facto que irão existir inúmeros viadutos, considera-se que os impactes são 
negativos, embora de reduzida magnitude (apenas onde forem construídos os referidos 
viadutos) e pouco significativos, sendo por este motivo pouco relevante diferenciar 
soluções de traçado com base neste impacte. 
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6.3.2.10 Síntese dos Impactes na Fase de Construção 
 
Em síntese pode-se considerar que os impactes sobre o descritor geologia identificados 
para a fase de construção são na sua maioria muito pouco ou pouco significativos e não 
diferenciadores entre as diversas soluções de traçados desenvolvidas em estudo Prévio. 
 
Em excepção consideram-se os impactes associados à remoção de material geológico e 
alteração da morfologia do terreno em resultado dos elevados volumes de movimento de 
terras previstos para qualquer das soluções equacionadas. Neste caso, tendo em conta os 
volumes de terraplenagens estimados, considera-se que os impactes induzidos pelo 
projecto sejam moderadamente significativos em termos de geomorfologia. 
 
No que respeita à afectação de património geológico destaca-se que no caso das soluções 
que abranjam o Tramo C2, poderá ser afectada a Jazida de Monte Novo se não forem 
implementadas as medidas de minimização adequadas na fase de obra.  
 
No Quadro 6.3-6 apresenta-se a matriz síntese dos impactes identificados sobre o 
descritor geologia, tendo em conta cada um dos tramos que compõem as diversas 
soluções de traçado. 
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Quadro 6.3-6 – Síntese da Avaliação dos impactes ambientais do Projecto a geologia, na fase de construção 

Qualificação do impacte 

Avaliação do Impacte 
 

(E – Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo 
Significância: 1 – Muito Pouco Significativo; 2- Pouco 

Significativo; 3 – Moderadamente Significativo; 4 – 
Significativo; 5 – Muito Significativo) 

TRAMO TRAMO 

Acção / 
Actividade Efeito Descrição 

do Impacte 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. 
Reversibilidade Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Implantação de 
estaleiros 

Ocupação e 
regularização 
dos terrenos 

Alteração da 
morfologia e 
incremento 

dos 
fenómenos 

erosivos 
Dimensão 
espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 1 1 1 1 1 1 

                 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. 

Reversibilidade Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. 
Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Abertura de 
acessos aos 
estaleiros e 

frentes de obra 

Execução de 
escavações e 

aterros,  

Alteração da 
morfologia 

Dimensão 
espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 2 2 2 2 2 2 
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Qualificação do impacte 

Avaliação do Impacte 
 

(E – Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo 
Significância: 1 – Muito Pouco Significativo; 2- Pouco 

Significativo; 3 – Moderadamente Significativo; 4 – 
Significativo; 5 – Muito Significativo) 

TRAMO TRAMO 

Acção / 
Actividade Efeito Descrição 

do Impacte 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev.. Irrev.. Irrev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. 

Movimentação 
de veículos em 

obra 

Utilização 
intensiva das 

vias de acesso 

Instabilidade 
das vertentes 

mais 
acentuadas 

Dimensão 
espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 1 1 1 1 1 1 

                 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 

Magnitude E E E E E E 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev.. Irrev.. Irrev. 

Abrangência M M M M M M 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Execução de 
aterros e 

escavações 

Movimentação 
de terras 

Alteração na 
morfologia 

dos terrenos 

Dimensão 
espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 3 3 3 4 4 4 
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Qualificação do impacte 

Avaliação do Impacte 
 

(E – Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo 
Significância: 1 – Muito Pouco Significativo; 2- Pouco 

Significativo; 3 – Moderadamente Significativo; 4 – 
Significativo; 5 – Muito Significativo) 

TRAMO TRAMO 

Acção / 
Actividade Efeito Descrição 

do Impacte 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 

Magnitude E E E E E E 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev.. Irrev.. Irrev. 

Abrangência M M M M M M 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Execução de 
aterros e 

escavações 

Destruição de material 
geológico 

Dimensão 
espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 3 3 3 4 4 4 

                 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. 

Magnitude M M M M E M 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev.. Irrev.. Irrev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. 

Execução de 
aterros e 

escavações 
Instabilidade de taludes 

Dimensão 
espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 2 2 2 3 4 3 
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Qualificação do impacte 

Avaliação do Impacte 
 

(E – Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo 
Significância: 1 – Muito Pouco Significativo; 2- Pouco 

Significativo; 3 – Moderadamente Significativo; 4 – 
Significativo; 5 – Muito Significativo) 

TRAMO TRAMO 

Acção / 
Actividade Efeito Descrição 

do Impacte 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. 

Magnitude M M M M M M 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev.. Irrev.. Irrev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Actividades 
diversas de 
construção 

Afectação de valores 
geológicos 

Dimensão 
espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 2 2 2 2 2 2 

                 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev.. Irrev.. Irrev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Construção da 
via e obras de 

arte 

Exploração de manchas de 
empréstimo para recolha de 
material adequado à camada 
de coroamento e sub-balastro 

Dimensão 
espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 1 1 1 1 1 1 
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6.3.3 Fase de Exploração  

 
Na fase de exploração identificam-se o impacte associado à erosão dos taludes a ao 
arrastamento de partículas sólidas, o que tem como consequência a alteração da 
morfologia dos terrenos, constituindo um impacte negativo de difícil quantificação e 
praticamente sem significado, qualquer que seja a solução de traçado, uma vez que serão 
adoptados taludes estáveis bem como medidas para a sua protecção contra a erosão. 
 
Quanto à sismicidade induzida associada às vibrações por passagem do comboio, esta 
tem uma probabilidade de risco desconhecida, e tal ocorrência corresponderá a um 
impacte com expressão linear e local consoante as condições de estabilidade dos maciços 
circulados. 
 
Por outro lado pode verificar-se a alteração físico-química das rochas dos taludes, com a 
consequente perda de resistência, abertura de microfissuração e ravinamento, devido às 
variações dos teores de humidade no solo (tempo pluvioso vs. seco), ao impacte da gotas 
da chuva e ao escoamento superficial (o qual é potenciado quando a componente 
subterrânea está completamente saturada). 
 
Assim é de esperar que possam ocasionalmente ocorrer pequenos fenómenos de 
transporte de massa, desprendimentos, eventuais escorregamentos planares e erosão 
diferencial. Por outro lado vai ocorrer uma constante desintegração granular, por vezes 
muito lenta, derivada dos fenómenos erosivos.  
 
Caso não sejam implementadas medidas protectoras do substrato litológico através de 
coberto vegetal protector, ou leitos de pedra com geogrelhas, em todas as vertentes dos 
taludes, pode verificar-se a erosão mais intensa, promovendo inclusivamente a queda de 
blocos, especialmente nas áreas onde as rochas apresentem um maior estado de 
fracturação. 
 
Assim, os impactes esperados na fase de exploração do Projecto, admitindo a 
implementação das condições de protecção dos taludes e respectiva manutenção 
periódica, referentes à geologia e geomorfologia, são negativos, indirectos, ocasionais, 
irreversíveis, incertos, de magnitude e abrangência reduzidas e muito pouco significativos, 
podendo ser hierarquizadas da melhor para a pior na relação inversa das correspondentes 
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áreas afectadas, uma vez que as áreas de intervenção directa das alternativas reflectem a 
presença de maior ou menor superfícies de taludes de escavação e de aterro. 
 

6.4 Solos e Uso Actual do Solo 
 

6.4.1 Solo 
 

6.4.1.1 Fase de Construção 
 
Neste ponto pretende-se identificar os impactes resultantes da implantação do Projecto, no 
solo, de acordo com as alternativas de traçado consideradas. 
 
Enquadrando-se a área de estudo numa zona essencialmente vocacionada para a 
agricultura, a avaliação de impactes no descritor solo baseou-se fundamentalmente na 
análise da perda ou afectação de solos com capacidade agrícola.  
 
Em termos gerais e durante a fase de construção, as actividades susceptíveis de provocar 
impactes negativos sobre o solo derivam: 
 
1. Com carácter permanente: 

 
a) da movimentações de terras, para a execução de terraplenagens. De referir que de 

acordo com dados do Estudo Prévio, não será necessário utilizar solos provenientes de 
manchas de empréstimo devido aos excedentes de materiais provenientes do traçado, 
quer em termos de quantidade quer em termos de qualidade;  

 
b) da perda de solos agrícolas resultante da substituição de determinadas classes de 

capacidade de uso pela plataforma ferroviária e infra-estruturas associadas (drenagem, 
caminhos de serviço, serventias, etc.); 
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2. Com carácter temporário: 

 
c) da implementação de estaleiros e caminhos de acesso temporários o que provoca a 

compactação dos solos. As áreas marginais da obra, alvo de ocupação temporária, 
serão igualmente afectadas pela compactação provocada pela circulação de máquinas 
e veículos, conduzindo a uma diminuição da porosidade e consequentemente à 
diminuição da capacidade de infiltração e do escoamento da água em profundidade; 

 
d) da possível contaminação dos solos por agentes poluentes como óleos ou 

combustíveis que constituem fontes de degradação da qualidade do solo. 
 

e) da desmatação e decapagem, com riscos de erosão superficial do solo devido à 
exposição da área intervencionada, sem protecção natural dada a ausência de coberto 
vegetal, aos agentes erosivos (precipitação e vento). 

 
No caso dos impactes de carácter temporário resultantes das actividades referidas, a 
respectiva magnitude e significância dependerão das medidas de minimização a adoptar. 
 
A avaliação e quantificação dos impactes de carácter permanente foram realizadas 
considerando os seguintes aspectos: 
 

I. Movimentação de Terras – volumes de aterro e escavação previstos para as 
alternativas estudadas; e 

II. Perda de Solos Agrícolas – áreas abrangidas pela implantação da plataforma 
ferroviária. Neste caso, a magnitude do impacto será tanto mais significativa quanto 
melhor for a qualidade do solo afectado. 

 
I. Movimentação de Terras 
 
Com a construção do Projecto, e para qualquer das alternativas de traçado propostas, 
estima-se a produção de um elevado volume de materiais de qualidade diversa excedentes 
de terraplenagens. Este material será em parte reutilizado nos aterros necessários á 
execução da obra, enquanto que uma importante fracção de material (variando entre cerca 
de 6,7 hm3 e cerca de 13,3 hm3) sobrante terá como destino pedreiras inactivas que 
existem na região e outros locais que em fase subsequente do Projecto venham a ser 
designados e licenciados para a respectiva deposição.  
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A magnitude e significância dos impactes sobre o solo resultantes da deposição de 
material sobrante são nesta fase globalmente indeterminado, sendo nulo se se utilizarem 
para o efeito pedreiras inactivas ou vazadouros licenciados já existentes. Se forem criados 
novos locais de deposição o impacte será negativo embora de magnitude e significância 
indeterminada uma vez que depende dos locais que vierem a ser escolhidos para o efeito. 
 
II. Perda de Solos Agrícolas 
 
O Quadro 6.4-1 enquadra e classifica os impactes negativos relativamente à sua 
magnitude e significância de acordo com as Classes de Capacidade de Uso do Solo a 
serem afectadas. 
 

Quadro 6.4-1 – Solos. Classificação dos impactes 

Impacte 
Classes Capacidade de Uso do Solo 

Magnitude Significância
Classe A Susceptível de utilização agrícola intensiva 

Sem riscos de erosão ou riscos ligeiros Poucas ou nenhumas 
limitações   

Elevada Muito 
Significativo 

Classe B Susceptível de utilização agrícola moderadamente intensiva 
Riscos de erosão no máximo moderados Limitações 

Moderadas   

Moderada Significativo 

Classe C Susceptível de utilização agrícola pouco intensiva 
Riscos de erosão no máximo elevados Limitações 

Acentuadas   

Moderada Significativo 

Classe D Não susceptível de utilização agrícola 

Poucas ou moderadas limitações para pastagens, matos e 
exploração florestal 
Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados 

Limitações Severas 

  

Reduzida Pouco 
Significativo 

Classe E  Não susceptível de utilização agrícola 
Riscos de erosão muito elevados 

Adequado para vegetação natural, floresta de protecção ou 
recuperação 

 Limitações Muito 
Severas 

Não susceptível de qualquer utilização. 

Reduzida Muito Pouco 
Significativo 

 
Para análise e quantificação dos solos afectados foi considerada como área de afectação a 
correspondente à Secção Transversal de Projecto, definida pelo limite dos taludes de 
aterro e escavação, adicionada de uma faixa de 8 m para cada lado da via que 
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compreende a faixa de protecção aos taludes, órgãos de drenagem e caminhos de serviço 
à via. 
 
O Quadro 6.4-2 apresenta as áreas de solo afectadas por cada um dos tramos que 
compõem as alternativas de traçado projectadas, bem como pela ligação à linha da 
REFER. 
 
A ligação à linha da REFER afectará cerca de 5,8 ha de Solos Mediterrâneos Pardos.  
 
Nos restantes tramos que constituem as 3 alternativas de traçado projectadas importa reter 
que: 
 
a) maioritariamente serão afectados de Solos Argiluviados Pouco Insaturados 

correspondentes à sub-ordem Solos Mediterrâneos Pardos (a afectação por tramo 
varia entre cerca de 71 e 107 ha); 

b) a segunda classe mais afectada corresponde a litossolos sendo a afectação maioritária 
nos Tramos A2, B2 e C2. 

c) a classe correspondente a barros será marginalmente afectada para qualquer das 
alternativas de traçado. 

 
Quanto às Classes de Capacidade de Uso do Solo, no Quadro 6.4-3 apresentam–se as 
áreas afectadas para cada um dos tramos que compõem as diversas alternativas de 
traçado. 
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Quadro 6.4-2 – Áreas de Unidades de Solo afectadas  

Solos – Ordem e Sub-Ordem Áreas afectadas por tramo (ha) Importância relativa 

Unidades Solo Lig. 
REFER A1 A2 B1 B2 C1 C2 Lig. 

REFER A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Barros                      
Barros Castanho-Avermelhados 0 0 5,5 0 5,5 3,5 5,5 - - 2% - 2% 3% 2% 

Solos Argiluviados Pouco Insaturados                     
Solos Mediterraneos Pardos 5,8 82,5 84,0 70,9 107,0 79,2 86,6 81% 65% 33% 60% 42% 67% 33% 
Solos Mediterraneos Vermelhos ou 
Amarelos 0 9,4 31,3 10,8 33,5 10,5 44,7 - 7% 12% 9% 13% 9% 17% 

Solos Calcários                      
Solos Calc. Vermelhos 0 0 5,7 0 4,2 0 4,2 - - 2% - 2% - 2% 

Solos Hidromórficos                    0% 
Sem Horizonte Eluvial 0,6 0 0,4 1,7 5,9 1,9 6,1 9% - 0% 1% 2% 2% 2% 

Solos Incipientes                      
Aluviossolos 0,7 7,1 3,2 3,6 3,1 0 3,2 10% 6% 1% 3% 1% - 1% 
Litossolos 0 1,2 115,8 0 83,2 0 98,9 - 1% 46% - 33% - 38% 
Solos de Baixas (Coluviossolos) 0 3,1 1,6 6,1 5,8 5,5 3,6 - 2% 1% 5% 2% 5% 1% 

Solos Litólicos                      
Solos Lit. Nao Humicos 0 23,4 7,1 25,8 7,6 18,2 7,1 - 18% 3% 22% 3% 15% 3% 

               
ÁREA TOTAL 7,1 126,7 254,6 118,9 255,8 118,8 259,9        
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Quadro 6.4-3 – Áreas (ha) de Classes de Capacidade Uso do Solo afectadas 

Áreas afectadas por tramos (ha) Importância relativa  
Classes Capacidade de Uso do Solo Lig. 

REFER A1 A2 B1 B2 C1 C2 Lig. 
REFER A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Classe A - Poucas ou nenhumas limitações               

Susceptível de utilização agrícola intensiva 0,0 5,3 6,5 12,3 9,6 12,0 7,7 - 4% 3% 10% 4% 10% 3% 

Classe B - Limitações Moderadas               

Susceptível de utilização agrícola moderadamente 
intensiva 1,0 18,7 15,2 18,7 31,4 21,9 27,2 14% 15% 6% 16% 12% 18% 10% 

Classe C - Limitações Acentuadas               

Susceptível de utilização agrícola pouco intensiva 5,2 75,0 61,5 55,1 61,4 53,6 64,7 74% 59% 24% 46% 24% 45% 25% 

Classe D - Limitações Severas               

Não susceptível de utilização agrícola 0,8 8,7 23,7 15,7 37,1 17,0 29,6 12% 7% 9% 13% 14% 14% 11% 

Classe E - Limitações Muito Severas               

Não susceptível de utilização agrícola 0,0 18,9 147,8 17,1 116,3 14,4 130,7 - 15% 58% 14% 45% 12% 50% 

               

ÁREA TOTAL 7,1 126,7 254,6 118,9 255,8 118,8 259,9        
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Tendo em conta os resultados apresentados no Quadro 6.4.3 conclui-se que: 
 
a) ao longo das alternativas de traçado propostas serão afectados maioritariamente solos 

incluídos na classe de aptidão E, correspondendo a solos sem aptidão agrícola; 
b) em seguida surge a classe C correspondendo a solos com limitações acentuadas para 

utilização agrícola com afectações que variam por tramo desde cerca de 5 ha 
(afectação prevista para a ligação à linha da REFER) até aos cerca de 75 ha no caso 
do Tramo A1; 

c) os solos incluído na classe A correspondente a elevada aptidão agrícola serão 
marginalmente afectados em qualquer das alternativas de traçado propostas, sendo a 
maior afectação prevista no caso do Tramo B1. 

 
No Quadro 6.4-4 apresenta-se a síntese dos impactes identificados sobre o descritor solo, 
tendo em conta cada um dos tramos estudados e as interferências previstas sobre este 
recurso. 
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Quadro 6.4-4 - Avaliação dos impactes ambientais do Projecto sobre os solos, na fase de construção 

Qualificação do impacte 

Avaliação do Impacte 
 

(E – Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo 
Significância: 1 – Muito Pouco Significativo; 2- Pouco 

Significativo; 3 – Moderadamente Significativo; 4 – Significativo; 
5 – Muito Significativo) 

TRAMO TRAMO 

Acção / 
Actividade Efeito Descrição do 

Impacte 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Per. Per. Per. Per. Per. Per. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Execução de 
desmatações e 
movimentos de 

terra 

Remoção de 
solos 

Perda de solos 
com aptidão 

agrícola 

Dimensão espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 2 2 2 2 2 2 

                 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp.
Reversibilidade Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Implantação de 
estaleiros 

Ocupação de 
solos  

Compactação de 
solos 

Dimensão espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 2 2 2 2 2 2 

                 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp.
Reversibilidade Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Movimentação 
de veículos em 

obra 

Compactação de 
solos  

Diminuição da 
capacidade de 
drenagem do 

solo 

Dimensão espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 2 2 2 2 2 2 
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Qualificação do impacte 

Avaliação do Impacte 
 

(E – Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo 
Significância: 1 – Muito Pouco Significativo; 2- Pouco 

Significativo; 3 – Moderadamente Significativo; 4 – Significativo; 
5 – Muito Significativo) 

TRAMO TRAMO 

Acção / 
Actividade Efeito Descrição do 

Impacte 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp.
Reversibilidade Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. 

Movimentação 
de veículos em 

obra 

Contaminação 
do solo 

Degradação da 
qualidade do 

solo 

Dimensão espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 1 1 1 1 1 1 

                 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp.
Reversibilidade Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. Inc. 

Actividades 
diversas de 
construção 

Manipulação de 
substâncias 
poluentes 

Riscos de 
contaminação 

dos solos 

Dimensão espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 1 1 1 1 1 1 
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6.4.1.2 Fase de Exploração 

 
Durante a fase de exploração do Projecto, os impactes identificados sobre o descritor solos 
associam-se à eventual contaminação do solo por poluentes provenientes da plataforma 
ferroviária. 
 
Caso se verifique uma deficiente manutenção das infra-estruturas de drenagem (valas, 
valetas, sumidouros, passagens hidráulicas, entre outras) e revestimento dos taludes, 
poderão surgir impactes negativos provocados pela escorrência de águas superficiais da 
zona da plataforma ferroviária e vias de comunicação a elas associadas, para os terrenos 
adjacentes. O ravinamento, a acumulação de materiais finos provenientes das taludes e a 
acumulação de água e encharcamento nas parcelas de terreno vizinhas ao corredor 
ferroviário contribuem para a degradação do solo, constituindo um impacte negativo, 
indirecto, temporário, de ocorrência incerta, de âmbito local e de magnitude e significância 
variáveis. 
 
Os impactes referidos no parágrafo anterior podem ocorrer ainda no caso da ocorrência de 
chuvadas com intensidades associadas a períodos de retorno superiores às utilizadas no 
dimensionamento das infra-estruturas de drenagem, sendo equivalentes para os diversos 
tramos considerados. 
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6.4.2 Ocupação Actual do Solo 
 
6.4.2.1 Considerações Iniciais 

 
Neste ponto pretende-se identificar os impactes resultantes da implantação do Projecto, no 
uso actual do solo, de acordo com as alternativas de traçado desenvolvidas em Estudo 
Prévio. 
 
Para a análise e quantificação das áreas afectadas directamente pela execução do 
Projecto foram tidos em conta os seguintes limites: 
 
a) faixa de 110 m (equidistância de 55 m para ambos os lados do eixo da via); 
b) área efectiva de implantação da Secção Transversal de Projecto, correspondente ao 

limite dos taludes de aterros e escavação, faixa de segurança, caminhos paralelos e 
vedação; 

 
O cálculo das áreas afectadas foi efectuado com recurso a ferramentas de 
geoprocessamento em ambiente de Sistema de Informação Geográfica.  
 

6.4.2.2 Fase de Construção 
 
Enquadrando-se a área de estudo numa zona essencialmente vocacionada para a 
agricultura, a perda irreversível de solos agrícolas, resultante dos trabalhos de implantação 
da via e impermeabilização do solo e da construção de taludes de aterro e escavação, 
constitui um dos principais impactes identificados, pois contribui para a redução da área útil 
disponível para cultivo, o que se classifica como negativo e permanente. 
 
Tendo em conta a tipologia de ocupação do solo preconizada na área de estudo, estima-se 
que os impactes decorrentes da afectação directa pelo Projecto serão mais significativos 
nas seguintes unidades de ocupação do solo: 
 

a) Sistemas de Cultura Permanentes (vinha e olival): a este tipo e culturas estão 
associados períodos de 5 anos desde a sua instalação até à plena produção 
(dependendo das variedades utilizadas), tendo associados custos de investimento 
elevados. 

b) Sistemas de Culturas Anuais de Regadio: na desafectação de área de regadio é 
necessário proceder a adaptações onerosas nos sistemas de rega, além de que por 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 60/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

vezes implica a passagem de terrenos de regadio para sequeiro, mesmo fora da área 
afecta à implantação do Projecto. 

c) Sistemas Agro-Pecuários: diminuição da superfície agrícola útil e superfícies 
forrageiras nas propriedades/herdades directamente afectadas pela implantação do 
Projecto, com o consequente aumento do encabeçamento. De referir que a produção 
de animais de carne em regime extensivo obedece a critérios mínimos de 
encabeçamento, com valores entre 0,5 a 1,5 CN1/ha. A implantação do corredor 
ferroviário poderá dificultar o maneio do gado (principalmente o ovino) e gestão dos 
percursos entre blocos de cultura. 

d) Montados de Sobro e Azinho: constituem um ecossistema valor ecológico 
acrescentado, eficiente em termos de utilização de controlo da erosão e com 
especial importância para a silvo-pastorícia pois, em alturas de escassez de 
forragens/pastagens (Setembro, Outubro e Novembro), a bolota é o suplemento e 
alimento característico do porco de Raça Alentejana. Desempenham ainda um papel 
relevante no processo de incorporação de matéria orgânica ao solo. 

e) Florestas de Produção: pelas mesmas razões referidas relativamente ao olival e 
vinha – custos de instalação e período longo de retorno relativamente ao 
investimento efectuado pelo produtor. 

f) Florestas de Protecção: pelo valor ecológico que representam. 
g) Urbano Misto: as herdade e montes, onde se concentram os recursos humanos, 

parques de máquinas e efectivo pecuário. Por outro lado é normalmente o local de 
habitação permanente dos proprietários, rendeiros e funcionários que trabalham na 
propriedade. A afectação desta unidade será analisada mais pormenorizadamente 
no descritor Sócio-Economia e Ordenamento do Território. 

h) Equipamentos: neste caso salientam-se as potenciais interferências com uma lixeira 
selada (localizada na envolvente próxima ao Tramo B2), com um aterro de inertes 
localizado no concelho do Alandroal, com o campo de tiro e com alguns açudes e 
charcas. A afectação destes equipamentos será analisada em pormenor nos 
descritores Sócio-Economia, Ordenamento do Território e Recursos Hídricos 
Superficiais. 

 
No Quadro 6.4-5 apresentam as áreas de afectação das classes de ocupação do solo, 
tendo em conta uma faixa de afectação homogénea de 110 m e a área efectiva de 
implantação dos diversos tramos projectados. 

                                                 
1 CN – Cabeça Normal – Touros, vacas e outros bovinos com mais de dois anos, equídeos com mais de seis meses. 
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Quadro 6.4-5 – Áreas  de afectação (ha) das classes de uso do solo  

TRAMOS Classe de Ocupação do Solo 
Lig. REFER A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Considerando uma faixa de afectação homogénea de 110 m de largura 
Uso Agrícola        

Culturas Anuais de Regadio     0,0 4,0 5,9 6,9 7,3
Culturas Anuais de Sequeiro 18,0 152,5 108,8 163,8 97,3 145,6 117,8
Prados Temporários - Pastagens     3,1   12,9     
Culturas Permanentes - Olival   5,6 32,3 10,5 22,6 2,2 40,1
Culturas Permanentes - Vinha   16,9 31,4 5,4 53,9 11,4 31,4

Uso Florestal               
Floresta de Producao   22,0 60,8 0,0 31,4 0,0 49,2
Floresta de Protecção     23,6 3,5 59,4   38,1

Uso Agro-Florestal               
Domínio em Regime Silvo-Pastoril     51,4   28,9   31,0
Montado de Sobro e Azinho   21,7 104,1 39,1 99,5 61,7 91,5

Uso Urbano               
Urbano Misto   0,3 1,6 2,4 1,1 1,2 1,5
Rede Viária   4,7 4,1 3,1 2,7 0,2 3,2

Equipamentos               
Charcas/ Açudes   0,7 0,8 0,1 0,1 0,8 0,5
Aterro de Inertes         0,2     

Espaços Naturais               
Galeria Ripícola 0,8 4,5 3,4 1,0 2,5 1,3 2,6
Matos     4,4   1,2   9,8

Área Total (ha) 18,8 228,9 429,8 232,9 419,6 231,3 424,0
Considerando a faixa de ocupação efectiva de cada tramo 

Uso Agrícola               
Culturas Anuais de Regadio       2,0 4,0 3,6 4,6
Culturas Anuais de Sequeiro 6,7 83,8 58,5 84,0 56,1 73,7 72,8
Prados Temporários - Pastagens     1,8   9,0   22,0
Culturas Permanentes - Olival   3,1 17,5 5,1 11,8 0,2 53,9
Culturas Permanentes - Vinha   10,5 16,5 3,1 33,1 5,9 16,5

Uso Florestal               
Floresta de Producao     41,4   22,7   34,6
Floresta de Protecção   12,9 14,2 1,8 35,4   26,7

Uso Agro-Florestal               
Domínio em Regime Silvo-Pastoril     32,7   18,7   19,5
Montado de Sobro e Azinho   10,9 65,7 20,7 60,0 34,7 6,1

Uso Urbano               
Urbano Misto   0,1 0,9 1,4 1,0 0,8 0,9
Rede Viária   2,8 2,5 1,3 1,8 0,1 1,7

Equipamentos               
Charcas/ Açudes   0,4 0,5 0,0 0,0 0,3 0,6
Aterro de Inertes         0,2     

Espaços Naturais               
Galeria Ripícola 0,4 2,2 1,5 0,5 1,1 0,6 1,1
Matos     2,1   1,1     

Área Total (ha) 7,1 126,7 255,8 119,9 256,0 119,9 261,0
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Tendo em conta os resultados apresentados no Quadro 6.4.5, verifica-se que: 
 
 a ligação à linha da REFER desenvolver-se-á ao longo de terrenos maioritariamente 

ocupados por culturas anuais de sequeiro. Marginalmente será ainda afectada uma 
área correspondente a vegetação ripícola das margens da ribeira do Freixo; 

 na generalidade, os tramos considerados afectarão maioritariamente terrenos 
agrícolas ocupados por culturas anuais em regime de sequeiro; 

 no caso dos Tramos A2 e B2 serão maioritariamente ocupados terrenos ocupados por 
montado, embora em área pouco superior à correspondente a culturas anuais de 
sequeiro. 

 Importa ainda realçar que ao longo dos diversos tramos analisados a ocupação de 
terrenos equipados com infra-estruturas para regadio é marginal. 

 
Para além da ocupação efectiva e progressiva dos terrenos ao longo da fase de 
construção do Projecto é ainda de salientar o impacte resultante do efeito barreira que a 
obra provoca ainda durante o desenrolar dos trabalhos. À medida que se procede à 
vedação do corredor de obra e se executam as obras de modelação do terreno será 
condicionada a livre circulação de veículos e alfaias agrícolas ao longo do território a ser 
ocupado pelo Projecto.  
 
No Quadro 6.4-6 apresenta-se a classificação dos principais impactes identificados sobre o 
uso actual do solo, associados a cada um dos tramos analisados. Neste quadro não são 
referidos os impactes sobre Uso Urbano e Equipamentos uma vez que se considera que o 
impacte sobre estes usos no âmbito do descritor Uso do Solo é pouco significativo, sendo 
a afectação destes usos avaliada, de forma pormenorizada, no âmbito dos descritores 
Recursos Hídricos Superficiais, Sócio-Economia e Ordenamento do Território. 
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Quadro 6.4-6 - Avaliação dos impactes ambientais do Projecto sobre o usodo solo, na fase de construção 

Qualificação do impacte 

Avaliação do Impacte 
 

(E – Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo 
Significância: 1 – Muito Pouco Significativo; 2- Pouco 

Significativo; 3 – Moderadamente Significativo; 4 – Significativo; 
5 – Muito Significativo) 

TRAMO TRAMO 

Acção / 
Actividade Efeito Descrição do 

Impacte 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Per. Per. Per. Per. Per. Per. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Sinalização e 
delimitação os 

terrenos afectos 
ao Projecto 

Criação de 
restrições 

progressivas à 
mobilidade e 

utilização do solo

Restrição ao uso 
actual do solo e 
à movimentação 

de alfaias 
agrícolas 

Dimensão espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 1 1 1 1 1 1 

                 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Per. Per. Per. Per. Per. Per. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Instalação e 
operação dos 

estaleiros  

Desmatação e 
regularização do 

terreno 

Afectação de 
solos ocupados 

por culturas 
permanentes 

Dimensão espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 2 2 2 2 2 2 

                 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Per. Per. Per. Per. Per. Per. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Instalação e 
operação dos 

estaleiros  

Desmatação e 
regularização do 

terreno 

Afectação de 
solos ocupados 

por culturas 
anuais de 
regadio 

Dimensão espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 2 2 2 2 2 2 
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Qualificação do impacte 

Avaliação do Impacte 
 

(E – Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo 
Significância: 1 – Muito Pouco Significativo; 2- Pouco 

Significativo; 3 – Moderadamente Significativo; 4 – Significativo; 
5 – Muito Significativo) 

TRAMO TRAMO 

Acção / 
Actividade Efeito Descrição do 

Impacte 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 

Magnitude R R R R M M 

Duração Per. Per. Per. Per. Per. Per. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Execução de 
desmatações e 
movimentos de 

terra para 
construção da 

via 

Inutilização do 
uso actual do 

solo 

Afectação de uso 
agrícola – 
culturas 

permanentes e 
culturas anuais 

de regadio 
Dimensão espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 2 2 2 2 3 3 

                 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Per. Per. Per. Per. Per. Per. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Execução de 
desmatações e 
movimentos de 

terra para 
construção da 

via 

Inutilização do 
uso actual do 

solo 

Afectação de uso 
agrícola – 
culturas de 
sequeiro 

Dimensão espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 1 1 1 1 1 1 

                 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Per. Per. Per. Per. Per. Per. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Execução de 
desmatações e 
movimentos de 

terra para 
construção da 

via 

Inutilização do 
uso actual do 

solo 

Afectação de uso 
florestal e agro-

florestal 

Dimensão espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 2 2 2 2 2 2 
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Qualificação do impacte 

Avaliação do Impacte 
 

(E – Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo 
Significância: 1 – Muito Pouco Significativo; 2- Pouco 

Significativo; 3 – Moderadamente Significativo; 4 – Significativo; 
5 – Muito Significativo) 

TRAMO TRAMO 

Acção / 
Actividade Efeito Descrição do 

Impacte 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 
Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 

Magnitude R R R R R R 

Duração Per. Per. Per. Per. Per. Per. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Execução de 
desmatações e 
movimentos de 

terra para 
construção da 

via 

Inutilização do 
uso actual do 

solo 

Afectação de 
Espaços 
Naturais 

Dimensão espacial  Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Loc. Significância 1 1 1 1 1 1 
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6.4.2.3 Fase de Exploração 

 
Durante a fase de exploração são esperados diversos impactes na ocupação do solo 
resultantes da presença do Projecto. 
 
Deste modo, ao nível da exploração dos sistemas agro-pecuários salienta-se o efeito 
barreira causado pelo corredor ferroviário, não obstante as soluções preconizadas de 
reposição de serventias e caminhos paralelos tal como previsto no Estudo Prévio.  
 
No caso da afectação, ainda que marginal, de áreas com culturas em regadio, poder-se-á 
registar um decréscimo da área regada, não só apenas na área directamente afectada pelo 
corredor ferroviário, mas também pelas eventuais adaptações a realizar nos sistemas de 
rega, com a respectiva perda de rendimento agrícola. 
 
A circulação das composições na linha ferroviária projectada, bem como os trabalhos de 
manutenção da linha poderá provocar uma eventual contaminação do solo, degradando a 
sua qualidade e condicionando a sua utilização para alguns fins, nomeadamente o 
agrícola. 
 
Neste domínio os impactes identificados serão negativos, indirectos, permanentes, 
irreversíveis, de ocorrência provável, de âmbito local e muito pouco significativos, sendo 
equivalentes para os diversos tramos considerados. 
 

6.5 Recursos Hídricos Superficiais 
 
6.5.1 Metodologia 

 
A avaliação dos impactes do Projecto sobre os recursos hídricos superficiais foi iniciada 
com a identificação das acções potencialmente geradoras de impactes, seguindo-se a 
avaliação dos mesmos de forma diferenciada para as fases de construção e de 
exploração. 
 
No que se refere aos aspectos quantitativos, a avaliação dos impactes centrou-se na 
análise das acções que acarretam alterações da rede de drenagem natural, 
designadamente os atravessamentos e desvios de linhas de água, a ocupação de leitos de 
cheia, a execução de terraplenagens, etc. Quanto aos aspectos qualitativos, procurou-se 
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avaliar a influência do Projecto na evolução da qualidade das águas superficiais e a 
eventual afectações de usos actuais e previstos. 
 
A área de estudo considerada para efeitos de avaliação de impactes ambientais foi a 
mesma da caracterização da situação de referência, ou seja, a à área das bacias 
hidrográficas das principais linhas de água atravessadas pelo Projecto nas seguintes 
secções de referência: 

1 – Albufeira de Monte Novo  
2 – Albufeira de Pardiela 
3 – Confluência da ribeira do Freixo com a ribeira de S. Bento 
4 – Albufeira de Vigia 
5 – Albufeira de Lucefécit 
6 – Ribeira de Alcalate 
7 – Confluência da ribeira dos Pardais com um seu afluente da margem esquerda 
8 – Confluência da ribeira da Asseca com a ribeira de Pero Lobo 
9 – Foz da ribeira de Mures (ponto de afluência ao rio Guadiana – albufeira de 
Alqueva)  
10 – Confluência da ribeira das Cuvetas com o ribeiro da Horta do Sobral. 

 
No final da avaliação geral de impactes é apresentado um quadro síntese, onde se 
discriminam e avaliam os impactes sobre os recursos hídricos de forma pormenorizada 
para cada tramo, a qual sustenta a avaliação comparativa subsequente das alternativas de 
traçado. 
 

6.5.2 Fase de Construção 
 
6.5.2.1 Aspectos Quantitativos 

 
Os potenciais impactes ambientais do Projecto sobre os recursos hídricos, em termos 
quantitativos, que se prevê que se registem durante a fase de construção, resultam das 
seguintes acções: 
 
 Execução de desmatações e movimentações de terra. 
 Intervenções nas linhas de água e leitos de cheia. 
 Afectação de infra-estruturas de aproveitamento dos recursos hídricos superficiais. 
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A execução das desmatações, terraplenagens, aterros e outras movimentações de terras 
necessários à implantação do Projecto resultam na exposição de extensões significativas 
de solos a descoberto, durante o período de construção, os quais estarão sujeitos à 
erosão, provocada pela precipitação, e provocarão o arrastamento de sedimentos para as 
linhas de água da área em estudo. 
 
O aumento do caudal sólido das linhas de água afectadas poderá por em causa a sua 
capacidade de transporte e, consequentemente, provocar situações de dificuldade ou 
obstrução do escoamento e de inundação das zonas marginais. 
 
Quanto às intervenções directas nas linhas de água ou na proximidade das mesmas, 
verifica-se que as acções associadas à construção do Projecto mais relevantes em termos 
da alteração das condições de drenagem consistem na execução dos atravessamentos 
das linhas de água interceptadas pelo traçado (e respectivos leitos de cheia) e na 
necessidade de efectuar desvio de traçado das mesmas.   
 
O atravessamento das linhas de água será efectuado, de uma forma geral, através da 
instalação de passagens hidráulicas, constituídas por elementos tubulares ou 
rectangulares de betão. No caso de linhas de água de expressão significativa, o 
atravessamento será efectuado através da construção de viadutos. No caso de linhas de 
água de expressão muito reduzida optou-se, muitas vezes por efectuar o agrupamento 
com outras, através do desvio do traçado, de forma a optimizar a utilização de passagens 
hidráulicas. 
 
O desvio de traçados foi ainda previsto quando a implantação do traçado coincide com o 
leito da linha de água.  
 
A movimentação de terras e materiais nas proximidades das linhas de águas poderá 
conduzir à presença de obstáculos temporários ao escoamento, favorecendo riscos de 
inundação, provocando ao mesmo tempo um aumento dos sólidos afluentes às linhas de 
água, com as consequências referidas anteriormente.  
 
Por outro lado, os desvios das linhas de água provocam uma alteração nos sistemas de 
escorrência e na organização das águas superficiais, o que tem repercussões a nível dos 
processos de sedimentação e erosão e dos ecossistemas ripícolas. Estes impactes 
iniciam-se na fase de construção e permanecem durante a fase de exploração. Tratam-se 
de impactes negativos, certos, permanentes, de abrangência e magnitude reduzida, já que, 
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em geral, as linhas de água desviadas têm expressão muito reduzida. A situação mais 
desfavorável verifica-se no Tramo C1 em que há necessidade de desviar um afluente da 
ribeira do Penedo, por sobreposição das obras de terraplenagem com o leito da linha de 
água. 
 
No Quadro 6.5-1, indica-se o número total de desvios de linhas de água a efectuar em 
cada solução alternativa de traçado. 
 

Quadro 6.5-1 – Número de linhas de água desviadas em cada uma das soluções alternativas de traçados 

Alternativa de traçado Nº de linhas de  
água desviadas 

Solução 1 (Tramo A1+ Tramo A2) 30 
Solução 2 (Tramo A1 + Tramo B2) 40 
Solução 3 (Tramo A1 + Tramo C2) 21 
Solução 4 (Tramo B1 + Tramo A2) 37 
Solução 5 (Tramo B1 + Tramo B2) 47 
Solução 6 (Tramo B1 + Tramo C2) 38 
Solução 7 (Tramo C1 + Tramo A2) 28 
Solução 8 (Tramo C1 + Tramo B2) 38 
Solução 9 (Tramo C1 + Tramo C2) 29 

 
A alternativa mais favorável no que respeita ao número de desvios de linhas de água a 
efectuar é a Solução 3 (Tramo A1 + Tramo C2) e a mais desfavorável é a Solução 5 
(Tramo B1 + Tramo B2). 
 
Quanto à instalação de passagens hidráulicas e viadutos, verifica-se que, quer durante 
quer após a construção, o escoamento das linhas de água será assegurado, pelo que os 
impactes associados serão praticamente nulos. 
 
A área em estudo caracteriza-se por apresentar um risco reduzido de ocorrência de cheias, 
não só porque os cursos de água são, em geral, bastante encaixados, mas também 
porque a ocupação humana nas áreas marginais é muito reduzida. Verifica-se assim que 
os impactes sobre as condições de drenagem das linhas de água, durante a fase de 
construção, podem ser grandemente minimizados se as intervenções forem efectuadas 
durante as épocas secas. Considera-se então que estes impactes serão pouco 
significativos, para a globalidade das alternativas de traçado em estudo. 
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De salientar que durante a fase de planeamento dos trabalhos haverá que garantir que não 
são programadas ocupações permanentes dos leitos de cheia, nomeadamente com 
estaleiros ou áreas de depósito de materiais.  
 
No que respeita à afectação de infra-estruturas de aproveitamento dos recursos hídricos 
superficiais, podem distinguir-se dois tipos de impactes principais: a afectação directa 
resultante da implantação das infra-estruturas do Projecto ou áreas de apoio à obra sobre 
os aproveitamentos existentes e a diminuição das disponibilidades hídricas, resultante do 
desvio dos caudais afluentes a esses aproveitamentos. 
 
O reconhecimento efectuado à área de estudo revelou que os aproveitamentos de 
recursos hídricos superficiais que podem ser directamente ou indirectamente afectados 
pela implantação do projecto consistem, essencialmente, num número reduzido de charcas 
e pequenas barragens de armazenamento de água para rega. A contabilização destas 
charcas e barragens para cada uma das soluções alternativas em estudo é apresentada no 
Quadro 6.5.2. Neste quadro considera-se que serão afectadas directamente as charcas e 
barragens situadas na faixa de implantação da via (110 m), podendo vir a ser 
indirectamente afectadas as situadas a jusante do traçado numa faixa de 200 m.  
 
Os resultados apresentados no Quadro 6.5-2 comprovam a magnitude reduzida dos 
impactes ao nível das afectações de charcas e barragens das várias soluções, verificando-
se que o número máximo de reservatórios afectados directamente será 3, enquanto que no 
global considerando afectações directas e indirectas, este número pode ascender, no 
máximo, a 6. 
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Quadro 6.5-2 - Número de charcas e barragens potencialmente afectadas pelas soluções alternativas de 
traçados 

Alternativa de traçado 
Nº charcas e 

barragens 
directamente 

afectadas 

Nº charcas e  
barragens  

indirectamente  
afectadas 

Total 

Solução 1 (Tramo A1+ Tramo A2) 2 3 5 
Solução 2 (Tramo A1 + Tramo B2) 2 4 6 
Solução 3 (Tramo A1 + Tramo C2) 2 3 5 
Solução 4 (Tramo B1 + Tramo A2) 2 1 3 
Solução 5 (Tramo B1 + Tramo B2) 2 2 4 
Solução 6 (Tramo B1 + Tramo C2) 2 1 3 
Solução 7 (Tramo C1 + Tramo A2) 3 2 5 
Solução 8 (Tramo C1 + Tramo B2) 3 3 6 
Solução 9 (Tramo C1 + Tramo C2) 3 2 5 

 
Podendo considerar que a afectação directa de charcas e barragens é duas vezes mais 
grave que a afectação indirecta, verifica-se que a solução as soluções mais favoráveis são 
a 4 (Tramo B1 + Tramo A2) e a 6 (Tramo B1 + Tramo C2) e a mais desfavorável é a 8 
(Tramo C1 + Tramo B2). 
 
De referir que, no que respeita à afectação dos empreendimentos existentes na área em 
estudo, verifica-se ainda a necessidade de atravessar as áreas de montante das albufeiras 
de Pardiela (a construir) e Alqueva (apenas no tramo C2).  
 
A barragem de Pardiela é um aproveitamento que se destina a reforçar as disponibilidades 
hídricas para o perímetro agrícola da Vigia. Trata-se de uma obra hidráulica prioritária para 
o promotor (IDRHa) e para a qual já foi desenvolvido o Estudo Prévio, estando a 
elaboração do Projecto de Execução apenas dependente de questões administrativas 
relacionadas com o financiamento necessário para a elaboração do mesmo. 
 
De acordo com os elementos de que se dispõe relativamente ao Estudo Prévio daquela 
barragem, o nível de máxima cheia (NMC) é de 216,66. Ora a consulta das peças 
desenhadas de traçado, que constam do Anexo I do EIA, designadamente do Desenho 03-
EL-C000CVSOO-EA-DWG1004-0, referente à Alternativa 1, do Desenho 03-EL-
C000CVSOO-EA-DWG2004-0, referente à Alternativa 2 e do Desenho 03-EL-
C000CVSOO-EA-DWG3004-0, referente à Alternativa 3, permite verificar o seguinte: 
 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 72/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

 No Tramo A1, a albufeira definida pelo NMC é interceptada pelo aterro a executar 
perto do PK 10+800, estando prevista uma passagem hidráulica ao PK 10+840, e 
pelos viadutos da Pardiela e da Palheta para atravessamento das linhas de água com 
o mesmo nome, verificando-se nestes últimos casos intercepções significativas com os 
aterros dos encontros dos viadutos. 

 No Tramo B1, a albufeira definida pelo NMC é interceptada pelo aterro a executar 
perto do PK 10+800, estando prevista uma passagem hidráulica ao PK 10+840, e 
pelos viadutos da Pardiela e da Palheta para atravessamento das linhas de água com 
o mesmo nome, verificando-se neste último caso uma pequena intercepção com o 
aterro de um dos encontros do viaduto da Pardiela. 

 No Tramo C1, a albufeira definida pelo NMC é interceptada pelos viadutos da Pardiela 
não havendo qualquer interferência com os aterros dos respectivos encontros. 

 
Assim, verifica-se que ocorrem interferências dos traçados nos casos dos Tramos A1 e B1, 
embora sejam passíveis de resolução na fase subsequente de projecto, mediante o 
prolongamento dos viadutos da Parliela e da Paleta e mediante a inclusão de um viaduto 
de dimensões adequadas na zona prevista para a passagem hidráulica ao PK 10+840. A 
decisão de executar tais alterações no projecto da LAV deverá, naturalmente, ser 
precedido da confirmação do IDRHa em prosseguir com este projecto e da confirmação do 
NMC da albufeira, após realização do levantamento topográfico à escala necessária para a 
elaboração do Projecto de Execução. Salienta-se a este respeito que não foi dada 
indicação relativamente ao facto de existir qualquer acto administrativo por parte do 
promotor que lhe confira direitos de construção desta obra hidráulica. 
 
No que respeita à albufeira do Alqueva, o nível de máxima cheia (NMC) da mesma é de 
153,00 sendo a extremidade de montante da albufeira interceptada por todos as 
alternativas de traçado. Ora a consulta das peças desenhadas do traçado, que constam do 
Anexo I do EIA, designadamente os Desenhos 03-EL-C000CVSOO-EA-DWG1015-0 e 03-
EL-C000CVSOO-EA-DWG1016-0, referentes à Alternativa 1, o Desenho 03-EL-
C000CVSOO-EA-DWG2015-0, referente à Alternativa 2 e o Desenho 03-EL-C000CVSOO-
EA-DWG3015-0, referente à Alternativa 3, é possível verificar que, nos locais onde os 
traçados interceptam a albufeira definida pelo NMC, os atravessamento serão efectuados 
através da construção de viadutos não havendo qualquer afectação dos aterros dos 
correspondentes encontros. 
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Em síntese, os impactes do Projecto sobre os aproveitamentos de recursos hídricos 
superficiais existentes na área em estudo, durante a fase de construção, podem, então, 
considerar-se muito pouco significativos. 
 

6.5.2.2 Aspectos Qualitativos 
 
Os impactes da fase de construção do Projecto sobre a qualidade dos recursos hídricos 
superficiais estão relacionados, fundamentalmente, com as movimentações de terras a 
efectuar e com o consequente arraste de sólidos para as linhas de água e reservatórios 
existentes na proximidade das alternativas de traçado.  
 
O aumento da concentração de sólidos em suspensão na água poderá colocar em causa a 
sua utilização para determinados fins. Com efeito, a concentração de sólidos em 
suspensão na água deverá respeitar determinados valores máximos recomendáveis 
sempre que se pretenda utilizar a água para rega ou para fins aquícolas. 
 
O reconhecimento de campo efectuado revelou a existência de diversas charcas e 
barragens situadas na proximidade das alternativas em estudo, as quais poderão vir a 
registar um aumento significativo da quantidade de sólidos em suspensão na água, se 
forem efectuadas movimentações significativas de terras nas suas proximidades, durante o 
período chuvoso.  
 
O número de charcas e barragens potencialmente afectadas por estes impactes, na 
globalidade das alternativas de traçado em estudo, é bastante reduzido. Por outro lado, 
atendendo às reduzidas áreas de drenagem destes mesmos reservatórios, a abrangência 
temporal dos potenciais impactes será também muito reduzida. 
 
Considera-se, então, que os impactes globais da construção do Projecto sobre a qualidade 
da água destes reservatórios serão negativos, directos, prováveis, de abrangência local, e 
magnitude reduzida, pelo que se consideram pouco significativos. 
 
Recomenda-se no entanto que, durante a obra, em função da programação prevista para 
os trabalhos de terraplenagens e intervenções nas linhas de água nas proximidades de 
charcas e barragens em utilização, se avalie a necessidade de implementar medidas de 
protecção, em conjunto com os respectivos proprietários.  
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Nesta fase, identifica-se ainda como potencial impacte sobre a qualidade da água, a 
probabilidade de ocorrência de situações de contaminação dos recursos hídricos 
superficiais por poluentes como lubrificantes, combustíveis, resíduos de betão, águas 
residuais, etc., associada às seguintes operações:  
 
 Instalação, operação e desactivação dos estaleiros. 
 Circulação e manutenções de veículos e máquinas. 
 Funcionamento das centrais de betão. 
 Movimentação e assentamento do balastro. 
 Operações de construção de viadutos, sobre os cursos de água atravessados. 

 
Estes impactes podem classificar-se em geral como negativos, directos, incertos, 
permanentes, reversíveis e de abrangência e magnitude variáveis, em função das 
quantidades e tipos de substâncias causadoras da contaminação, sendo equivalentes para 
as várias alternativas em estudo.   
 
A implementação de medidas de gestão ambiental no estaleiro e frentes de obra, permite 
reduzir a probabilidade de ocorrência destes impactes, bem como a sua magnitude. 
 

6.5.3 Fase de Exploração 
 
6.5.3.1 Aspectos Quantitativos 

 
Os eventuais impactes sobre a hidrologia da área estudo, verificados durante a fase de 
exploração, iniciam-se na fase de construção do Projecto e resultam fundamentalmente do 
seguinte:  
 
 Atravessamentos de linhas de água, com recurso a passagens hidráulicas ou viadutos. 
 Alterações da rede hidrográfica, em resultado dos desvios de linhas de água 

efectuados, da alteração da topografia e da drenagem longitudinal da via. 
 Ocupações de leitos de cheia. 

 
As passagens hidráulicas projectadas foram dimensionadas para um período de retorno de 
100 anos, tendo o projectista adoptado critérios de dimensionamento compatíveis com as 
boas normas de execução deste tipo de infra-estruturas, nomeadamente: 
 
 Nas linhas de água com caudais de máxima cheia superiores a 40 m3/s, o 

atravessamento será efectuado por recurso a viadutos. Este tipo de atravessamento 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 75/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

foi considerado também em algumas linhas de água de caudal de ponta de cheia 
inferior a este valor, de forma a optimizar as terraplenagens. O número de viadutos 
assim projectados é de 5 nos tramos A1, B1 e C1; 14 nos Tramos A2 e B2 e 12 no 
Tramo C2. 

 No caso de linhas de água com caudal de ponta de cheia inferior a 0,1 m3/s, foi 
projectado o seu desvio e agrupamento com outra(s) linha(s) de água, de forma a 
optimizar a instalação de passagens hidráulicas. 

 No que se refere à drenagem longitudinal, optou-se por efectuar todas as descargas 
de águas colectadas do lado Norte da via, de forma a minimizar os comprimentos dos 
atravessamentos de descarga lateral e as infra-estruturas existentes sob a via. A 
descarga das águas colectadas para Norte é contrária à escorrência natural das 
águas. 

 
Os potenciais impactes de todas estas intervenções referem-se à possibilidade de 
ocorrência de situações de inundação a montante das infra-estruturas projectadas, por 
incapacidade das mesmas para o escoamento de caudais de cheia. 
 
Atendendo aos critérios e metodologia de dimensionamento utilizados no Projecto, 
considera-se que a probabilidade de ocorrência destas situações é muito reduzida, pelo 
que os impactes das intervenções mencionadas são considerados, de uma forma geral, 
como muito pouco significativos. Alguma atenção deverá ser dada, no entanto, aos 
atravessamentos em zonas ameaçadas pelas cheias, em que os potenciais impactes 
dependem em larga medida da solução de atravessamento projectada. 
 
Assim, enquanto que o atravessamento por recurso a viaduto se traduz em impactes 
mínimos ao escoamento dos caudais de cheia, a presença de aterros com passagem 
hidráulica em leito de cheia potencia a ocorrência de dificuldades acrescidas na resolução 
de situações de cheia, o que poderá originar impactes negativos, cuja magnitude e 
significância dependem, entre outros aspectos, da importância da área de leito de cheia 
em causa e do curso de água associado. 
 
Para avaliar as situações deste tipo associadas ao Projecto em estudo, confrontou-se a 
delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias, apresentada nos Desenhos 03-EM-C000-
00-DWG0022 e 0023, com a informação relativa às soluções de atravessamento 
projectadas. O resultado dessa análise é apresentado no Quadro 6.5-3. 
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Quadro 6.5-3 – Extensão de áreas ameaçadas pelas cheias interceptadas  
pelas soluções alternativa de traçado  

Alternativa de traçado Extensão total de 
zonas ameaçadas 

pelas cheias 
interceptadas pelo 

traçado (m) 

Leitos de cheia 
atravessados pelo 

traçado com recurso a 
passagens hidráulicas 

sob aterro (m) 
Solução 1 (Tramo A1+ Tramo A2) 2.300 700 
Solução 2 (Tramo A1 + Tramo B2) 2.750 1.400 
Solução 3 (Tramo A1 + Tramo C2) 3.100 1.550 
Solução 4 (Tramo B1 + Tramo A2) 1.950 750 
Solução 5 (Tramo B1 + Tramo B2) 2.400 1.450 
Solução 6 (Tramo B1 + Tramo C2) 2.750 1.600 
Solução 7 (Tramo C1 + Tramo A2) 2.150 750 
Solução 8 (Tramo C1 + Tramo B2) 2.600 1.450 
Solução 9 (Tramo C1 + Tramo C2) 2.950 1.600 

 
A consulta do quadro anterior revela que grande parte dos atravessamentos de zonas 
identificadas como áreas ameaçadas pelas cheias é efectuado por recurso a viadutos. 
Com efeito, o Projecto considerou o atravessamento das linhas de água com caudal de 
cheia superior a 40 m3/s sempre por recurso a viaduto. Estas correspondem muitas vezes 
aos locais onde as áreas ameaçadas pelas cheias assumem a maior expressão. 
 
Conforme referido anteriormente, o recurso a viadutos para o atravessamento de linhas de 
água tem em geral impactes mínimo no que respeita ao escoamento dos caudais de cheia, 
verificando-se contudo que a forma dos pilares e orientação dos mesmos face ao sentido 
do escoamento desadequadas poderão originar situações de erosão dos pilares e do 
próprio leito da linha de água. O risco de ocorrência de situações de erosão dos leitos e 
pilares são evitadas através da implementação de pilares hidrodinâmicos e alinhados com 
o sentido do escoamento, o que deverá ser assegurado no desenvolvimento do Projecto 
de Execução da linha AV. 
 
De acordo com o exposto anteriormente e tendo ainda em consideração o facto de as 
cheias apresentarem pouca importância na área em estudo, pode-se concluir que os 
impactes do Projecto sobre os recursos hídricos, no que respeita aos aspectos 
quantitativos, serão pouco significativos, também na fase de exploração.   
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6.5.3.2 Aspectos Qualitativos 
 
Os potenciais impactes ambientais do Projecto sobre a qualidade da água na fase de 
exploração estão associados à possibilidade de contaminação dos recursos hídricos pelo 
seguinte: 
 
 Substâncias metálicas que possam eventualmente ser mobilizados a partir da linha e 

das próprias composições, em resultado do desgaste provocado pela circulação dos 
comboios. 

 Hidrocarbonetos – provenientes de fugas dos lubrificantes utilizados para evitar o 
desgaste das partes mecânicas das composições. 

 Fitofármacos - utilizados na manutenção das áreas de integração paisagísticas, 
nomeadamente nos revestimento de taludes. 

 
Embora não se disponham de elementos que permitam determinar a magnitude dos 
impactes dos dois primeiros fenómenos, admite-se no entanto que estes sejam pouco 
significativos.  
 
Quanto à utilização de fitofármacos nas áreas de integração paisagística da via, apesar de 
se admitir que as quantidades utilizadas não sejam muito significativas, atendendo a que, 
de uma maneira geral, as massas de água na área em estudo estão sujeitas a alguma 
pressão resultante da poluição difusa de origem agrícola, recomenda-se que a aplicação 
destas substâncias seja efectuada de forma parcimoniosa e de acordo com as boas 
práticas ambientais, para evitar que a exploração do Projecto possa contribuir para o 
agravamento da qualidade das águas da região. 
 

6.5.3.3 Quadro Síntese de Impactes  
 
No Quadros 6.5-4 e 6.5-5 apresentam-se respectivamente a síntese da avaliação dos 
impactes ambientais sobre os recursos hídricos superficiais, por tramo e de forma distinta 
para as fases de construção e de exploração do Projecto. 
 
A observação dos referidos quadros permite verificar que os impactes expectáveis do 
Projecto sobre os recursos hídricos serão muito semelhantes em todos os tramos, tendo 
todos significância reduzida.   
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Apesar de se verificarem pequenas diferenças entre as várias alternativas no que respeita 
à afectação dos recursos hídricos, não se considera que as mesmas são de molde a 
justificar a sua diferenciação. 
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Quadro 6.5-4 - Avaliação dos impactes ambientais do Projecto sobre os recursos hídricos superficiais, na fase de construção  

Qualificação do impacte* Avaliação do Impacte 

TRAMO TRAMO 
Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
ASPECTOS QUANTITATIVOS 

Natureza N N N N N N 
Incidência I I I I I I 

Magnitude R R R R R R 

Duração T T T T T T 
Reversibilidade R R R R R R 

Abrangência M M M M M M 

Ocorrência C C C C C C 

Execução de 
desmatações e 
movimentos de 

terra 

Aumento do caudal 
sólido afluente às 
linhas de água e 

diminuição da 
capacidade de 

vazão 

Riscos de ocorrência 
de inundações nas 

áreas marginais das 
linhas de água 

Dimensão espacial L L L L L L 
Significância 2 2 2 2 2 2 

                 
Natureza N N N N N N 
Incidência I I I I I I 

Magnitude R R R R R R 

Duração T T T T T T 
Reversibilidade R R R R R R 

Abrangência M M M M M M 

Ocorrência C C C C C C 

Intervenções nas 
linhas de água - 
atravessamentos 

Obstrução 
temporária ao 
escoamento e 

aumento do sólido 
afluentes às linhas 

de água  

Riscos de ocorrência 
de inundações nas 

áreas marginais das 
linhas de água 

Dimensão espacial L L L L L L 
Significância 2 2 2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 

                

                                                 
* Nota: Natureza: N – Negativo; P – Positivo; Incidência: D – Directa; I – Indirecta; Duração: P – Permanente; T – Temporário; I – Intermitente; Reversibilidade – R – 
Reversível; I – Irreversível; Ocorrência: C – Certa; P – Provável; I – Incerta; Dimensão espacial: N – Nacional; R – Regional; L - Local; Magnitude e Abrangência: E – 
Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo. 
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Qualificação do impacte* Avaliação do Impacte 

TRAMO TRAMO 
Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Natureza N N N N N N 
Incidência I I I I I I 

Magnitude R R R R R R 

Duração P P P P P P 
Reversibilidade R R R R R R 

Abrangência R R R R R R 

Ocorrência C C C C C C 

Intervenções nas 
linhas de água – 

desvios' 

Alteração dos 
sistemas de 

escorrência e na 
organização das 

águas superficiais. 

Alteração dos 
processos de 

sedimentação e erosão 

Dimensão espacial L L L L L L 
Significância R R R R R R 

                 
Natureza N N N N N N 
Incidência D D D D D D 

Magnitude R N R R N R 

Duração P P P P P P 
Reversibilidade R R R R R R 

Abrangência R N R R N R 

Ocorrência C C C C C C 

Implantação da 
via sobre infra-
estruturas de 

aproveitamento 
de recursos 

hídricos 
superficiais 

Destruição das 
infra-estruturas 

Eliminação de um uso 
dos recursos hídricos 

superficiais 

Dimensão espacial L L L L L L 
Significância 2 0 2 2 0 2 

                 
Natureza N N N N N N 
Incidência I I I I I I 

Magnitude R R R R R R 

Duração T / 
P 

T / 
P 

T / 
P 

T / 
P 

T / 
P 

T / 
P 

Reversibilidade R R R R R R 
Abrangência R R R R R R 

Ocorrência P P P P P P 

Implantação da 
via na 

proximidade de 
infra-estruturas de 

aproveitamento 
de recursos 

hídricos 
superficiais 

Possibilidade de 
desvio temporário 

ou permanente dos 
caudais afluentes 
ao aproveitamento  

Diminuição das 
disponibilidades 

hídricas do 
aproveitamento 

Dimensão espacial L L L L L L 
Significância 2 2 2 2 2 2 

                                                 
'* Nota: Natureza: N – Negativo; P – Positivo; Incidência: D – Directa; I – Indirecta; Duração: P – Permanente; T – Temporário; I – Intermitente; Reversibilidade – R – 
Reversível; I – Irreversível; Ocorrência: C – Certa; P – Provável; I – Incerta; Dimensão espacial: N – Nacional; R – Regional; L - Local; Magnitude e Abrangência: E – 
Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo. 
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Qualificação do impacte* Avaliação do Impacte 

TRAMO TRAMO 
Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 

ASPECTOS QUALITATIVOS 

Natureza N N N N N N 
Incidência D D D D D D 

Magnitude R R R R R R 

Duração T T T T T T 

Reversibilidade R R R R R R 
Abrangência R R R R R R 

Ocorrência I I I I I I 

Execução de 
desmatações, 

movimentos de 
terra e 

intervenções nas 
linhas de água' 

Aumento dos 
sólidos em 

suspensão nas 
massas de água 

superficiais  

Inviabilização dos usos 
actuais 

Dimensão espacial L L L L L L 
Significância R R R R R R 

                                  
Natureza N N N N N N 
Incidência D D D D D D 

Magnitude R R R R R R 

Duração T T T T T T 

Reversibilidade R R R R R R 
Abrangência M M M M M M 

Ocorrência P P P P P P 

Actividades 
diversas de 
construção 

Manipulação de 
substâncias 
poluentes 

Riscos de 
contaminação das 
águas superficiais 

Dimensão espacial L L L L L L 
Significância 2 2 2 2 2 2 

 

                                                 
' * Nota: Natureza: N – Negativo; P – Positivo; Incidência: D – Directa; I – Indirecta; Duração: P – Permanente; T – Temporário; I – Intermitente; Reversibilidade – R – 
Reversível; I – Irreversível; Ocorrência: C – Certa; P – Provável; I – Incerta; Dimensão espacial: N – Nacional; R – Regional; L - Local; Magnitude e Abrangência: E – 
Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo. 
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Quadro 6.5-5 - Avaliação dos impactes ambientais do Projecto sobre os recursos hídricos superficiais, na fase de exploração 

Qualificação do impacte * Avaliação do Impacte 

TRAMO TRAMO 
Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 

ASPECTOS QUANTITATIVOS 

Natureza N N N N N N 

Incidência D D D D D D 
Magnitude R R R R R R 

Duração P P P P P P 

Reversibilidade R R R R R R 
Abrangência M M M M M M 

Ocorrência I I I I I I 

Atravessamento e 
desvios de linhas 

de água e 
drenagem 

longitudinal da via 

Alteração da secção 
de vazão e dos 

caudais de cheia 
das linhas de água 

Incapacidade das 
secções projectadas 

para a vazão dos 
caudais de cheia 

Dimensão espacial L L L L L L 
Significância 2 2 2 2 2 2 

                 
Natureza N N N N N N 

Incidência D D D D D D 
Magnitude R R R R R R 

Duração P P P P P P 

Reversibilidade R R R R R R 
Abrangência R R R R R R 

Ocorrência C C C C C C 

Atravessamentos 
linhas de água por 

recurso a 
passagens 

hidráulicas sob 
aterros 

Ocupação de leitos 
de cheia  

Dificuldades acrescidas 
na resolução de 

situações de cheia 

Dimensão espacial L L L L L L 
Significância 2 2 2 2 2 2 

 

                                                 
* Nota: Natureza: N – Negativo; P – Positivo; Incidência: D – Directa; I – Indirecta; Duração: P – Permanente; T – Temporário; I – Intermitente; Reversibilidade – R – 
Reversível; I – Irreversível; Ocorrência: C – Certa; P – Provável; I – Incerta; Dimensão espacial: N – Nacional; R – Regional; L - Local; Magnitude e Abrangência: E – 
Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo. 
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Qualificação do impacte * Avaliação do Impacte 

TRAMO TRAMO 
Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 

ASPECTOS QUALITATIVOS 

Natureza N N N N N N 

Incidência I I I I I I 
Magnitude I I I I I I 

Duração P P P P P P 

Reversibilidade R R R R R R 
Abrangência E E E E E E 

Ocorrência I I I I I I 

Circulação das 
composições' 

Lixiviação de 
elementos metálicos 

provenientes do 
desgaste de 
superfícies 
metálicas  

Contaminação de 
massas de água 

superficiais 

Dimensão espacial R R R R R R 
Significância 2 2 2 2 2 2 

                 
Natureza N N N N N N 

Incidência I I I I I I 
Magnitude I I I I I I 

Duração P P P P P P 

Reversibilidade R R R R R R 
Abrangência E E E E E E 

Ocorrência I I I I I I 

Utilização de 
lubrificantes nas 

composições 

Derrame de 
lubrificantes na via e 

solo e posterior 
lixiviação 

Contaminação de 
massas de água 

superficiais 

Dimensão espacial R R R R R R 
Significância 2 2 2 2 2 2 

 

 
 
 
 
 
 

               

                                                 
'* Nota: Natureza: N – Negativo; P – Positivo; Incidência: D – Directa; I – Indirecta; Duração: P – Permanente; T – Temporário; I – Intermitente; Reversibilidade – R – 
Reversível; I – Irreversível; Ocorrência: C – Certa; P – Provável; I – Incerta; Dimensão espacial: N – Nacional; R – Regional; L - Local; Magnitude e Abrangência: E – 
Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo. 
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Qualificação do impacte * Avaliação do Impacte 

TRAMO TRAMO 
Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Natureza N N N N N N 

Incidência I I I I I I 
Magnitude R R R R R R 

Duração P P P P P P 

Reversibilidade R R R R R R 
Abrangência R R R R R R 

Ocorrência I I I I I I 

Utilização de 
fitofármacos nas 

áreas de 
integração 
paisagista 

Lixiviação de 
fitofármacos 

Contaminação de 
massas de água 

superficiais 

Dimensão espacial R R R R R R 
Significância 2 2 2 2 2 2 

 
* Nota: Natureza: N – Negativo; P – Positivo; Incidência: D – Directa; I – Indirecta; Duração: P – Permanente; T – Temporário; I – Intermitente; Reversibilidade – R – 
Reversível; I – Irreversível; Ocorrência: C – Certa; P – Provável; I – Incerta; Dimensão espacial: N – Nacional; R – Regional; L - Local; Magnitude e Abrangência: E – 
Elevada; M – Moderada; R – Reduzida, N – Nulo. 
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6.6 Recursos Hídricos Subterrâneos 
 
6.6.1 Considerações Iniciais 

 
No presente capítulo procede-se à avaliação, dos impactes associados ao descritor 
Recursos Hídricos Subterrâneos considerando que as acções relevantes de construção e 
exploração do Projecto que poderão induzir impactes neste descritor são as seguintes: 
 
 a abertura de vias de acesso às frentes de obra e aos estaleiros de apoio e a abertura 

de eventuais vias a partir destas para condução de materiais sobrantes a destino final; 
 a implantação e operações dos estaleiros de apoio à obra e a execução das 

actividades de obra na zona de intervenção do Projecto que será consignada para as 
actividades de construção; 

 a remoção de vegetação e decapagem da parte superficial do solo na área a afectar 
pelo traçado, zona envolvente a expropriar e estaleiros e zona a intervencionar 
temporariamente pelos caminhos de acesso a obra; 

 a circulação de maquinaria e veículos associados as obra; 
 a construção da linha e estruturas associadas (via, catenária e obras de arte); 
 a exploração da via ferroviária; 
 as alterações no escoamento subterrâneo; 
 a alteração na qualidade das águas subterrâneas; 
 a afectação de usos da água subterrânea. 

 
No que diz respeito à área de afectação do projecto considerada na análise das 
interferências sobre este descritor considerou-se uma faixa constante de 110 m na 
envolvente aos diversos tramos que compõem as 9 soluções de traçado desenvolvidas em 
Estudo Prévio. 
 

6.6.2 Fase de Construção 
 
6.6.2.1 Implantação dos Estaleiros 

 
A implantação dos estaleiros e a criação de condições adequadas à execução das obras 
de construção das infra-estruturas implica a realização de acções primárias de desmatação 
e execução de terraplanagens destinadas à regularização dos terrenos.  
 
Estas intervenções provocam fenómenos de compactação que dificultam a infiltração 
natural da água, a qual é agravada pelo facto de se remover o coberto vegetal, com o qual 
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está relacionada a presença de macroporos associados às raízes das plantas, as quais 
proporcionam vias para potenciar uma melhor infiltração.  
 
De igual modo a circulação de maquinaria e viaturas pesadas associada ao transporte de 
terras, materiais e equipamentos, conduzirá também à compactação dos terrenos. Esta 
acção afecta, não só a zona do(s) estaleiro(s), mas também todos os caminhos utilizados 
para aceder aos locais de obra, fomentando os fenómenos de compactação e modificando 
as condições de infiltração dos terrenos. 
 
Esta diminuição temporária da área do aquífero constitui um impacte negativo, directo, 
certo, temporário, de magnitude moderada, abrangência reduzida e significado muito 
reduzido. 
 
No que respeita aos aspectos qualitativos, a presença dos estaleiros e a operação de 
maquinaria tem associada a possibilidade de derrame de óleos, combustíveis, produtos 
químicos etc., que podem contaminar os solos e as águas subterrâneas.  
 
Considerando que serão adoptadas boas práticas de gestão ambiental no(s) estaleiro(s) e 
frentes de obra, admite-se que os impactes associados ao potencial risco de contaminação 
do aquífero são muito pouco significativos. 
 
Admite-se que qualquer que seja a solução de Projecto que venha a ser adoptada as 
actividades de implantação do estaleiro são idênticas para todas as soluções de Projecto. 
 

6.6.2.2 Abertura de Vias de Acesso e Circulação de Maquinaria e Veículos associados à Obra 
 
A abertura de vias de acessos e a circulação de maquinaria e viaturas pesadas, associada 
ao transporte de terras, materiais e equipamentos, contribuirá também para a gradual 
compactação dos terrenos e provocará a impermeabilização do mesmo ao longo do 
traçado por elas abrangido reduzindo-se assim as capacidades de recarga. 
 
Esta acção afectará não só a zona do estaleiro, mas também todos os caminhos 
percorridos para aceder aos locais de obra ao longo da estrutura a construir (cerca de 
60 km de extensão).  
 
Os impactes relativos à circulação de maquinaria e veículos podem ser considerados como 
negativos, de média magnitude e moderadamente significativos, uma vez que apesar de 
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haver volumes muito importantes de materiais a transportar a destino final, serão 
previsivelmente utilizadas repetidamente as mesmas vias de acesso os locais de depósito. 
 
No entanto, uma vez que poderá ser necessário utilizar mais locais de depósito nas 
soluções em que se produzam mais materiais excedentários, os impactes associados a 
cada solução em estudo poderão ser hierarquizados do menos significativo para o mais 
significativo na relação inversa dos correspondentes volumes de materiais sobrantes a 
conduzir a destino final de acordo com o Quadro 6.6-1. 
 

Quadro 6.6-1 – Síntese do volume de material a conduzir a destino final 

 SOLUÇÃO 1 
(A.1+A.2) 

SOLUÇÃO 2 
(A.1+B.2) 

SOLUÇÃO 3 
(A.1+C.2) 

SOLUÇÃO 4 
(B.1+A.2) 

SOLUÇÃO 5 
(B.1+B.2) 

SOLUÇÃO 6 
(B.1+C.2) 

SOLUÇÃO 7 
(C.1+A.2) 

SOLUÇÃO 8 
(C.1+B.2) 

SOLUÇÃO 9 
(C.1+C.2) 

Volume total a conduzir a 
destino final 

 
6 799 472 12 551 636 11 768 230 7 574 442 13 326 606 12 543 200 8 119 252 13 871 416 13 088 010

 

6.6.2.3 Desmatação da Vegetação e Decapagem da Parte Superficial do Solo nas Áreas Sujeitas 
a Intervenção 
 
A necessidade de realizar a remoção de material vegetal na área de intervenção bem 
como nos estaleiros de apoio acarretará a afectação das condições de recarga de 
aquíferos. 
 
Hidrogeologicamente, esta acção tem impactes que podem ser genericamente 
considerados como negativos, de magnitude baixa e pouco significativos, tendo em 
consideração a extensa área de recarga do aquífero. 
 
Em termos comparativos, as várias soluções de traçado podem ser seriadas na relação 
inversa das áreas de intervenção, tal como indicado no Quadro 6.6-2. Salienta-se que a 
área de intervenção do ramal de ligação à REFER não é diferenciador de soluções, uma 
vez que a área a afectar é a mesma qualquer que seja a solução em estudo (7,1 ha). 
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Quadro 6.6-2 – Síntese das áreas de intervenção a afectar em cada solução  

 SOLUÇÃO 1 
(A.1+A.2) 

SOLUÇÃO 2 
(A.1+B.2) 

SOLUÇÃO 3 
(A.1+C.2) 

SOLUÇÃO 4 
(B.1+A.2) 

SOLUÇÃO 5 
(B.1+B.2) 

SOLUÇÃO 6 
(B.1+C.2) 

SOLUÇÃO 7 
(C.1+A.2) 

SOLUÇÃO 8 
(C.1+B.2) 

SOLUÇÃO 9 
(C.1+C.2) 

Áreas de intervenção a 
afectar (ha) 

382,4 246,6 387,7 511,4 375,6 516,7 375,6 239,8 380,9 

 
6.6.2.4 Modificação da Rede de Drenagem 

 
Com a construção do Projecto, a rede de drenagem irá ser colmatada nas áreas de aterro 
por onde passará a rasante da via, o que induzirá alterações e modificações da rede de 
drenagem. Do ponto de vista hidrogeológico e atendendo às características do vasto 
aquífero, de rochas duras, que ocorre na zona, a rede de drenagem funciona como zona 
de descarga aquífera (nas zonas mais baixas) ou como zonas de recarga caso hajam 
zonas com fracturas ou litótipos de elevada permeabilidade (dependendo do local em 
causa). Ao aterrar-se zonas essas zonas de descarga vão ser por acção da gravidade 
desviadas de modo natural, ou se os materiais de aterro forem muito impermeáveis por 
dar-se o bloqueio das zonas de descarga. 
 
Em fase de construção esta acção gera impactes negativos que podem ser considerados 
de reduzida magnitude e pouco significativos, uma vez que o sistema natural procurará 
estabelecer o equilíbrio piezométrico, sendo por outro lado também provável que se 
coloquem geodrenos para facilitar esses escoamentos. 
 
Em termos comparativos os impactes das várias soluções em estudo podem ser seriados 
da melhor para a pior solução na relação inversa das áreas de aterro a executar. 
 

6.6.2.5 Alterações no Escoamento Subterrâneo 
 
Tendo em consideração a natureza linear do Projecto em análise, a afectação do 
escoamento subterrâneo não tem qualquer significado hidrogeológico, nomeadamente 
tendo em conta a grande dimensão que possui o SAPPRIMZOM. 
 
Independentemente dos traçados em questão, os sentidos de escoamento regional 
continuarão a ser os mesmos (SE e E) e, uma vez que se trata de um sistema livre em 
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equilíbrio com a pressão atmosférica, o Projecto não constituirá uma barreira 
hidrogeológica à escala regional. 
 
Por outro lado, a construção do Projecto não interceptará qualquer secção de aquíferos 
com elevado interesse hidrogeológico. O Projecto atravessa unicamente o SAPPRIMZOM 
e, pontualmente, alguns níveis de cascalheiras e aluvião. Nestes últimos, e atendendo a 
que ocorrem em vales de linhas de água, o traçado passa em viaduto não determinando a 
ocorrência de impactes que possam ter algum significado. 
 
Quanto à pressão exercida sobre o tecto dos aquíferos por aterros de expressão 
significativa, este impacte só acarretaria afectações em sistemas confinados. No sistema 
em causa apenas se irão observar reequilíbrios hidráulicos a nível muito localizado. 
Pontualmente os principais impactes que poderão ser associados ao Projecto 
correspondem às intercepções de alinhamentos fracturados, os quais serão em fase de 
obra desmontados para implantar a rasante.  
 
O corredor do Projecto apresenta uma direcção mais ou menos perpendicular às estruturas 
que dotam o SAPPRIMZOM de alguma permeabilidade, o que poderá ter consequências 
negativas, nomeadamente nos locais onde as escavações atingem profundidades da 
ordem dos 30 m. 
 
Basicamente, nos morros sujeitos a desmonte, podem surgir níveis suspensos de água 
subterrânea proveniente de fracturas. Para drenar essas áreas poderá proceder-se ao 
rebaixamento do nível piezométrico nesses locais, o que pode ter como consequências 
redução ou cessação de alimentação a poços, furos e nascentes próximas que se 
abasteçam dessas fracturas mais superficiais. A água nas fracturas mais profundas, abaixo 
das cotas de desaterro, prosseguirá o seu fluxo normal. 
 
Os impactes derivados da intercepção de aquíferos e fracturas produtivas podem ser 
permanentes (uma vez que os taludes não são impermeabilizados e são cortadas as 
origem de alimentação), de média magnitude (uma vez não cortam o fluxo regional) e 
significativos. 
 
No que respeita à avaliação dos traçados em estudo, genericamente pode considerar-se 
que as soluções de traçado mais impactantes são aquelas em que as escavações são 
mais significativas. No Quadro 6.6-3 apresenta-se uma síntese das escavações a efectuar 
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por tramo, no qual se evidencia a importâncias das escavações nos Tramos B.2 e C.2 que 
se encontram mais próximas da Serra da Ossa. 
 

Quadro 6.6-3 – Síntese das escavações a efectuar por tramo 

Extensão (m) 8 - 15 15 - 20 > 20 

Extensão Altura média das escavações (m) 

Tramo A1 
Extensão total (m) 1400 - 600 

Tramo A2 
Extensão total (m) 1600 1200 3300 

Tramo B1 
Extensão total (m)  1500 - - 

Tramo B2 
Extensão total (m)  1700 1100 5800- 

Tramo C1 
Extensão total (m)  800 100 500 

Tramo C2 
Extensão total (m)  1200 1800 5500 

 
6.6.2.6 Construção das Infra-estruturas 

 
As infra-estruturas Lote 3C da RAVE, em consideração para análise de impactes 
correspondem à via ferroviária e a obras de arte. 
 
Com a construção desta estrutura proceder-se-á à impermeabilização da superfície 
topográfica na área a ocupar pela fundação da via. Com a impermeabilização dos solos 
verificar-se-á eventualmente uma redução da área de recarga dos níveis freáticos locais. 
Contudo, atendendo a que a área a ocupar por esta componente do projecto é 
essencialmente linear e que a área de recarga do Sector Aquífero Pouco Produtivo das 
Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa-Morena (SAPPRIMZOM) é muito 
extensa, este impacte apesar de negativo, directo e permanente, é reversível, de 
magnitude reduzida e de âmbito local, sendo assim avaliado como pouco significativo. 
 
Relativamente aos aspectos qualitativos a construção da via acarretará o manuseamento 
de diversos produtos que mal acondicionados ou manuseados podem constituir um risco 
de contaminação dos recursos hídricos subterrâneos. 
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Em fase de construção este impacte apesar de ser negativo, directo e temporário, é 
reversível, de magnitude baixa e de âmbito local, sendo assim avaliado como pouco 
significativo, caso se tomem as medidas de protecção e uso adequado dessas substâncias 
químicas, tóxicas e combustíveis. Acrescenta-se que a vulnerabilidade à poluição do 
aquífero é relativamente baixa. 
 
A construção das obras de arte (viadutos) encontram-se associados fundamentalmente à 
modificação da morfologia, devido às escavações necessárias para as fundações dos 
pilares e sapatas de sustentação. Com esta construção proceder-se-á também à 
compactação da superfície topográfica na área a ocupar valas. Com a compactação dos 
solos verificar-se-á uma redução da área de recarga dos níveis freáticos. 
Hidrogeologicamente estas estruturas não induzirão alterações ao normal regime de fluxo 
subterrâneo uma vez que se tratam de pontos muito localizados.  
 
Atendendo a que a área a ocupar por estas componentes do Projecto é de igual modo 
muito reduzida (em termos de área de sapata da fundação e em função da área total do 
SAPPRIMZOM) e linear, este impacte apesar de negativo, directo e permanente, é, de 
magnitude baixa e de âmbito local, sendo assim avaliado como pouco significativo. 
Por fim salienta-se que se tratam de impactes que não são diferenciadores das soluções 
em estudo. 
 

6.6.2.7 Afectação dos Usos da Água Subterrânea 
 
Tal com foi descrito na situação de referência, os usos da água na área do corredor do 
Lote 3C são relativamente diminutos devido, por um lado, a factores sociais (tal como a 
baixa densidade populacional e a preponderância de actividades primárias) e, por outro, a 
aspectos de índole hidrogeológica.  
 
Uma vez que nesta zona as rochas que estruturam o SAPPRIMZOM não são produtivas 
(produtividade média < 0,6 l/s), este facto condiciona os usos que possam estar 
associados à utilização dos recursos subterrâneos. 
 
No essencial, o reconhecimento de campo efectuado permitiu verificar que os usos actuais 
dos recursos subterrâneos de destinam fundamentalmente a utilização doméstica e para 
abeberamento de gado. A componente de regadio ocorre nas zonas associadas a 
viticultura e a pequenas hortas. 
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Considerando a zona de intervenção directa dos 110 m verificou-se que todas as 9 
soluções afectam os usos da água subterrânea.  
 
As afectações mais gravosas, e que acarretam impactes ambientais significativos, 
correspondem às duas áreas onde existem captações públicas, designadamente S. Miguel 
Machede e Cascalhais-Juromenha. As captações de S. Miguel de Machede são 
interceptadas pelos Tramos B1 e C1 (bem como os respectivos perímetros de protecção 
alargada) e as captações de Cascalhais-Juromenha são afectadas pelo Tramo A2, sendo o 
correspondente perímetro de protecção alargada afectado pelos Tramos A2, B2 e C2. 
 
As 4 captações de Cascalhais-Juromenha (construídas entre 1995 e 1999) em conjunto 
com as captações de S. Romão são o único abastecimento de Juromenha. Tratam-se de 
origens de água com cerca de 80 e 100 m, que abastecem cerca de 200 habitantes. 
Quanto à captação de S. Miguel de Machede, esta constitui a única origem de água desta 
povoação. 
 
Ambas as infra-estruturas estão em vias de transitar para as Águas do Centro Alentejo, 
entidade gestora dos sistemas em alta. Outra área a ter em consideração é a zona da 
Carrapatosa (a E do Alandroal) ao PK 42+500 onde ocorre um pequeno aglomerado 
populacional que depende da água dos seus furos. Embora o traçado esteja muito próximo 
de furos aí existentes, aparentemente os mesmos não serão afectados. 
 
Na Figura 6.6.1 apresentam-se as interferências detectadas sobre as captações 
municipais, referindo-se os Tramos responsáveis pela respectiva afectação. 
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Figura 6.6.1– Intercepção das soluções de Projecto com captações municipais de abastecimento Público 
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Para além das situações mencionadas, seguidamente apresenta-se a relação de locais 
onde a afectação de usos privativos na faixa dos 110 m é preponderante (da qual foram 
excluídos os pontos de água em situação de abandono): 
 
 Zona de S. Miguel de Machede – afectada pelas Soluções 1, 2 e 3 
 Courelas do Monte da Aldeia (a este de S. Miguel de Machede) – afectada pelas 

Soluções 4, 5 e 6 
 Herdade da Palheta - afectada pelas Soluções 7, 8 e 9 
 Herdade do Paço (parte sul da EN) - afectada pelas Soluções 7, 8 e 9 
 Fonte da Cal - afectada pelas Soluções 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
 Herdade do Azinhalinho - afectada pelas Soluções 1, 2, 4, 5, 7 e 8 
 Vale Cepo - afectada pelas Soluções 3, 6 e 9 
 Alandroal, Gordesas, Estrada Nacional km 16 - afectada pelas Soluções 3, 6 e 9 
 Herdade da Pipeira - afectada pelas Soluções 3, 6 e 9 
 Carrapatosa - afectada pelas Soluções 3, 6 e 9 
 Herdade do Azinhal - afectada pelas Soluções 1, 4 e 7 
 Herdade do Outeiro (parte terminal do Lote 3C) - afectada por todas as soluções 

 
Considerando unicamente a faixa de afectação (110 m) os impactes relativos aos usos da 
água subterrânea para as Soluções 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são negativos, directos e 
permanentes, de magnitude elevada e significativos. 
 
As Soluções 2 e 3 também têm estas tipologias de impacte contudo são as únicas que 
permitem a manutenção do uso público da água embora haja intersecção com os 
perímetros de protecção alargados da área de Cascalhais-Juromenha. Nas medidas de 
minimização são apontadas possíveis soluções para reduzir os impactes do Projecto sobre 
o uso público.  
 

6.6.3 Fase de Exploração 
 
6.6.3.1 Considerações Iniciais 

 
Seguidamente avaliam-se os impactes na componente hidráulica e qualitativa da água 
subterrânea do sistema aquífero sobre o qual vai ser implantado o Projecto em estudo. 
 
De um modo geral as águas subterrâneas captadas e inventariadas neste estudo 
patentearam poucos problemas de qualidade, designadamente no que respeita às 
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concentrações do ião nitrato (apenas 1 amostra excedia o VMA), as quais estão 
habitualmente relacionadas com a agricultura praticada nesta região.  
 
Genericamente o SAPPRIMZOM apresenta um comportamento de aquífero livre, 
encontrando-se água armazenada, em média, até profundidades da ordem dos 100 m, 
para xistos, e 30 m, para rochas granitóides. Os níveis produtivos ocorrem consoante a 
espessura de alteração e de fracturação das formações geológicas que os suportam.  
 
Estas características do aquífero implicam que, qualquer actividade que seja realizada na 
superfície do terreno poderá reflectir-se directamente nas águas subterrâneas, uma vez 
que a zona não saturada do solo constitui a única barreira de protecção (buffer) do meio 
hídrico em profundidade. Contudo, dada a pouca permeabilidade do meio e a fácil 
argilificação das fracturas (fundamentalmente na zonas xistosas) verifica-se a redução do 
potencial hidrogeológico, excepto quando ocorrem zonas com quartzo abundante. Por 
outro lado nos locais onde ocorrem formações sedimentares detríticas (cascalheiras e 
aluviões) e outras constituídas por rochas carbonatadas a permeabilidade ocorre 
incrementada. Tal quadro litológico que ocorre na zona do corredor do Lote 3C é 
directamente proporcional às vulnerabilidades à poluição encontradas, ou seja baixa para 
as rochas ígneas e metamórficas e média a alta para as sedimentares e carbonatadas. 
 

6.6.3.2 Componente Hidráulica 
 
Em termos quantitativos não são esperados grandes impactes no que respeita ao 
ambiente hidrogeológico. Podem ocorrer variações pontuais do nível piezométrico por 
acção da passagem de sobrecargas que constitui o comboio. Estas ligeiras alterações nos 
níveis piezométricos são mais evidentes quando a carga está parada do que quando está 
em circulação. Em circulação os níveis piezométricos sofrem alterações muito ligeiras 
quase negligenciáveis. Com o evoluir do tempo pode existir alguma compressibilidade do 
substrato (principalmente na parte alterada e porosa) mas a componente fracturada 
raramente sofre esse efeito. Como grande parte das soluções ocorrem meio cristalino 
estes efeitos são igualmente negligenciáveis.  
 
Na fase pluviosa os níveis piezométricos tendem a subir e os sistemas recarregam. Nas 
zonas que foram cortadas por desaterros será provável que hajam exurgências de água 
nos taludes mais profundos. Esse gotejar provirá de zona mais permeáveis: nos xistos 
através de pequenas fracturas e diacláses e filonetes com quartzo fracturado; nas rochas 
ígneas pode ocorrer da mesma forma dos xistos mas como estas litologias apresentam 
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uma zona alterada mais porosa e abrangente, o efeito de gotejamento pode ser diluído e o 
que se vê nos taludes é apenas uma zona porosa com elevada taxa de saturação 
(encharcada); nas rochas sedimentares não estão previstos taludes de dimensão elevada 
mas o efeito seria semelhante ao que ocorreria nas rochas ígneas na sua parte porosa. 
 
Estas variações de saturação nos taludes por acção das águas subterrâneas pode, com o 
tempo, acarretar pequenos escorregamentos planares, desagregação nas partes da 
rochas mais alterada e queda de pequenos calhaus. 
 
No que respeita a perda de área de recarga aquífera e admitindo que a largura de 110 m 
seria impermeabilizada, o valor perdido é de cerca de 60 km*0,11 km = 6,6 km2. Este valor 
corresponde a 0,07% da totalidade da área do SAPPRIMZOM. Segundo ERHSA (2001) o 
volume total médio recarregado anualmente corresponde a 298 hm3. Em termos 
volumétricos a perda corresponderia a cerca de (298*0,07% ≈ 0,2 hm3). Este valor em 
termos de balanço hídrico global é muito baixo. 
 
Atendendo ao que foi exposto, considerara-se que os impactes na fase de exploração 
relacionados com a parte quantitativa são negativos, apresentam reduzida magnitude e 
são pouco significativos, não havendo diferenciação das soluções em estudo. 
 

6.6.3.3 Componente Qualitativa 
 
A afectação da qualidade da água devido ao Projecto prende-se com a tipologia dos 
materiais por onde o comboio circula (linha e catenárias) e com a tipologia do próprio 
material com que estarão construídos os comboios que circularão na via. 
 
A dissolução e alteração dos metais que de alguma forma entram na constituição dos 
comboios, incrementada pela acção de circulação que os vai desgastando, particulando-os 
e tornando-os facilmente móveis, pode promover o ser arrastamento pelas águas das 
chuvas para as valetas, destas para as linhas de água e destas indirectamente lixiviados 
nos sistemas subterrâneos. 
 
Igual efeito sofrem as composições designadamente na parte mecânica com o desgaste, 
as travagens etc. Para evitar o desgaste são usados lubrificantes os quais podem 
gradualmente podem constituir fonte de contaminação. 
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Deste modo, o potencial contaminante de um projecto como o que está em análise para o 
meio hidrogeológico reporta-se principalmente a hidrocarbonetos oriundos dos lubrificantes 
e metais provenientes da linha e das composições (ferro, alumínio, cobre e zinco). 
 
De modo genérico não são esperados grandes impactes sobre os recursos hídricos 
subterrâneos associados à qualidade da água. Os que se prevêm ocorrer são negativos, 
muito pouco significativos, de magnitude baixa, permanentes e localizados, à excepção da 
eventual contaminação das áreas correspondentes aos perímetros de protecção das 
captações de abastecimento público, em que o impacte será significativo e comum às 
diversas soluções de traçado (pois todas elas atravessam perímetros de protecção de 
captações para abastecimento público) caso não se venham a tomar medidas de 
minimização adequadas, tal como se sugere no capítulo 9 do presente EIA.  
 
À semelhança do que foi referido para a componente hidráulica, também não se considera 
haver diferenciação de soluções passível de ser efectuada no que respeita à componente 
qualitativa. 
 

6.7 Aspectos Ecológicos 
 
6.7.1 Considerações Iniciais 

 
A crescente necessidade de mobilidade de bens e pessoas entre pólos urbanos tem 
conduzido a um aumento considerável do número e dimensão das vias de comunicação. 
As vias ferroviárias, a par com as vias rodoviárias, apresentam-se, actualmente, como 
elementos estruturantes na sociedade actual. Esta necessidade causa, contudo, várias 
alterações e perturbações nos ecossistemas, sendo vários os impactes sobre a flora e 
fauna. 
 
Entre os impactes que decorrem da existência de estruturas lineares, destaca-se o efeito 
barreira e a mortalidade por colisão por serem considerados os mais significativos para as 
comunidades faunísticas (Forman & Alexander 1998; Clevenger & Waltho 2004; Malo et al 
2004; Velasco, 1995).  
 
O efeito barreira traduz-se numa incapacidade para as comunidades faunísticas se 
deslocarem entre as duas áreas adjacentes à via, deixando, por isso, de ocorrer trocas 
genéticas entre as sub-populações, pondo-se, assim, em causa a viabilidade de cada uma 
das sub-populações (Ascensão & Mira, 2006 e Velasco, 1995). A mortalidade por colisão 
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pode, por sua vez, alterar drasticamente as densidades de várias comunidades de animais, 
em particular das espécies que possuem territórios mais vastos e por necessidade 
atravessam com frequência as vias ou as espécies cuja menor capacidade de movimento 
implica uma maior probabilidade de colisão (Ascensão & Mira, 2006). 
 
Outros aspectos importantes prendem-se com a perda de habitat por afectação de 
extensas áreas para a construção da via ou degradação da qualidade do habitat (Jackson, 
2000) bem como a destruição de biótopos que funcionam como corredores ecológicos para 
muitas espécies (Bennet, 1998; Bennet, 2004). 
 
Nos pontos seguintes apresenta-se a identificação e avaliação de impactes sobre os 
valores ecológicos, tendo-se efectuado a quantificação da magnitude e abrangência de 
forma a determinar, por média ponderada, a significância de cada impacte. De forma a 
melhor diferenciar quantitativamente os diversos impactes entre si optou-se por calcular a 
significância através de uma média ponderada em que a magnitude foi multiplicada 6 
vezes e a abrangência 3 vezes. No Quadro 6.7-1 apresentam-se os critérios aplicados no 
cálculo da significância de cada impacte. 
 
Quadro 6.7-1 – Critérios para a quantificação da magnitude, abrangência e significância dos impactes 

identificados  

Magnitude valores de IVB ou 
IVF 

Muito elevada 10 > 8 
Elevada 7,5 6 a 8 
Média 5 4 a 6 
Baixa 2,5 2 a 4 

Muito baixa 1 <2 

Abrangência 
Importância 

relativa da área 
afectada 

Muito elevada 10 > 80% 
Elevada 7,5 60 a 80% 
Média 5 40 a 60% 
Baixa 2,5 20 a 40% 

Muito baixa 1 <20% 
Significância (Impacte global) 

Muito elevada / muito significativo >8,0  
Elevada/significativo 6,0 a 7,9  

Moderada/moderadamente significativo 4,0 a 5,9  
Baixa/pouco significativo 2,0 a 3,9  

Muito baixa/muito pouco significativo 0 a 1,9  
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A metodologia de quantificação de impactes foi aplicada a todos os potenciais impactes 
resultantes da construção e exploração do Projecto, tendo em conta as diversas 
alternativas de traçado em estudo. A análise de impactes para cada uma das alternativas 
em estudo incidirá especialmente na avaliação dos biótopos mais sensíveis, bem como na 
presença de espécies de fauna com maior relevância ecológica.  
 

6.7.2 Fase de Construção 
 
A construção de uma estrutura linear como é o caso de uma linha ferroviária tem como 
impacte mais imediato e visível sobre os valores ecológicos, a destruição de biótopos na 
área a ocupar pela plataforma, respectivos taludes, caminhos de acesso e manutenção e 
vedação. No Quadro 6.7.2 apresenta-se a afectação efectiva prevista, de cada um dos 
biótopos, por cada um dos tramos que compõem as três alternativas de traçado em 
avaliação. 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de Impactes 

Pág.: 100 / 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

Quadro 6.7-2– Áreas (ha) de afectação prevista para cada biótopo identificado e respectiva importância relativa de afectação (área do biótopo (%) a 
afectar face ao total da área a afectar em cada tramo) 

Alternativas Lig. REFER A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Biótopos ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Agrícola 6,7 94,4 3,1 2,4 14,6 5,7 14,5 12,1 9,3 3,6 14,7 12,2 10,3 3,9 

Culturas permanentes (olival) 0,0 0,0 3,1 2,5 17,6 6,9 5,1 4,2 11,5 4,5 0,2 0,2 22,5 8,6 

Culturas permanentes (vinha) 0,0 0,0 5,8 4,6 14,7 5,8 0,0 0,0 31,1 12,1 2,6 2,2 14,7 5,6 

Domínios em regime silvo-pastoril 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Domínios em regime silvo-pastoril (com Habitat 6220*) 0,0 0,0 83,6 66,0 72,2 28,2 75,4 62,9 86,7 33,9 66,3 55,3 82,5 31,6 

Floresta de Produção 0,0 0,0 0,0 0,0 41,3 16,2 0,0 0,0 4,7 1,8 0,0 0,0 35,8 13,7 

Floresta de Protecção 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 5,2 0,0 0,0 31,1 12,1 3,0 2,6 19,3 7,4 

Floresta de Protecção (com Habitat 6220*) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,7 0,0 0,0 1,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Galeria Ripícola 0,4 5,6 1,0 0,8 1,7 0,7 0,5 0,4 1,0 0,4 0,7 0,6 0,9 0,4 

Matos 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 1,3 0,0 0,0 1,7 0,7 0,0 0,0 7,3 2,8 

Meio aquícola 0,0 0,0 0,2 0,2 0,7 0,3 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,8 0,3 

Montado de Sobro e Azinho 0,0 0,0 17,2 13,5 6,8 2,7 10,7 9,0 33,4 13,1 13,2 11,0 29,2 11,2 

Montado de Sobro e Azinho (com Habitat 6220*) 0,0 0,0 10,6 8,3 64,3 25,1 12,7 10,6 42,2 16,5 19,1 15,9 35,9 13,8 

Uso urbano misto 0,0 0,0 2,1 1,7 2,4 0,9 1,0 0,8 1,3 0,5 0,1 0,1 1,8 0,7 

Total 7,1 100,0 126,7 100,0 255,8 100,0 119,9 100,0 256,0 100,0 119,9 100,0 261,0 100,0 
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Tendo em conta os resultados apresentados no Quadro 6.7-3 verifica-se que são os 
biótopos Domínio em Regime Silvo-Pastoril (com Habitat 6220*) e Montado de Sobro e 
Azinho (com e sem Habitat 6220*) os que mais serão afectados pela concretização do 
Projecto.  
 
Tendo em conta os resultados apresentados no Quadro 6.7-3 verifica-se que são os 
biótopos agrícola e montado os que mais serão afectados pela concretização do Projecto. 
 
Para além da afectação directa de biótopos, é também importante referir que a 
movimentação de máquinas e a presença dos trabalhadores acarreta igualmente 
afectações para a flora e fauna em especial para as espécies mais susceptíveis à 
presença humana ou com menor mobilidade (maior risco de atropelamento). No Quadro 
6.7-3 apresentam-se os impactes identificados na fase de construção, em termos de flora e 
fauna, tendo em conta os tramos que compõem as alternativas de traçado. 
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Quadro 6.7-3 - Impactes sobre a flora e fauna identificados na fase de construção  

Acções gerais/Acções específicas Impactes Qualificação do impacte  
(neg - negativo, pos - positivo; dir - directo, int - intermitente, oca - ocasional, temp - 

temporário, perm - permanente, revê – reversível, irrev - irreversível, cer - certo, inc - incerto, 
prov - provável, n.a. – não aplicável) 

Avaliação do Impacte  
>8,0 - muito significativo; 6,0 a 7,9 – significativo;   

4,0 a 5,9 - moderadamente significativo;            
2,0 a 3,9 - pouco significativo;                    

0 a 1,9 - muito pouco significativo 
TRAMO TRAMO Construção 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Duração temp temp temp temp temp temp 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 

Alteração do comportamento das 
espécies faunísticas 

Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Significância 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Duração temp temp temp temp temp temp 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência prov prov prov prov prov prov 

Aumento da presença 
humana 

Aumento da eutrofização do meio 
aquático por descargas dos efluentes 

do estaleiro 
Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Significância 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Duração temp temp temp temp temp temp 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 

Remoção da 
vegetação e 

outras 
ocupações do 

terreno 

Destruição de biótopos 
de baixa relevância 

ecológica 
Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Significância 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Duração temp temp temp temp temp temp 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência inc inc inc inc inc inc 

Vedação, instalação e 
operação do estaleiro 

social 

Manutenção 
de veículos em 

obra  

Contaminação do meio 
aquático e solo 

Dimensão 
espacial  reg. regional regional regional regional regional

Significância 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 
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Acções gerais/Acções específicas Impactes Qualificação do impacte  
(neg - negativo, pos - positivo; dir - directo, int - intermitente, oca - ocasional, temp - 

temporário, perm - permanente, revê – reversível, irrev - irreversível, cer - certo, inc - incerto, 
prov - provável, n.a. – não aplicável) 

Avaliação do Impacte  
>8,0 - muito significativo; 6,0 a 7,9 – significativo;   

4,0 a 5,9 - moderadamente significativo;            
2,0 a 3,9 - pouco significativo;                    

0 a 1,9 - muito pouco significativo 
TRAMO TRAMO Construção 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Natureza neg neg n.a.  neg neg neg 
Incidência dir dir n.a.  dir dir dir 

Magnitude 7,5 7,5 0  7,5 7,5 7,5 

Duração perm perm n.a. perm perm perm 
Reversibilidade reve  reve  n.a. reve  reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 0  1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer cer n.a. cer cer cer 

Destruição de biótopo 
meio aquícola  

Dimensão 
espacial  local local n.a. local local local 

Significância 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 

Natureza n.a. n.a. n.a. neg neg  n.a 
Incidência n.a. n.a. n.a. dir dir n.a Magnitude 0 0   0 7,5 7,5 0 

Duração n.a. n.a. n.a. perm perm n.a 
Reversibilidade n.a. n.a. n.a. reve  reve  n.a Abrangência 0  0   0 1,0 1,0 0  

Ocorrência n.a. n.a. n.a. cer cer n.a 

Destruição de biótopo 
pastagens  

Dimensão 
espacial  

n.a. n.a. n.a. local local n.a Significância 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 0,0 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Duração perm perm perm perm perm perm 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 

Destruição de biótopo 
galeria ripícola  

Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Significância 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Natureza neg  n.a. neg neg neg neg 
Incidência dir n.a. dir dir dir dir 

Magnitude 7,5  0 7,5 7,5 7,5 7,5 

Duração perm n.a. perm perm perm perm 
Reversibilidade reve  n.a. reve  reve  reve  reve  

Abrangência 1,0  0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer n.a. cer cer cer cer 

Destruição de biótopo 
florestas de protecção 
e outros ecossistemas 
silvestres de elevada 

sensibilidade  Dimensão 
espacial  local n.a. local local local local 

Significância 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 5,3 

Natureza neg neg neg neg neg neg 

 
 

Construção da via 

Desmatação e 
preparação do 

terreno 

Destruição de biótopo 
montado  Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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Acções gerais/Acções específicas Impactes Qualificação do impacte  
(neg - negativo, pos - positivo; dir - directo, int - intermitente, oca - ocasional, temp - 

temporário, perm - permanente, revê – reversível, irrev - irreversível, cer - certo, inc - incerto, 
prov - provável, n.a. – não aplicável) 

Avaliação do Impacte  
>8,0 - muito significativo; 6,0 a 7,9 – significativo;   

4,0 a 5,9 - moderadamente significativo;            
2,0 a 3,9 - pouco significativo;                    

0 a 1,9 - muito pouco significativo 
TRAMO TRAMO Construção 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Duração perm perm perm perm perm perm 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 2,5 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 
Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Significância 4,2 3,7 4,2 4,2 4,2 4,2 

Natureza n.a. n.a. n.a. neg neg neg 
Incidência n.a. n.a. n.a. dir dir dir 

Magnitude  0 0 0 5,0 5,0 5,0 

Duração n.a. n.a. n.a. perm perm perm 
Reversibilidade n.a. n.a. n.a. reve  reve  reve  

Abrangência 0  0 0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência n.a. n.a. n.a. cer cer cer 

Destruição de biótopo 
matos  

Dimensão 
espacial  

n.a. n.a. n.a. local local local 
Significância 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7 

Natureza n.a. n.a. n.a. neg neg neg 
Incidência n.a. n.a. n.a. dir dir dir 

Magnitude 0  0  0  7,5 7,5 7,5 

Duração n.a. n.a. n.a. perm perm perm 
Reversibilidade n.a. n.a. n.a. reve  reve  reve  

Abrangência  0 0   0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência n.a. n.a. n.a. cer cer cer 

Destruição de biótopo 
domínios em regime 

silvo-pastoril  
Dimensão 
espacial  n.a. n.a. n.a. local local local 

Significância 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 5,3 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Duração perm perm perm perm perm perm 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 7,5 7,5 7,5 2,5 2,5 2,5 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 

Destruição de biótopo 
agrícola 

Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Significância 4,2 4,2 4,2 2,5 2,5 2,5 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Duração perm perm perm perm perm perm 

Destruição de biótopo 
olival 

Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  
Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Acções gerais/Acções específicas Impactes Qualificação do impacte  
(neg - negativo, pos - positivo; dir - directo, int - intermitente, oca - ocasional, temp - 

temporário, perm - permanente, revê – reversível, irrev - irreversível, cer - certo, inc - incerto, 
prov - provável, n.a. – não aplicável) 

Avaliação do Impacte  
>8,0 - muito significativo; 6,0 a 7,9 – significativo;   

4,0 a 5,9 - moderadamente significativo;            
2,0 a 3,9 - pouco significativo;                    

0 a 1,9 - muito pouco significativo 
TRAMO TRAMO Construção 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 
Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Significância 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Natureza neg n.a. neg neg neg neg 
Incidência dir n.a. dir dir dir dir 

Magnitude 2,5  0 2,5 2,5 2,5 2,5 

Duração perm n.a. perm perm perm perm 
Reversibilidade reve n.a. reve reve  reve  reve  

Abrangência 1,0  0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer n.a. cer cer cer cer 

Destruição de biótopo 
vinha 

Dimensão 
espacial  local n.a. local local local local 

Significância 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Natureza n.a. n.a. n.a. neg neg neg 
Incidência n.a. n.a. n.a. dir dir dir 

Magnitude 0 0  0  1,0 1,0 1,0 

Duração n.a. n.a. n.a. perm perm perm 
Reversibilidade n.a. n.a. n.a. reve  reve  reve  

Abrangência 0   0  0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência n.a. n.a. n.a. cer cer cer 

Destruição de biótopo 
florestas de produção 

Dimensão 
espacial  n.a. n.a. n.a. local local local 

Significância 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Duração perm perm perm perm perm perm 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 

Destruição de biótopo 
uso urbano misto 

Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Significância 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Natureza n.a. n.a. n.a. neg neg neg 
Incidência n.a. n.a. n.a. dir dir dir 

Magnitude 0 0 0 7,5 7,5 7,5 

Duração n.a. n.a. n.a. perm perm perm 
Reversibilidade n.a. n.a. n.a. reve  reve  reve  

Abrangência 0 0 0 1,0 1,0 1,0 

 Afectação de territórios 
de espécies prioritárias 

(Bubo bubo e 
Hieraaetus fasciatus) 

Ocorrência n.a. n.a. n.a. cer cer cer Significância 0 0 0 1,0 1,0 1,0 
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Acções gerais/Acções específicas Impactes Qualificação do impacte  
(neg - negativo, pos - positivo; dir - directo, int - intermitente, oca - ocasional, temp - 

temporário, perm - permanente, revê – reversível, irrev - irreversível, cer - certo, inc - incerto, 
prov - provável, n.a. – não aplicável) 

Avaliação do Impacte  
>8,0 - muito significativo; 6,0 a 7,9 – significativo;   

4,0 a 5,9 - moderadamente significativo;            
2,0 a 3,9 - pouco significativo;                    

0 a 1,9 - muito pouco significativo 
TRAMO TRAMO Construção 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Dimensão 
espacial  n.a. n.a. n.a. local local local 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Duração perm perm perm perm perm perm 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 
 

Destruição de 
corredores ecológicos 

(biótopos galerias 
ripícolas e florestas de 

protecção) Dimensão 
espacial  

local local local local local local 
Significância 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Natureza neg neg  n.a. neg neg neg 
Incidência dir dir n.a. dir dir dir 

Magnitude 7,5 7,5 0 7,5 7,5 7,5 

Duração temp temp n.a. temp temp temp 
Reversibilidade reve  reve  n.a. reve  reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer cer n.a. cer cer cer 

Destruição de biótopo 
meio aquícola  

Dimensão 
espacial  local local n.a. local local local 

Significância 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 

Natureza n.a. n.a. n.a. neg neg neg 
Incidência n.a. n.a. n.a. dir dir dir 

Magnitude 0 0 0 7,5 7,5 7,5 

Duração n.a. n.a. n.a. temp temp temp 
Reversibilidade n.a. n.a. n.a. reve reve  reve  

Abrangência 0 0 0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência n.a. n.a. n.a. cer cer cer 

Destruição de biótopo 
pastagens  

Dimensão 
espacial  n.a. n.a. n.a. local local local 

Significância 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 5,3 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Duração temp temp temp temp temp temp 
Reversibilidade reve reve reve reve reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 

Aumento da 
circulação de 
veículos para 
transporte de 

pessoas e 
materiais de e 

para a obra 

Destruição de biótopo 
galeria ripícola  

Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Significância 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 
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Acções gerais/Acções específicas Impactes Qualificação do impacte  
(neg - negativo, pos - positivo; dir - directo, int - intermitente, oca - ocasional, temp - 

temporário, perm - permanente, revê – reversível, irrev - irreversível, cer - certo, inc - incerto, 
prov - provável, n.a. – não aplicável) 

Avaliação do Impacte  
>8,0 - muito significativo; 6,0 a 7,9 – significativo;   

4,0 a 5,9 - moderadamente significativo;            
2,0 a 3,9 - pouco significativo;                    

0 a 1,9 - muito pouco significativo 
TRAMO TRAMO Construção 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Natureza neg n.a. neg neg neg neg 
Incidência dir n.a. dir dir dir dir 

Magnitude 7,5 0  7,5 7,5 7,5 7,5 

Duração temp n.a. temp temp temp temp 
Reversibilidade reve n.a. reve reve reve  reve  

Abrangência 1,0  0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer  n.a. cer cer cer cer 

Destruição de biótopo 
florestas de protecção 
e outros ecossistemas 
silvestres de elevada 

sensibilidade  Dimensão 
espacial  local n.a.  local local local local 

Significância 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 5,3 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Duração temp temp temp temp temp temp 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 

Destruição de biótopo 
montado  

Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Significância 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Natureza n.a. n.a. n.a. neg neg neg 
Incidência n.a. n.a. n.a. dir dir dir 

Magnitude  0 0  0  5,0 5,0 5,0 

Duração n.a. n.a. n.a. temp temp temp 
Reversibilidade n.a. n.a. n.a. reve  reve  reve  

Abrangência  0  0  0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência n.a. n.a. n.a. cer cer cer 

Destruição de biótopo 
matos  

Dimensão 
espacial  

n.a. n.a. n.a. local local local 
Significância 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 3,7 

Natureza n.a. n.a. n.a. neg neg neg 
Incidência n.a. n.a. n.a. dir dir dir 

Magnitude 0   0 0  7,5 7,5 7,5 

Duração n.a. n.a. n.a. temp temp temp 
Reversibilidade n.a. n.a. n.a. reve  reve  reve  

Abrangência 0   0 0  1,0 1,0 1,0 

Ocorrência n.a. n.a. n.a. cer cer cer 

Destruição de biótopo 
domínios em regime 

silvo-pastoril  
Dimensão 
espacial  

n.a. n.a. n.a. local local local 
Significância 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 5,3 

Natureza neg neg neg neg neg neg Destruição de biótopo 
agrícola Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
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Acções gerais/Acções específicas Impactes Qualificação do impacte  
(neg - negativo, pos - positivo; dir - directo, int - intermitente, oca - ocasional, temp - 

temporário, perm - permanente, revê – reversível, irrev - irreversível, cer - certo, inc - incerto, 
prov - provável, n.a. – não aplicável) 

Avaliação do Impacte  
>8,0 - muito significativo; 6,0 a 7,9 – significativo;   

4,0 a 5,9 - moderadamente significativo;            
2,0 a 3,9 - pouco significativo;                    

0 a 1,9 - muito pouco significativo 
TRAMO TRAMO Construção 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Duração temp temp temp temp temp temp 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 
Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Significância 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Duração temp temp temp temp temp temp 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 

Destruição de biótopo 
olival 

Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Significância 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Natureza neg n.a. neg neg neg neg 
Incidência dir n.a. dir dir dir dir 

Magnitude 2,5 0 2,5 2,5 2,5 2,5 

Duração temp n.a. temp temp temp temp 
Reversibilidade reve n.a. reve reve reve reve 

Abrangência 1,0 0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer n.a. cer cer cer cer 

Destruição de biótopo 
vinha 

Dimensão 
espacial  local n.a. local local local local 

Significância 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Natureza n.a. n.a. n.a. neg neg neg 
Incidência n.a. n.a. n.a. dir dir dir 

Magnitude 0 0 0 1,0 1,0 1,0 

Duração n.a. n.a. n.a. temp temp temp 
Reversibilidade n.a. n.a. n.a. reve  reve  reve  

Abrangência 0 0 0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência n.a. n.a. n.a. cer cer cer 

Destruição de biótopo 
florestas de produção 

Dimensão 
espacial  n.a. n.a. n.a. local local local 

Significância 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Duração temp temp temp temp temp temp 

Destruição de biótopo 
uso urbano misto 

Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  
Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Acções gerais/Acções específicas Impactes Qualificação do impacte  
(neg - negativo, pos - positivo; dir - directo, int - intermitente, oca - ocasional, temp - 

temporário, perm - permanente, revê – reversível, irrev - irreversível, cer - certo, inc - incerto, 
prov - provável, n.a. – não aplicável) 

Avaliação do Impacte  
>8,0 - muito significativo; 6,0 a 7,9 – significativo;   

4,0 a 5,9 - moderadamente significativo;            
2,0 a 3,9 - pouco significativo;                    

0 a 1,9 - muito pouco significativo 
TRAMO TRAMO Construção 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 
Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Significância 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Duração temp temp temp temp temp temp 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 

Aumento do risco de 
atropelamento de 

espécies de menor 
mobilidade como 

sejam os anfíbios e os 
répteis Dimensão 

espacial  local local local local local local 
Significância 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Duração temp temp temp temp temp temp 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência prov prov prov prov prov prov 

Aterros e 
escavações 

Aumento da turbidez 
do meio aquático 

Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Significância 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Duração temp  temp temp temp temp temp 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 

Afectação da 
qualidade da água 

superficial 
Dimensão 
espacial  regional regional regional regional regional regional

Significância 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Duração temp temp temp temp temp temp 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Desvio 
provisório de 

linhas de água 
não 

permanentes e 
construção de 

passagens 
hidráulicas 

Afectação de biótopo 
galeria ripícola 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer Significância 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 
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Acções gerais/Acções específicas Impactes Qualificação do impacte  
(neg - negativo, pos - positivo; dir - directo, int - intermitente, oca - ocasional, temp - 

temporário, perm - permanente, revê – reversível, irrev - irreversível, cer - certo, inc - incerto, 
prov - provável, n.a. – não aplicável) 

Avaliação do Impacte  
>8,0 - muito significativo; 6,0 a 7,9 – significativo;   

4,0 a 5,9 - moderadamente significativo;            
2,0 a 3,9 - pouco significativo;                    

0 a 1,9 - muito pouco significativo 
TRAMO TRAMO Construção 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Dimensão 
espacial  local local local local local local 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Duração temp temp temp temp temp temp 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 

Alteração do 
comportamento das 
espécies faunísticas 

Dimensão 
espacial  regional regional regional regional regional regional

Significância 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Duração perm perm perm perm perm perm 
Reversibilidade reve  reve  reve  reve  reve  reve  

Abrangência 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 
Vedação final da via Criação de efeito barreira à circulação 

de espécies faunístcias 

Dimensão 
espacial  regional regional regional regional regional regional

Significância 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 
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De acordo com os resultados apresentados no Quadro 6.7-3 conclui-se o seguinte: 
 
 A Ligação REFER irá afectar essencialmente área agrícola (6,7 ha) e 0,4 ha de 

galeria ripícola, sendo igualmente de referir que a quase totalidade desta parcela se 
insere na IBA Planície de Évora. Assim, tendo em conta este último elemento, é 
importante referir que durante a fase de construção poderá ocorrer um aumento da 
perturbação de várias espécies avifaunísticas como é o caso da abetarda e sisão.  

 
 O Tramo A1 afectará essencialmente terrenos agrícolas, olivais e vinha. No entanto, 

cerca de 22 % dos 126,7 ha a afectar correspondem ao biótopo montado de sobro e 
azinho sendo que 10,6 ha são constituídos por montado de sobro e azinho com 
possível presença de Habitat 6220*. Neste tramo verifica-se que apenas serão 
intervencionados 1,2 ha de terreno composto por biótopos de elevado valor ecológico 
como é o caso das galerias ripícolas e meio aquícola. Para o Tramo A1 os principais 
impactes identificados durante a fase de construção resultarão da destruição de 
biótopos com maior valor ecológico bem como da perturbação de espécies faunísticas 
mais sensíveis à presença humana. 

 
 O Tramo A2 irá afectar em maior ou menor abrangência todos os biótopos 

identificados na situação de referência, sendo maioritariamente afectados os biótopos 
domínio em regime silvo-pastoril e montado, ambos com presença de Habitat 6220*. 
No total, estima-se que aproximadamente 138,4 ha destes biótopos identificados como 
áreas de maior relevância ecológica serão intervencionados, implicando uma redução 
no território disponível para as aves estepárias (espécies de elevado valor ecológico). 
Destaca-se ainda, que este tramo atravessa uma área identificada como território de 
bufo-real (Bufo bufo). Assim, ao afectar as áreas de caça desta espécie (pela 
destruição de biótopos) e caso a fase de construção nesta área se desenvolva durante 
a época de reprodução desta espécie, o impacte poderá ser muito significativo. Este 
tramo atravessa também um dos dois territórios de águia-perdigueria (Hieraaetus 
fasciatus) identificados na situação de referência. Também neste caso o factor de 
perturbação e perda de habitat poderão ser impactes significativos e condicionar o 
sucesso reprodutor dos indivíduos desta espécie presentes na área. 

 
 O Tramo B1 intersecta maioritariamente o biótopo domínio em regime silvo-pastoril 

com presença de Habitat 6220* (63 % da afectação prevista). Cerca de 23 ha da área 
afectada por este tramo corresponde a zonas de montado (12,7 ha de montado com 
Habitat 6220* e 10,7 ha sem o mesmo Habitat), sendo reduzida a afectação de 
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biótopos aquáticos correspondentes a galeria ripícola e meio aquático (cerca de 0,5 
ha). Assim, durante a fase de construção, prevê-se que a destruição de montado será 
o impacte mais significativo para a flora e fauna ao longo deste tramo. A afectação de 
áreas de meio aquático, embora numa escala reduzida, é também valorizada uma vez 
que estas zonas correspondem a um biótopo cujo valor ecológico é elevado. 

 
 À semelhança do Tramo A2, também o Tramo B2 afectará toda a tipologia dos 

biótopos identificados na situação de referência, com particular incidência para as 
áreas agrícolas e de montado. As áreas ecologicamente mais relevantes 
correspondentes a montado, domínios em regime silvo-pastoril com Habitat 6220* 
serão afectadas num total de cerca de 87 ha. Assim, para além da destruição de 
biótopos importantes para a flora serão também afectados biótopos fundamentais para 
espécies como a abetarda e o sisão. Este tramo intersectará um território de bufo-real 
provocando para esta espécie a perda de habitat e o aumento da perturbação durante 
a fase de construção. O Tramo B2 afecta ainda parte de dois territórios de águia-
perdigueira. Tal como no caso do bufo-real, os principais impactes associados a esta 
interferência relacionam-se com a perda de habitat de caça e o aumento da 
perturbação durante a fase de construção. 

 
 O Tramo C1 irá afectar cerca de 66 ha de terrenos de domínio em regime silvo-

pastoril com Habitat 6220*, 32 ha de montado (dos quais 19 ha são áreas de montado 
com Habitat 6220*) e 3 ha de floresta de protecção. Estes biótopos são fundamentais 
para várias espécies de carnívoros pelo que a sua afectação implicará uma redução 
importante nos territórios de caça destas espécies. 

 
 O Tramo C2, tal como os Tramos A2 e B2, afectará maioritariamente áreas de 

domínio em regime silvo-pastoril com Habitat 6220* e de montado (aproximadamente 
83 ha e 65 ha, respectivamente), embora intersecte todos os tipos de biótopos 
identificados na situação de referência. Este tramo ocupará, também, parte de um 
território de bufo-real e de um dos dois territórios de águia-perdigueira identificado. 
Assim, e à semelhança dos tramos já referidos, os impactes mais significativos 
identificados na fase de construção relacionam-se com a destruição de habitat com 
elevado valor ecológico e perturbação das espécies faunísticas mais sensíveis à 
presença humana. 

 
Assim, em síntese, considera-se que, para a flora, o impacte mais significativo corresponde 
à destruição de biótopos. De uma forma geral, pode observar-se que quanto maior a 
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magnitude do impacte maior será a sua significância. Desta forma, considera-se que o 
impacte sobre os biótopos galerias ripícolas, florestas de protecção, montados e domínios 
em regime silvo-pastoril com presença de Habitat 6220* é o que tem maior significância, 
enquanto que no caso dos biótopos floresta de produção, vinha e uso urbano misto o 
impacte se quantifica como muito pouco significativo. Destaca-se, ainda, o facto de os 
biótopos galerias ripícolas e florestas de protecção funcionarem como corredores 
ecológicos pelo que a sua afectação para além da destruição de habitat para a flora e 
fauna implica igualmente a destruição parcial ou total de áreas de conexão fundamentais 
para a movimentação das espécies faunísticas. 
 
No caso da fauna, os principais impactes decorrem da perda de habitat originada pela 
afectação dos biótopos. Contudo, dois outros impactes considerados com uma 
significância moderada advêm do facto de, durante a construção, a presença dos 
trabalhadores e máquinas no local poder afectar as comunidades faunísticas, em especial 
as mais susceptíveis à presença humana ou com menor mobilidade (maior risco de 
atropelamento). 
 

6.7.3 Fase de Exploração 
 
Durante a fase de exploração considera-se que será sobre as espécies faunísticas, em 
especial nos vertebrados, que se registam os impactes com maior significado. Assim, 
admite-se que os efeitos mais importantes sobre os valores faunísticos que decorrem do 
funcionamento da LAV são:  
 
1. o efeito barreira causado pela própria linha e vedações que potencia o isolamento das 

populações  
2. o aumento da taxa de mortalidade relacionada com a colisão dos animais com as 

composições  
 
No caso da flora os impactes serão pouco significativos e relacionam-se com o aumento de 
espécies invasoras e inibição do aparecimento de espécies autóctones nas bermas da 
plataforma e respectivos taludes e caminhos de serventia à linha. A aplicação de medidas 
de minimização adequadas permitirá uma redução eficaz deste tipo de impacte. 
 
No Quadro 6.7-4 apresentam-se os impactes identificados na fase de exploração, em 
termos de flora e fauna, tendo em conta os tramos que compõem as diferentes alternativas 
de traçado. 
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Quadro 6.7-4 - Impactes sobre a flora e fauna identificados na fase de exploração  

Acções gerais/Acções 
específicas Impactes Qualificação do impacte  

(neg - negativo, pos - positivo; dir - directo, int - intermitente, oca - ocasional, temp - 
temporário, perm - permanente, revê – reversível, irrev - irreversível, cer - certo, inc - 

incerto, prov - provável, n.a. – não aplicável) 

Avaliação do Impacte 
> 8,0 - muito significativo; 6,0 a 7,9 – significativo;           

4,0 a 5,9 - moderadamente significativo;                   
2,0 a 3,9 - pouco significativo;                           

0 a 1,9 - muito pouco significativo 
TRAMO TRAMO 

Exploração 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Duração perm perm perm perm perm perm 
Reversibilidade reve reve reve reve reve reve 

Abrangência 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência prov prov prov prov prov prov 

Utilização de 
herbicidas e 

cloreto de sódio 
para eliminar 

vegetação 

Eliminação de 
plantas autóctones 

sensíveis aos 
compostos utilizados 

Dimensão espacial local local local local local local 
Significância 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Duração perm perm perm perm perm perm 
Reversibilidade reve reve reve reve reve reve 

Abrangência 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 

Manutenção 
da via 

Manutenção 
dos acessos 

Favorecimento da 
instalação de 

espécies exóticas e 
invasoras 

Dimensão espacial regional regional regional regional regional regional
Significância 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Duração perm perm perm perm perm perm 
Reversibilidade irrev irrev irrev irrev irrev irrev 

Abrangência 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 

Mortalidade de fauna 
por colisão com as 

composições (fauna 
voadora) 

Dimensão espacial regional regional regional regional regional regional
Significância 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Duração perm perm perm perm perm perm 
Reversibilidade irrev irrev irrev irrev irrev irrev 

Abrangência 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ocorrência prov prov prov prov prov prov 

Funcionamento da via 

Mortalidade de fauna 
por atropelamento 
(fauna terrestre) 

Dimensão espacial regional regional regional regional regional regional
Significância 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 
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Acções gerais/Acções 
específicas Impactes Qualificação do impacte  

(neg - negativo, pos - positivo; dir - directo, int - intermitente, oca - ocasional, temp - 
temporário, perm - permanente, revê – reversível, irrev - irreversível, cer - certo, inc - 

incerto, prov - provável, n.a. – não aplicável) 

Avaliação do Impacte 
> 8,0 - muito significativo; 6,0 a 7,9 – significativo;           

4,0 a 5,9 - moderadamente significativo;                   
2,0 a 3,9 - pouco significativo;                           

0 a 1,9 - muito pouco significativo 
TRAMO TRAMO 

Exploração 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Natureza neg neg neg neg neg neg 
Incidência dir dir dir dir dir dir 

Magnitude 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Duração perm perm perm perm perm perm 
Reversibilidade reve reve reve reve reve reve Abrangência ind ind ind ind ind Ind 

Ocorrência cer cer cer cer cer cer 

Perturbação das 
espécies faunísticas 

Dimensão espacial local local local local local Local 
Significância 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Natureza n.a. n.a. n.a. neg neg neg 
Incidência n.a. n.a. n.a. dir dir dir 

Magnitude n.a. n.a. n.a. 7,5 7,5 7,5 

Duração n.a. n.a. n.a. perm perm perm 

Reversibilidade n.a. n.a. n.a. reve reve reve 
Abrangência n.a. n.a. n.a. 1,0 1,0 1,0 

Ocorrência n.a. n.a. n.a. cer cer cer 

Afectação de 
territórios de 

espécies prioritárias 
(Bubo bubo e 

Hieraaetus fasciatus); 
aumento de 
perturbação Dimensão espacial n.a. n.a. n.a. local local Local 

Significância n.a. n.a. n.a. 7,5 7,5 7,5 
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De acordo com os resultados apresentados no Quadro 6.7-4 conclui-se que: 
 
 Tendo em consideração que o efeito barreira e a mortalidade causados pela linha 

ferroviária são os impactes mais significativos identificados durante a fase de 
exploração, destaca-se no caso do Tramo A1 a afectação das áreas de montado, 
galeria ripícola e meios aquícolas o que poderá conduzir a impactes significativos nas 
comunidades de anfíbios e mamíferos carnívoros caso as medidas de minimização 
não sejam correctamente aplicadas. 

 
 O facto do Tramo A2 afectar uma área importante para as aves estepárias implica que 

o impacte sobre este grupo faunístico poderá ser considerável, pois a linha ferroviária 
e respectiva vedação poderão constituir uma barreira de difícil transposição para estas 
aves que evitam expor-se durante o voo, fazendo, por isso, voos curtos e baixos. 

 
 No Tramo B1, a afectação de extensas áreas de montado poderá criar uma 

importante barreira à movimentação de espécies com territórios de caça amplos como 
é o caso dos mamíferos carnívoros. O impacte sobre os meios aquáticos e 
consequentemente sobre as comunidades de anfíbios poderá ser reduzido caso sejam 
cumpridas as medidas de minimização propostas. 

 
 A afectação de áreas importantes para as aves estepárias constitui o impacte com 

maior significado identificado para o Tramo B2. No entanto, é igualmente importante 
referir que as áreas de floresta de protecção são também muito importantes para os 
mamíferos carnívoros e ungulados pelo que a sua afectação prevista neste tramo 
poderá condicionar a viabilidade das populações destas espécies. 

 
 Uma vez que grande parte dos biótopos afectados pelo Tramo C1 são biótopos 

ligados à actividade agrícola, os impactes mais relevantes relacionam-se com a 
afectação de áreas de maior valor ecológico como é o caso dos montados e das 
florestas de protecção. A significância destes impactes poderá ser reduzida mediante 
a aplicação de medidas de minimização adequadas. 

 
 O Tramo C2, à semelhança dos Tramos A2 e B2, implica a afectação de áreas 

importantes para as aves estepárias, anfíbios, mamíferos carnívoros e ungulados. 
Assim, ao afectar áreas de montado e domínios em regime silvo-pastoril poder-se-á 
causar uma barreira às populações de aves estepárias e, desta forma, inviabilizar o 
sucesso reprodutor das populações existentes na zona envolvente ao Projecto. O 
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mesmo poderá acontecer com a comunidade de anfíbios, uma vez que as áreas de 
reprodução poderão ser isoladas pela presença da LAV e, desta forma, impedir o 
acesso destes animais ao seu local de reprodução. Uma vez que os carnívoros e 
ungulados evitam activamente áreas com elevada presença humana, as áreas de 
floresta de protecção são as áreas preferenciais de ocorrência destes dois grupos. 
Assim, a afectação destas áreas poderá condicionar também o seu sucesso 
reprodutor. 

 
A análise dos pontos anteriores permite verificar que os impactes mais significativos sobre 
os valores ecológicos, decorrentes do Projecto, advêm do efeito barreira causado pela 
presença de uma estrutura linear (via ferroviária) que impossibilita a circulação de vários 
grupos faunísticos como os anfíbios, répteis e mamíferos não voadores, do aumento da 
taxa de mortalidade causada pela colisão com as composições e da destruição de habitats 
importantes como os domínios em regime silvo-pastoril e montados que albergam 
comunidades avifaunísticas importantes como as populações de abetarda e sisão e a 
perturbação de espécies como o bufo-real (Bubo bubo) e a águia-perdigueira (Hieraaetus 
fasciatus). 
 

6.8 Paisagem 
 
6.8.1 Considerações Iniciais 

 
A avaliação de impactes sobre a paisagem dentro da área de estudo correspondente a 
uma faixa de 3 km envolvente aos diversos traçados em avaliação apoia-se na 
determinação da acessibilidade visual da área de estudo para o eixo dos tramos 
desenvolvidos no Estudo Prévio. Com efeito, os impactes terão maior magnitude e 
significância se se aumentar o número de potenciais observadores para a área de 
implantação do Projecto que constituirá uma nova intrusão visual a construir.  
 
Os impactes a identificar na fase de construção resultam do processo de preparação e 
desenvolvimento das acções previstas para o desenvolvimento da obra, sendo quase 
sempre de duração temporária. 
 
Na fase de exploração, o conjunto de impactes negativos que se prevêem, resultam das 
modificações morfológicas da paisagem e apresentando, por isso, um carácter permanente 
para a região em estudo. 
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Para proceder à avaliação qualitativa e quantitativa dos impactes sobre a paisagem, foram 
considerados quatro aspectos principais, dos quais depende a magnitude, a abrangência e 
a significância dos impactes:  
 
 a dimensão dos aterros e escavações; 
 a extensão em que ocorrem; 
 a sensibilidade visual da paisagem nesses locais; 
 a acessibilidade visual de pontos notáveis de observação para as zonas onde se 

identificam impactes na paisagem. 
 

6.8.2 Fase de Construção 
 
Na fase de construção, as acções de obra que induzirão impactes negativos na paisagem 
são: 
 
 Desmatação do terreno a ocupar; 
 Movimentação de terras o que implicará a acumulação de inertes em locais afectos à 

obra; 
 Criação de extensas superfícies de escavação; 
 Instalação de áreas de estaleiros, gruas, equipamentos e estruturas em altura; 
 Poeiras em suspensão que afectarão a visibilidade nalguns locais. 

 
No início das intervenções da fase de obra será necessário remover toda a vegetação 
existente, para permitir a construção da plataforma às cotas de Projecto. Esta acção terá 
como consequência o abate de todas as árvores e arbustos localizados na faixa de 
implantação do Projecto e a remoção de toda a vegetação que reveste o solo, com a 
consequente degradação da paisagem.  
 
Atendendo à importância da vegetação na valorização da paisagem na área de estudo, o 
impacte resultante desta acção será negativo, directo, certo, permanente no que respeita à 
faixa ocupada pela plataforma da via, local, e reversível.  
 
Nos casos em que a paisagem apresenta maior capacidade de absorção visual, como é o 
caso das áreas florestais, o impacte será pouco significativo. No caso das áreas de 
montado e olival, a capacidade de acolher novas intrusões é menor sendo o impacte 
moderadamente significativo.  
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Tendo em conta que o Projecto prevê a recuperação das superfícies intervencionadas, 
propondo medidas adequadas de revestimento vegetal, os impactes resultantes da 
desmatação serão temporários. 
 
A decapagem da terra arável dos solos, encontra-se prevista no Estudo Prévio, como 
forma de proteger este valioso recurso e voltar a utilizá-lo, por exemplo no revestimento de 
taludes para desenvolvimento da vegetação. Esta acção, a decorrer na fase de construção, 
implicará a necessidade de armazenamento das terras em montes ou pargas, que 
constituirão intrusões visuais negativas na paisagem. Estes impactes serão temporários, 
negativos e pouco significativos incidindo apenas em locais de deposição de terras com 
acessibilidade visual. 
 
A necessidade de rasgar o relevo da região em estudo para implantar o Projecto, impõe a 
necessidade de prever a execução de uma vasta sucessão de aterros e escavações.  
 
Particularmente no caso das escavações, por constituírem superfícies com alturas de 
grande dimensão, nalguns casos acima dos 30 metros, em que fica a descoberto o corte 
dos solos e da rocha desprovida de vegetação, o impacte negativo será muito significativo, 
fundamentalmente nos locais de maior visibilidade para o traçado.  
 
Pode considerar-se que este impacte será temporário, desde que sejam desenvolvidas as 
acções adequadas de integração paisagística, que tenderão a promover a naturalização de 
tais superfícies. No entanto, a dimensão de inúmeros cortes do terreno em escavação, 
dificultará a concretização daqueles objectivos, sobretudo pela presença de rocha e pela 
inclinação severa dos taludes. Considera-se, por isso, que a execução de escavações de 
grandes dimensões constitui um impacte negativo que poderá prevalecer para além da 
fase de construção, traduzindo-se numa elevada significância. 
 
A colocação de estaleiros e materiais da obra ao longo da área reservada à construção da 
plataforma da via, a instalação de gruas, equipamentos e estruturas necessários para a 
construção das obras de arte e a emissão de poeiras e espalhamento de lama que 
frequentemente se verifica nas proximidades da faixa de obra, contribuem para a geral 
degradação visual da paisagem, provocando impactes negativos significativos, apesar de 
temporários. Este facto será mais evidente e por isso de maior significado, quando a zona 
de obra se localizar na proximidade de áreas com habitadas, estradas e caminhos, o que 
manterá em contacto com a fase construtiva todos os utentes habituais dessas vias e os 
residentes que vivem hoje na vizinhança da faixa de território a intervencionar. 
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6.8.3 Fase de Exploração  
 
6.8.3.1 Considerações Iniciais 

 
Na fase de exploração, os impactes sobre a paisagem manifestam-se pelos resultados que 
se observam no território intervencionado, após a conclusão da obra. 
 
Neste caso, os impactes que serão visíveis após a conclusão da construção da nova linha 
ferroviária, relacionam-se fundamentalmente com a criação dos planos de talude, quer em 
escavação quer em aterro, em zonas com maior acessibilidade visual, nomeadamente 
próximo das povoações e junto às actuais estradas. A modificação das formas naturais do 
terreno, com a construção de um eixo contínuo que galga e se sobrepõe na estrutura da 
paisagem, constitui um conjunto de impactes negativos significativos. 
 
Outro impacte associado ao conjunto de modelações do terreno, resultante da implantação 
do Projecto, relaciona-se com a presença de extensões contínuas em aterro. A construção 
de extensões da ordem dos 400 a 1000 metros, sempre em aterro, provoca um efeito de 
barreira visual para a paisagem que se pode vislumbrar no presente. Esta solução de 
modelação do terreno, causará por isso um impacte negativo na paisagem, condicionando 
a amplitude do horizonte visual observado antes da execução do Projecto, podendo ser 
significativo a muito significativo, de acordo com a acessibilidade visual em cada situação 
identificada. 
 
A construção das diversas obras de arte previstas, viadutos e pontes, na travessia dos 
principais vales e linhas de água e no desnivelamento e restabelecimento das vias com 
que o traçado se cruza, poderão vir a integrar-se harmoniosamente na paisagem, 
dependendo em cada local, da colocação dos encontros, da extensão e altura máxima.  
 
Estas estruturas, contribuem para reduzir o impacte negativo para a paisagem que resulta 
da criação de extensos e altos aterros para a transposição de vales. Por isso, de acordo 
com as suas características e a forma como se integrarão com a envolvente, poderão dar 
origem a impactes mais ou menos negativos para a paisagem. 
 
A afectação de áreas visualmente degradadas da paisagem, terá como consequência a 
sua inevitável eliminação e requalificação, o que se traduzirá naturalmente em impactes 
positivos, tanto mais significativos quanto maior for a expressão dessas áreas e a sua 
acessibilidade visual. 
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6.8.3.2 Presença de Aterros e Escavações 

 
Nos Quadros 6.8.1 e 6.8.2 apresenta-se, respectivamente, o conjunto de grandes aterros e 
escavações projectados para cada um dos tramos que compõem as três alternativas de 
traçado desenvolvidas no Estudo Prévio.  
 
Para permitir distinguir a magnitude dos impactes associados a estes novos elementos, as 
respectivas dimensões (altura e extensão) foram agrupadas de acordo com vários limites 
pré-estabelecidos. Para os aterros, identificam-se os que terão altura máxima superior 
variando entre 8 metros e 15 metros; os que terão entre 15 e 20 metros; e os que terão 
altura máxima superior a 20 metros. 
 
Para as escavações, e à semelhança do que foi estabelecido para a análise dos aterros, 
distinguem-se também três categorias fixadas consoante as dimensões de escavação. A 
primeira classe corresponde a alturas de escavação variando entre 8 e 15 metros; a 
segunda entre 15 e 20 metros; e a terceira com altura máxima superior a 20 metros, (onde 
se incluem algumas com quase 40 metros).  
 
Da análise do Quadro 6.8.1 correspondente à síntese dos grandes aterros previstos, 
conclui-se que: 
 
 O Tramo C1 é o que apresenta menor extensão de grandes aterros. 
 Tendo em conta os tramos iniciais das três alternativas de traçado, é o Tramo A1 que 

se apresenta mais desfavorável no que diz respeito quer à extensão, quer à altura 
máxima dos aterros previstos. 

 Na segunda parte dos traçados, o Tramo A2 é o que apresenta maior extensão de 
aterros, sendo o Tramo C2 o que apresenta maior altura máxima de aterros (20,4 m). 
Nesta parte dos traçados, o Tramo B2 é o que se apresenta mais favorável em termos 
de dimensão dos aterros previstos (altura máxima de 15,6 m). 

 Em síntese, no que respeita ao volume de aterros os tramos que se considera serem 
mais favoráveis são o Tramo C1 e o Tramo B2. 
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Quadro 6.8-1 – Extensões de grandes aterros previstos para cada um dos tramos analisados 

 

8 - 15 15 - 20 > 20 8 - 15 15 - 20 > 20 8 - 15 15 - 20 > 20 PKi PKf Extensão 
(m) 

Altura média dos aterros (m)
PKi PKf Extensão 

(m) 
Altura média dos aterros (m)

PKi PKf Extensão 
(m) 

Altura média dos aterros (m) 
Tramo A1 Tramo B1 Tramo C1 

Altura Máxima de Aterro no Tramo – 13,8 m Altura Máxima de Aterro no Tramo – 12,9 m Altura Máxima de Aterro no Tramo – 13,2 m 
0+000 0+300 300 9.8  - -  0+000 0+300 300 9,7  -  - 0+000 0+300 300 9,9  -  - 
2+800 2+900 100 8,4  - -  2+300 2+500 200 9,5  -  - 2+300 2+400 100 10,2  -  - 
4+200 4+300 100 8,6  - -  2+800 2+900 100 9,7  -  - 2+800 2+900 100 9,6  -  - 
6+300 6+500 200 9,9  - -  4+400 4+500 100 9,4  -  - 16+900 17+200 300 9,3  -  - 
9+000 9+500 500 8,8  - -  11+800 11+900 100 11,9  -  - 20+200 20+300 100 9,7  -  - 
9+800 11+000 1200 11,6  - -  12+100 12+200 100 8,7  -  -  -  -  -  -  -  - 

11+700 11+800 100 8,9  - -  12+700 12+800 100 8,3  -  -  -  -  -  -  -  - 
12+400 12+600 200 9,2  - -  12+900 13+100 200 11,2  -  -  -  -  -  -  -  - 
15+400 16+300 900 8,8  - -  16+800 16+900 100 8,2  -  -  -  -  -  -  -  - 
20+000 20+100 100 10,4  - -  20+400 20+500 100 9,1  -  -  -  -  -  -  -  - 

Extensão total (m) 3.700 - - Extensão total (m) 1.400 - - Extensão total (m) 900 - - 
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8 - 15 15 - 20 > 20 8 - 15 15 - 20 > 20 8 - 15 15 - 20 > 20 PKi PKf Extensão 
(m) 

Altura média dos aterros (m)
PKi PKf Extensão 

(m) 
Altura média dos aterros (m)

PKi PKf Extensão 
(m) 

Altura média dos aterros (m) 
Tramo A2 Tramo B2 Tramo C2 

 Altura Máxima de Aterro no Tramo – 20,3 m Altura Máxima de Aterro no Tramo – 15,6 m Altura Máxima de Aterro no Tramo – 20,4 m 
26+800 27+100 300 8,5   26+800 26+900 100 8,3 - - 27+000 27+300 300 8,7   
28+100 28+200 100 8,8   29+300 29+500 200 11,5 - - 28+300 28+400 100 8,0   
30+200 30+300 100 12,2   31+800 31+900 100 10,4 - - 30+400 30+600 200 11,8   
30+600 30+700 100 11,5   32+600 32+700 100 8,2 - - 30+800 31+000 200 11,0   
31+600 31+700 100 9,3   33+900 34+000 100 9,8 - - 31+800 31+900 100 8,2   
36+300 36+500 200 12,9   35+300 35+400 100 9,0 - - 35+400 35+500 100 10,0   
36+700 36+900 200 9,5   41+300 41+400 100 10,9 - - 36+600 37+500 900 -  16,6 
38+800 39+300 500  11,6  43+200 43+400 200 9,7 - - 40+200 40+300 100 9,6   
41+500 41+600 100 8,2   50+900 51+200 300 8,6 - - 43+600 43+700 100 10,9   
41+800 42+300 500   13,7 51+500 51+700 200 10,1 - - 49+900 50+000 100 9,9   
43+000 43+300 300 8,3   52+600 52+700 100 9,3 - - 51+000 51+200 200 9,6   
45+700 45+900 200 10,6   55+200 55+400 200 9,3 - - 51+300 51+400 100 12,7   
46+600 47+100 500  12,0  55+900 56+000 100 8,3 - - 51+800 51+900 100 9,2   
47+800 48+000 200 13,1   56+300 56+800 500 12,0 - - 52+800 53+000 200 9,8   
48+300 48+600 300 10,0   56+900 57+100 200 9,6 - - 54+800 54+900 100 8,6   
51+200 51+600 400 10,8   59+100 59+337 237  11,8 - 55+400 55+600 200 10,1   
51+900 52+200 300 8,6         56+200 56+300 100 10,3   
52+700 52+900 200 9,0         56+500 57+300 800 11,0   
54+500 55+000 500 10,0         59+400 59+572 172 10,4   
56+500 56+600 100 10,2               
56+800 57+700 900 10,8               
59+300 59+400 100 8,8               

Extensão total (m) 4.885 1.000 500 Extensão total (m) 2.600 237 - Extensão total (m) 3.272  900 
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Quadro 6.8-2 – Extensões de grandes escavações previstas para cada um dos tramos analisados 

 

8 - 15 15 - 20 > 20 8 - 15 15 - 20 > 20 8 - 15 15 - 20 > 20 
PKi PKf Extensão 

(m) Altura média de escavação 
(m) 

PKi PKf Extensão 
(m) Altura média de escavação 

(m) 

PKi PKf Extensão 
(m) Altura média de escavação 

(m) 
Tramo A1 Tramo B1 Tramo C1 

Altura Máxima de Escavação no Tramo – 23,7 m Altura Máxima de Escavação no Tramo – 14,6 m Altura Máxima de Escavação no Tramo – 20,6 m 
1+500 2+000 500 11,1   1+600 1+800 200 10,1   1+600 1+800 200 10,5   
3+200 3+300 100 10,2   3+200 3+300 100 10,8   3+200 3+300 100 10,8   
7+200 7+800 600 11,2   3+500 3+700 200 12,7   3+500 3+700 200 12,7   

13+300 13+900 600   15,1 7+200 7+300 100 9,7   7+200 7+300 100 9,7   
18+000 18+100 100 8,1   11+000 11+400 400 11,1   11+000 11+100 100  15,8  
19+100 19+200 100 10,4   13+700 13+900 200 13,4   12+300 12+800 500   14,7 

      18+400 18+600 200 8,8   13+000 13+100 100 10,1   
      19+500 19+600 100 9,0   19+300 19+400 100 9,1   

Extensão total (m) 1.400  600 Extensão total (m) 1.500 - - Extensão total (m) 800 100 500 
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8 - 15 15 - 20 > 20 8 - 15 15 - 20 > 20 8 - 15 15 - 20 > 20 
PKi PKf Extensão 

(m) Altura média de escavação 
(m) 

PKi PKf Extensão 
(m) Altura média de escavação 

(m) 

PKi PKf Extensão 
(m) Altura média de escavação 

(m) 
Tramo A2 Tramo B2 Tramo C2 

Altura Máxima de Escavação no Tramo – 34,7 m Altura Máxima de Escavação  no Tramo – 35,0 m Altura Máxima de Escavação no Tramo – 31,6 m 
24+700 25+000 300 11,1   25+100 25+200 100 9,7   24+900 25+200 300  12,7  
28+500 28+800 300  11,2  30+200 31+700 1500   17,5 28+700 29+100 400  11,0  
29+700 29+800 100  15,8  32+100 32+400 300   18,3 29+900 30+000 100  15,9  
31+100 31+500 400  12,4  33+200 33+700 500 9,7   31+300 31+700 400  12,6  
32+400 32+500 100 14,5   34+500 34+800 300  12,3  32+600 32+700 100  15,0  
32+700 32+900 200 9,5   37+900 38+000 100 10,9   32+900 33+100 200 10,5   
33+700 34+700 1000   18,5 38+400 41+100 2700   18,6 33+900 34+900 1000   18,4 
37+500 37+700 200  13,1  42+700 42+900 200 13,4   37+800 37+900 100 12,6   
38+400 38+800 400 9,6   44+200 44+300 100 14,3   38+500 40+000 1500   19,5 
39+500 39+700 200  15,0  44+500 45+300 800   13,9 40+900 41+400 500   27,4 
41+000 41+400 400   16,8 45+600 46+000 400  14,0  42+700 43+300 600   15,2 
44+300 44+500 200   16,9 46+600 46+700 100 10,7   44+300 45+600 1300   13,1 
44+900 45+100 200   19,3 46+900 47+000 100 10,0   46+800 46+900 100 9,2   
45+300 45+600 300   21,0 47+700 48+000 300  14,0  47+100 47+200 100 8,5   
46+100 46+200 100 9,5   48+400 48+600 200 9,6   47+900 48+200 300  15,1  
48+900 50+100 1200   17,9 48+900 49+400 500   19,5 48+700 48+900 200  12,6  
58+400 58+700 300 9,2   51+800 51+900 100  15,2  49+100 49+700 600   19,1 
58+900 59+100 200 12,2   58+000 58+100 100 14,2   52+000 52+200 200 11,1   

      58+400 58+600 200 13,7   52+300 52+400 100 9,7   
            53+800 54+000 200 9,9   
            58+100 58+300 200 9,6   

Extensão total (m) 1.600 1.200 3.300 Extensão total (m) 1.700 1.100 5.800 Extensão total (m) 1.200 1.800 5.500 
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No que respeita à dimensão das escavações previstas verifica-se da análise do 
Quadro 6.8.2 que: 
 
 Dos tramos iniciais das alternativas de traçado, é o Tramo A1 que contém maiores 

extensões de escavação e a maior altura máxima de escavação (23,7 m). 
 O Tramo B1 é que contém menor volume de escavações e a menor altura máxima de 

escavação prevista. Neste tramo não se considera qualquer escavação que atinja os 
15 m. 

 O Tramo B2 é o que apresenta maior volume de escavação previsto. Neste tramo 
identificam-se 6.100 m de extensão de grandes escavações, atingindo-se a altura 
máxima de 35 m. É também neste tramo que surge a maior extensão de escavações 
dentro da classe de altura de escavação > 20 m. 

 Por comparação dos Tramos A2, B2 e C2, conclui que o Tramo A2 é o que comporta 
menor volume de escavação, apresentando igualmente menor extensão de 
escavações dentro da classe de altura > 20 m. 

 Em síntese, tendo em conta o volume de escavações previstas considera-se que os 
tramos mais favoráveis são o Tramo B1 e o Tramo A2. 

 
6.8.3.3 Efeito de Barreira Visual 

 
O efeito de barreira visual foi avaliado tendo em conta a presença de grandes aterros 
(altura superior a 8 metros) com extensão superior a 100 m situados em locais 
pertencentes a bacias visuais de mais do que quatro pontos notáveis identificados na 
situação de referência.  
 
No Quadro 6.8-3 apresentam-se, por cada um dos tramos projectados, os aterros que 
constituirão barreiras visuais na paisagem, dada a visibilidade e respectiva dimensão. 
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Quadro 6.8-3 – Barreiras visuais previstas (aterros de grandes dimensões) 

8 - 15 15 - 20 > 20 8 - 15 15 - 20 > 20 8 - 15 15 - 20 > 20 PKi PKf Extensão 
(m) 

Altura média dos aterros (m)
PKi PKf Extensão 

(m) 
Altura média dos aterros (m)

PKi PKf Extensão 
(m) 

Altura média dos aterros (m) 
Tramo A1 Tramo B1 Tramo C1 

6+300 6+500 200 9,9  - -  20+400 20+500 100 9,1   20+200 20+300 100 9,7  -  - 
9+000 9+500 500 8,8  - -              
9+800 11+000 1200 11,6  - -              

12+400 12+600 200 9,2  - -              
20+000 20+100 100 10,4  - -              

Extensão total (m) 2.200 - - Extensão total (m) 100 - - Extensão total (m) 100 - - 
Tramo A2 Tramo B2 Tramo C2 

41+800 42+300 500 - - 13,7 26+800 26+900 100 8,3 - - 30+400 30+600 200 11,8 - - 
52+700 52+900 200 9,0 - - 41+300 41+400 100 10,9 - - 52+800 53+000 200 9,8 - - 
56+800 57+700 900 10,8 - - 52+600 52+700 100 9,3 - - 56+500 57+300 800 11,0 - - 

      55+200 55+400 200 9,3 - -       
      55+900 56+000 100 8,3 - -       
      56+300 56+800 500 12,0 - -       
      56+900 57+100 200 9,6 - -       

Extensão total (m) 1.100  500 Extensão total (m) 1.300   Extensão total (m) 1.200   
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Do Quadro 6.8-3 conclui-se concluir que, o tramo que representa um efeito barreira visual 
mais penalizador sobre a paisagem é o A1, apresentando cerca de 2.200 m de extensão 
de grandes aterros visíveis. Os Tramos B1 e C1 são os que menos barreiras visuais 
apresentam.  
 
No segundo troço correspondente aos Tramos A2, B2 e C2, é o Tramo A2 que constituirá 
maior barreira visual incluindo 1.600 m de grandes aterros visíveis a partir de mais do que 
quatro pontos notáveis definidos no terreno. Neste tramo considera-se ser visível um aterro 
com cerca de 500 m de extensão e altura média de cerca de 14 m. 
 
Os Tramos B2 e C2 apresentam extensões de aterros visíveis semelhantes (1.300 m para 
o Tramo B2 e 1.200 m para o Tramo C2). No entanto, no caso do Tramo C2, será visível 
um aterro com 800 m de extensão e cerca de 11 m de altura média, o que constituirá uma 
importante barreira visual. 
 

6.8.3.4 Sensibilidade Visual da Paisagem  
 
De acordo com a delimitação e valoração das unidades de paisagem, no que se refere à 
qualidade e fragilidade visuais, resultou a qualificação da sensibilidade visual da paisagem 
em cada uma das unidades de paisagem definidas na situação de referência. 
 
No Quadro 6.8.4 é apresentada a extensão de traçado que cada um dos tramos das três 
alternativas de traçado propostas intersecta cada uma das unidades de paisagem, 
indicando-se de igual modo a sensibilidade visual de cada unidade. 
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Quadro 6.8-4 – Intersecção dos traçados com as unidades de paisagem identificadas na área de estudo 

 
 

UNIDADES DE PAISAGEM 
 

SENSIBILIDADE 
VISUAL TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

I - CAMPOS AGRÍCOLAS DE S. MIGUEL DE MACHEDE ELEVADA 7.900 m 8.100 m 8.200 m - - - 

II - NÚCLEO HUMANIZADO DE S.MIGUEL DE MACHEDE MÉDIA A ELEVADA 2.000 m 2.200 m 900 m - - - 

SUB-UNIDADE: MONTADO DE SOBRO DO MONTE DOS CURRAIS MÉDIA 1.000 m 1.700 m 1.700 m - - - 

III - MONTADO DE AZINHO MÉDIA 9.907 m 9.185 m 9.122 m 15.398 m 19.222 m 15.720 m 

IV - VINHAS DO FREIXO  MÉDIA A ELEVADA 0 0 700 m - - - 

VI – OLIVAIS E VINHAS DOS RIBEIROS DE S.BENTO E DO ATALHO MÉDIA - - - 2.100 m 2.000 m 2.100 m 

VII - VINHAS DO CALADO E DO ALCOROVISCO MÉDIA A ELEVADA - - - 3.100 m 3.500 m 3.100 m 

X - PASTAGENS E ALBUFEIRA DO CALADO ELEVADA - - - 700 m 0 700 m 

XI - VINHAS DA MALHADA ALTA MÉDIA A ELEVADA - - - 1.100 m 1.000 m 1.100 m 

XII - ÁREA FLORESTAL DE LUCEFECE BAIXA - - - 4.900 m 600 m 4.900 m 

XIII - CAMPOS AGRÍCOLAS DO ALANDROAL MÉDIA A ELEVADA - - - 2.300 m 400 m 2.400 m 

XIV - ÁREA FLORESTAL DO ALANDROAL MÉDIA A BAIXA - - - 0 2.400 m 0 
XV - ÁREA URBANA E INDUSTRIAL DO ALANDROAL -                       
SUB-UNIDADE: VINHA MÉDIA A ELEVADA - - - 0 200 m 0 

XVI - PINHAL DE D. MARIA MÉDIA - - - 800 m 0 0 

XVII - ÁREA DE MATOS E EUCALIPTAL DO NEGRO MÉDIA A BAIXA - - - 300 m 0 0 

i) SUB-UNIDADE: AZINHAL DA PIPA ELEVADA - - - 0 230 m 230 m 

ii) SUB-UNIDADE: AZINHAIS DO MONTE DAS SOLAS ELEVADA - - - 200 m 0 0 

iii) SUB-UNIDADE: OLIVAL DO MONTE DOS TOMAZES MÉDIA - - - 0 600 m 600 m 
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UNIDADES DE PAISAGEM 

 
SENSIBILIDADE 

VISUAL TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

XVIII - NÚCLEO AGRÍCOLA E PASTAGENS DE ALCALATE ELEVADA - - - 600 m 700 m 800 m 

XIX - NÚCLEOS AGRÍCOLAS DE PARDAIS MÉDIA A ELEVADA - - - 400 m 800 m 900 m 

XX - ÁREA AGRÍCOLA DAS RIBEIRAS DE PERO LOBO E MURES MÉDIA A ELEVADA - - - 4.500 m 4.000 m 4.000 m 

i) SUB-UNIDADE: OLIVAIS DO MONTE DA CAPELA MÉDIA - - - 700 m 700 m 700 m 

ii) SUB-UNIDADE: OLIVAL DO MONTE DE CASCALHAIS MÉDIA A BAIXA - - - 80 m 0 0 

XXIV – ÁREA AGRÍCOLA DA RIBEIRA DAS CUVETAS MÉDIA A ELEVADA - - - 1.300 m 1.300 m 1.300 m 

TOTAL  20.807 m 21.185 m 21.022 m 39.078 m 38.152 m 38.550 m 
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No Quadro 6.8-5 apresenta-se a afectação de cada tramo em estudo em função da 
sensibilidade da paisagem que será intersectada. 
 
Quadro 6.8-5 – Afectação de cada tramo em função da magnitude da sensibilidade visual da paisagem 

atravessada 

 

SENSIBILIDADE VISUAL DA PAISAGEM 
TRAMOS 

ELEVADA MÉDIA A 
ELEVADA MÉDIA MÉDIA A 

BAIXA BAIXA 

TRAMO A1 7.900 m 2.000 m 10.907 m 0 m 0 m 

TRAMO B1 8.100 m 2.200 m 10.885 m 0 m 0 m 

TRAMO C1 8.200 m 1.600 m 10.822 m 0 m 0 m 

TRAMO A2 1.500 m 12.700 m 18.198 m 380 m 4.900 m 

TRAMO B2 930 m 11.200 m 22.522 m 2.400 m 600 m 

TRAMO C2 1.730 m 12.800 m 19.120 m 0 m 4900 m 

 
Da análise do Quadro 6.8-5, verifica-se que a afectação de áreas da paisagem com 
sensibilidade visual elevada é superior nos troços iniciais correspondentes aos Tramos A1, 
B1 e C1. O tramo que mais afecta áreas mais frágeis é o Tramo B1. Mais de 50% de 
qualquer dos tramos iniciais intersecta áreas de sensibilidade visual média.  
 
Apenas os segundos troços das alternativas de traçado em análise se implantarão em 
unidades de paisagem com sensibilidade visual média a baixa. Destas alternativas, será a 
correspondente ao Tramo B2 que menor interferência desenvolverá com áreas de 
paisagem mais sensível. 
 
A afectação de áreas de elevada sensibilidade paisagística é entendida como um impacte 
significativo na paisagem pelas alterações que esta infra-estrutura ferroviária causará 
sobre as unidades de paisagem de maior valor. 
 

6.8.3.5 Acessibilidade Visual do Traçado 
 
A acessibilidade visual dos traçados alternativos desenvolvidos em Estudo Prévio, foi 
determinada e classificada a partir da visibilidade da área interessada pelo Projecto. Deste 
modo, foram representadas, para o território atravessado pelos traçados alternativos, as 
classes correspondentes ao número de bacias visuais sobrepostas, para determinar a 
acessibilidade visual de cada tramo (Desenhos 03-EM-C000-00-DWG0042 a 0044).  
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A análise integrada dos impactes sobre a paisagem será desenvolvida com a ponderação 
da magnitude do impacte e da sua abrangência, com a informação sobre a sensibilidade 
visual de cada unidade paisagem atravessada, e a sua acessibilidade visual. 
 
No Quadro 6.8-6 apresenta-se a abrangência visual para cada um dos tramos analisados. 
 

Quadro 6.8-6 – Abrangência visual para cada tramo 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 
CLASSES DE ABRANGÊNCIA VISUAL 

TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 

0 Área sem abrangência visual por 
nenhum ponto notável 348,0531 41,82 376,7875 44,46 385,5240 45,85 

1 Área com abrangência visual por 1 a 3 
pontos notáveis 373,4601 44,87 386,0108 45,55 384,6391 45,75 

2 Área com abrangência visual por 4 
a 6 pontos notáveis 90,2022 10,84 61,0982 7,21 54,6380 6,50 

3 Área com abrangência visual por 7 
a 9 pontos notáveis 18,3533 2,21 17,3980 2,05 10,4215 1,24 

4 Área com abrangência visual por 
10 a 12 pontos notáveis 2,2076 0,27 6,0949 0,72 5,5282 0,66 

5 Área com abrangência visual por 
13 a 15 pontos notáveis 0,0004 <0,01 0,0123 <0,01 0,00 0,00 

6 Área com abrangência visual por 
mais de 16 pontos notáveis 0,0123 <0,01 0,00 0.00 0,00 0,00 

 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

0 Área sem abrangência visual por 
nenhum ponto notável 996,1787 63,73 880,9744 57,73 933,1876 60,51 

1 Área com abrangência visual por 1 a 3 
pontos notáveis 470,7691 30,12 509,9249 33,41 493,1150 31,97 

2 Área com abrangência visual por 4 
a 6 pontos notáveis 87,7887 5,62 116,3485 7,62 102,2973 6,63 

3 Área com abrangência visual por 7 
a 9 pontos notáveis 7,6496 0,49 16,8885 1,11 12,0541 0,78 

4 Área com abrangência visual por 
10 a 12 pontos notáveis 0,7443 0,05 1,7671 0,12 1,3686 0,09 

5 Área com abrangência visual por 
13 a 15 pontos notáveis 0,00 0,00 0,1883 0,01 0,1883 0,01 

6 Área com abrangência visual por 
mais de 16 pontos notáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Analisando os dados apresentados no Quadro 6.8-6, verifica-se que para os troços iniciais 
dos traçados alternativos, o Tramo C1 é o que se revela menos exposto apresentando por 
isso menor acessibilidade visual a partir dos pontos notáveis considerados.  
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Quanto aos troços finais, será o Tramo A2 o que se apresenta residualmente menos 
visível para os potenciais observadores, desvirtuando em menor escala a paisagem visual 
do território atravessado. 
 

6.8.3.6 Síntese 
 
A síntese das interferências que o Projecto terá sobre a paisagem e os seus atributos, 
conjuga os principais impactes negativos da fase de exploração (a criação de grandes 
superfícies de aterro ou escavação, o efeito de barreira visual de extensos aterros e o 
efeito de intrusão visual resultante da presença visível da LAV) com a acessibilidade visual 
de cada solução, tendo em conta a sensibilidade visual da paisagem. 
 
Assim, verifica-se que os impactes detectados que mais diferenciam os tramos analisados 
correspondem à criação de grandes superfícies de aterro e escavação e a criação do efeito 
barreira visual que aterros de grandes dimensões podem provocar. 
 
A valorização dos impactes foi efectuada com base em critérios pré-estabelecidos tal como 
se apresentam no Quadro 6.8-7. A análise da significância de cada impacte foi concluída 
multiplicando-se os quatro factores quantitativos, por tipo de impacte e para cada tramo 
considerado. 
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Quadro 6.8-7 – Critérios de valorização de impactes na paisagem 

 
CRITÉRIOS QUALITATIVOS QUANTITATIVOS 

Reduzida 1 
Moderada 1,5 
Elevada 2 

Magnitude 

Muito elevada 2,5 
Reduzida 1 
Moderada 1,5 Abrangência 
Elevada 2 

Reduzida 1 
Moderada 1,5 Sensibilidade da paisagem 
Elevada 2 

Reduzida 1 
Moderada 1,5 Acessibilidade visual 
Elevada 2 

Muito significativo 25 – 39 
Significativo 9 – 16 

Moderadamente significativo 5 – 2,5 
Pouco significativo 2,5 – 1,5 

Muito pouco significativo 1,5 – 0 

Significância 

Nulo 0 

 
No Quadro 6.8-8 apresenta-se de forma sistematizada os principais impactes detectados 
sobre o descritor paisagem e a correspondente caracterização e valorização.  
 
Com base nos resultados apresentados no Quadro 6.8-8 concluí-se que os impactes com 
maior significância dizem respeito à criação de superfícies de escavação com alturas 
superiores a 20 m, em especial no Tramo C2. São ainda impactes moderadamente 
significativos os que resultam da criação de aterros a que se associa o efeito de barreira 
visual, dada a sua dimensão, extensão e visibilidade e a respectiva intrusão visual da nova 
estrutura construída na paisagem.  
 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de Impactes 

Pág.: 135 / 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

Quadro 6.8-8 - Síntese da avaliação de impactes sobre a paisagem 

 

Qualificação do impacte Avaliação do Impacte 

TRAMO TRAMO 
Acção / Actividade Efeito Descrição do 

Impacte 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
 
Legenda: NEG – Negativo; DIR – Directo; PER – Permanente; IRR – Irreversível; CER – Certo; INC – Incerto; LOC – Local 
Escala de significância dos impactes: Muito significativo – (25 – 39); Significativo – (9 – 16); Moderadamente significativo – (5 – 2,5); Pouco significativo – (2,5 – 1,5);                         
            Muito pouco significativo – (1,5 – 0); Nulo = 0. 
 

Natureza NEG NEG NEG NEG NEG NEG Magnitude 1 1 1 1 1 1 

Incidência DIR DIR DIR DIR DIR DIR Abrangência 1,5 1 1 1,5 1 1 

Duração PER PER PER PER PER PER Sensibilidade 2 2 1,5 2 1,5 2 

Reversibilidade IRR IRR IRR IRR IRR IRR Acess. Visual 1,5 1 1 1 1 1 

Ocorrência CER CER CER CER CER CER 

Construção da via / 
criação de aterros 
com 8 - 15 m de 
altura máxima 

Degradação 
Visual 

Criação grandes 
superfícies de 

talude 

Dimensão espacial LOC LOC LOC LOC LOC LOC
Significância 4,5 2 1,5 3 1,5 2 

Natureza NEG NEG NEG NEG NEG NEG Magnitude 1 1 1 1 1 1 

Incidência DIR DIR DIR DIR DIR DIR Abrangência 1 1 1 1 1 1 

Duração PER PER PER PER PER PER Sensibilidade 2 2 1,5 2 1,5 2 

Reversibilidade IRR IRR IRR IRR IRR IRR Acess. Visual 1,5 1 1 1 1 1 

Ocorrência CER CER CER CER CER CER 

Construção da via / 
criação de 

escavações com 8 -
15 m de altura 

máxima 

Degradação 
Visual 

Criação grandes 
superfícies de 

talude 

Dimensão espacial LOC LOC LOC LOC LOC LOC
Significância 3 2 1,5 2 1,5 2 

Natureza NEG NEG NEG NEG NEG NEG Magnitude 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Incidência DIR DIR DIR DIR DIR DIR Abrangência 0 1 0 1 0 1 

Construção da via / 
criação de aterros 
com altura máxima 

superior a 15 m 

Degradação 
Visual 

Criação grandes 
superfícies de 

talude 

Duração PER PER PER PER PER PER Sensibilidade 2 2 1,5 2 1,5 2 
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Qualificação do impacte Avaliação do Impacte 

TRAMO TRAMO 
Acção / Actividade Efeito Descrição do 

Impacte 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
 
Legenda: NEG – Negativo; DIR – Directo; PER – Permanente; IRR – Irreversível; CER – Certo; INC – Incerto; LOC – Local 
Escala de significância dos impactes: Muito significativo – (25 – 39); Significativo – (9 – 16); Moderadamente significativo – (5 – 2,5); Pouco significativo – (2,5 – 1,5);                         
            Muito pouco significativo – (1,5 – 0); Nulo = 0. 
 

Reversibilidade IRR IRR IRR IRR IRR IRR Acess. Visual 1,5 1 1 1 1 1 

Ocorrência INC INC INC CER INC CER 

Dimensão espacial LOC LOC LOC LOC LOC LOC
Significância 0 3 0 3 0 3 

Natureza NEG NEG NEG NEG NEG NEG Magnitude 2 2 2 2 2 2 

Incidência DIR DIR DIR DIR DIR DIR Abrangência 0 0 1 1 1 1 

Duração PER PER PER PER PER PER Sensibilidade 2 2 1,5 2 1,5 2 

Reversibilidade IRR IRR IRR IRR IRR IRR Acess. Visual 1,5 1 1 1 1 1 

Ocorrência CER CER CER CER CER CER 

Construção da via / 
criação de 

escavações com 15 
- 20 m de altura 

máxima 

Degradação 
Visual 

Criação grandes 
superfícies de 

talude 

Dimensão espacial LOC LOC LOC LOC LOC LOC
Significância 0 0 3 4 3 4 

Natureza NEG NEG NEG NEG NEG NEG Magnitude 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Incidência DIR DIR DIR DIR DIR DIR Abrangência 1 0 1 1 2 2 

Duração PER PER PER PER PER PER Sensibilidade 2 2 1,5 2 1,5 2 

Reversibilidade IRR IRR IRR IRR IRR IRR Acess. Visual 1,5 1 1 1 1 1 

Ocorrência CER CER CER CER CER CER 

Construção da via / 
criação de 

escavações com 
altura máxima 

superior a 20 m 

Degradação 
Visual 

Criação grandes 
superfícies de 

talude 

Dimensão espacial LOC LOC LOC LOC LOC LOC
Significância 7,5 0 3,75 5 7,5 10 

Natureza NEG NEG NEG NEG NEG NEG Magnitude 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Incidência DIR DIR DIR DIR DIR DIR Abrangência 1,5 1 1 1 1 1,5 

Aterros com altura 
superior a 8 m e 

extensão superior a 
100 m 

Barreira 
visual 

Criação 
extensas áreas 

em aterro 

Duração PER PER PER PER PER PER Sensibilidade 2 2 1,5 2 1,5 2 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de Impactes 

Pág.: 137 / 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

Qualificação do impacte Avaliação do Impacte 

TRAMO TRAMO 
Acção / Actividade Efeito Descrição do 

Impacte 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Parâmetro 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
 
Legenda: NEG – Negativo; DIR – Directo; PER – Permanente; IRR – Irreversível; CER – Certo; INC – Incerto; LOC – Local 
Escala de significância dos impactes: Muito significativo – (25 – 39); Significativo – (9 – 16); Moderadamente significativo – (5 – 2,5); Pouco significativo – (2,5 – 1,5);                         
            Muito pouco significativo – (1,5 – 0); Nulo = 0. 
 

Reversibilidade IRR IRR IRR IRR IRR IRR Acess. Visual 1,5 1 1 1 1 1 

Ocorrência CER CER CER CER CER CER 

Dimensão espacial LOC LOC LOC LOC LOC LOC
Significância 6,75 3 2,25 3 2,25 4.5 

Natureza NEG NEG NEG NEG NEG NEG Magnitude 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

Incidência DIR DIR DIR DIR DIR DIR Abrangência 1 1 1 1 1 1 

Duração PER PER PER PER PER PER Sensibilidade 2 2 1,5 2 1,5 2 

Reversibilidade IRR IRR IRR IRR IRR IRR Acess. Visual 1 1,5 1,5 1 1 1 

Ocorrência CER CER CER CER CER CER 

Presença da via 
ferroviária 

Introdução de 
um novo 
elemento 

construído na 
paisagem 

Intrusão visual 
do Projecto 

Dimensão espacial LOC LOC LOC LOC LOC LOC
Significância 3 4,5 3,375 4 3 4 
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6.9 Qualidade do Ar 
 
6.9.1 Considerações Iniciais 

 
No que respeita à análise de impactes sobre a qualidade do ar importa diferenciar dois 
tipos de impactes que se interligam às duas principais fases do Projecto. 
 
Assim, durante a fase de construção serão estimados os impactes a uma escala local, 
resultantes fundamentalmente das emissões associadas à circulação de veículos e 
movimentação de terras. 
 
Na fase de exploração os impactes a estimar serão à escala nacional tendo em vista a 
transferência modal prevista do tráfego aéreo e rodoviário, para a ferrovia de alta 
velocidade. Neste caso far-se-á o balanço de emissões face ao movimento de passageiros 
esperado e às necessidades energéticas associadas à circulação das composições na 
LAV. 
 

6.9.2 Fase de Construção 
 
Os impactes na qualidade do ar associados à fase de construção resultam de diferentes 
actividades relacionadas com a execução da obra. Neste sentido, as acções mais 
relevantes, susceptíveis de causar impactes são: 
 
 Circulação de veículos e máquinas, quer nas vias de acesso, quer nas próprias áreas 

de construção. 
 Movimentação de materiais e sua deposição. 
 Execução de escavações, nomeadamente utilizando explosivos. 
 Limpeza dos terrenos na área de construção. 

 
As acções acima referidas são responsáveis principalmente por um acréscimo do nível de 
partículas na atmosfera nas zonas envolventes às obras a edificar, ou seja, ao longo do 
percurso proposto para a Linha de Alta Velocidade, no seu traçado previsto entre Évora e 
Elvas.  
 
Parte das emissões de partículas resultam da suspensão de partículas de solo, em 
consequência das movimentações e limpeza de terras e da circulação de viaturas nos 
terrenos envolventes aos locais da obra.  
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O impacte das emissões fugitivas na qualidade do ar depende da quantidade e do tipo de 
partículas. A extensão da dispersão destas na atmosfera é regulada pela sua densidade e 
dimensão, pela sua velocidade de deposição terminal e pela turbulência atmosférica e 
velocidade média do vento. 
 
De acordo com alguns estudos, para uma velocidade média de vento de 16 km/h, as 
partículas com diâmetros iguais ou superiores a 100 µm, tendem a depositar-se entre 6 a 9 
metros em redor da fonte emissora. As partículas mais pequenas, cujos diâmetros variam 
entre 30 e 100 µm, tendem a depositar-se num raio de cerca de algumas dezenas de 
metros em torno da fonte emissora, de acordo com a turbulência atmosférica. As partículas 
de menores dimensões, nomeadamente as inferiores a 10 µm, têm velocidades de 
deposição muito mais baixas e a sua taxa de deposição é normalmente retardada pela 
turbulência atmosférica, podendo permanecer em suspensão e serem arrastadas para 
locais afastados da origem da emissão.  
 
As emissões de partículas resultantes da circulação de viaturas nas áreas de obra 
dependem das características do solo, do volume e tipo de tráfego, da distância percorrida 
e da velocidade a que os veículos circulam.  
 
A suspensão de partículas do solo pela acção do tráfego existente assume um papel mais 
significativo durante os meses mais secos, uma vez que estas condições meteorológicas 
facilitam a erosão dos solos. 
 
Tendo em conta o regime de ventos que ocorre maioritariamente na área de estudo 
(ventos maioritariamente dos quadrantes norte e noroeste), prevê-se que as emissões de 
partículas venham a ter repercussões nos níveis de qualidade do ar a sul / sudoeste das 
áreas intervencionadas em que se verifiquem as emissões. 
 
Para além dos impactes associados às emissões de partículas, esperam-se também 
impactes associados à emissão de SO2, NOX e CO, resultantes dos escapes dos diversos 
veículos envolvidos na implementação do Projecto.  
 
Neste caso esperam-se emissões com alguma importância face ao volume de veículos que 
deverão estar envolvidos na obra, em especial para o transporte de terras e manterias de e 
para a zona de obra. Tendo em atenção a estimativa de terras a conduzir a depósito de 
inertes, o qual ascende a diversos milhões de m3 de terras de escavação, espera-se um 
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elevado tráfego de veículos pesados nas vias rodoviárias envolventes às alternativas de 
traçado propostas. 
 
Estimando-se que para o transporte de terras sobrantes será necessário: 
 Utilizar entre 12 veículos / h e 20 veículos / h; 
 Cada veículo deverá em média percorrer cerca de 20 km / viagem de ida e volta; 
 A velocidade média de circulação de veículos pesados afectos à obra será de 

aproximadamente 50 km / h. 
 
Então, tendo em conta os factores de emissão de poluentes atmosféricos para veículos 
pesados a circular de acordo com os critérios já descritos (Quadro 6.9.1), é possível 
estimar as emissões atmosféricas associadas ao transporte de materiais sobrantes. 
 

Quadro 6.9-1 – Factores de emissão para a circulação de veículos pesados (velocidade média de 50 km/h)  

Poluentes factores de emissão (g / v km) 

NOX 2,76 

SOX 0,02 

CO2 134,97 

PM 0,52 

 
Assim, tendo em conta os elementos anteriormente referidos, estima-se que as emissões 
de poluentes atmosféricos associados ao transporte de materiais sobrantes atinjam por 
ano: 
 
 Entre 6 e 10 ton / ano de NOX 
 Entre 42 e 70 kg / ano de SOX 
 Entre 284 e 473 ton / ano de CO2 
 Entre 1 e 2 ton / ano de partículas 

 
Estes impactes serão moderadamente significativos contribuindo as emissões 
inventariadas para a degradação temporária da qualidade do ar ao nível local, em especial 
na envolvente às principais vias rodoviárias existentes na área em estudo. 
 
Em síntese, refere-se que os impactes esperados na qualidade do ar serão os 
característicos das operações associadas às grandes obras de construção, sendo 
impactes negativos, directos, temporários, reversíveis, certos, de abrangência local, de 
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magnitude média e de significância moderada, sendo equivalentes para as diversas 
soluções de traçado estudadas. 
  
A significância destes impactes dependerá em grande parte do tipo de ocupação do solo 
dos terrenos envolventes à obra, sendo mais significativos em locais próximos de 
habitações.  
 
Assim, considera-se provável, sempre que prevaleçam condições meteorológicas 
associadas a ventos moderados e sem pluviosidade, a ocorrência de impactes negativos, 
directos, temporários, reversíveis, de magnitude média e significância moderada sobre a 
qualidade do ar na zona envolvente aos montes e explorações agrícolas que incluam 
casas de habitação e se situem na envolvente aos locais de obra, dependendo do traçado 
que vier a ser seleccionado. 
 
Em seguida identificam-se os receptores considerados sensíveis associados ao descritor 
qualidade do ar, onde se prevê a ocorrência de impactes resultantes das emissões 
esperadas durante a fase de obra, em função da solução a desenvolver na fase 
subsequente do Projecto. 
 
Tramo A1: 
 Monte do Seixo - ao PK 2+100, a cerca de 40 m a sul do respectivo eixo, casa e 

instalações agrícolas. 
 moradias de habitação e instalações agrícolas diversas – pequenas habitações na 

periferia de S. Miguel de Machede - do PK 10+025 ao PK 10+325, de cerca de 200 m 
a 250 m a norte do respectivo eixo. 

 
Tramo B1: 
 Monte do Seixo - ao PK 2+100, a cerca de 80 m a sul do respectivo eixo, casa e 

instalações agrícolas. 
 Monte de Barrosinha – ao PK 6+050, a cerca de 200 m a sudeste do respectivo eixo, 

casa e instalações agrícolas. 
 Monte da Aldeia – ao PK 9+950, a cerca de 130 m a norte do respectivo eixo, casa de 

habitação e instalações anexas. 
 Courelas do Monte da Aldeia – ao PK 11+575, a cerca de 20 m a sul do respectivo 

eixo, casa de habitação e instalações anexas. 
 Casa rural de habitação – ao PK 11+740, a cerca de 100 m a sul do respectivo eixo. 
 Casa de habitação – ao PK 11+740, a cerca de 190 m a sul do respectivo eixo. 
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 Monte da Teixeira – ao PK 12+200, a cerca de 80 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas.  

 
Tramo C.1: 
 Monte do Seixo – ao PK 2+100, a cerca de 80 m a sul do respectivo eixo, casa e 

instalações agrícolas. 
 Monte de Barrosinha – ao PK 6+050, a cerca de 200 m a sudeste do respectivo eixo, 

casa e instalações agrícolas. 
 Monte da Aldeia – ao PK 9+950, a cerca de 40 m a norte do respectivo eixo, casa de 

habitação e instalações anexas. 
 Monte do Paço – ao PK 18+825, a cerca de 195 m a norte do respectivo eixo, casa de 

habitação e instalações anexas. 
 
Tramo A.2: 
 Monte da Fonte da Cal – ao PK 22+960, a cerca de 40 m a sul do respectivo eixo, 

casa de habitação e instalações anexas diversas. 
 Monte da Brandôa – ao PK 23+520, a cerca de 160 m a sul do respectivo eixo, casa 

de habitação e instalações anexas. 
 Casa de habitação – ao PK 24+370, a cerca de 140 m a sul do respectivo eixo. 
 Casa de habitação – ao PK 24+490, a cerca de 190 m a sul do respectivo eixo. 
 Casa de habitação e instalações anexas R17 – ao PK 25+200, a cerca de 180 m a 

norte do respectivo eixo. 
 Monte do Paté – ao PK 25+240, a cerca de 40 m a norte do respectivo eixo, pequenas 

casas de habitação diversas e instalações anexas. 
 casa rural de habitação – ao PK 25+450, a cerca de 60 m a norte do respectivo eixo. 
 Vale da Anta – ao PK 25+875, a cerca de 140 m a norte do respectivo eixo, casa de 

habitação e instalações anexas. 
 Silveira – ao PK 27+615 , a cerca de 55 m a norte do respectivo eixo, casa de 

habitação e instalações anexas. 
 Monte Fontana – ao PK 29+400, a cerca de 140 m a norte do respectivo eixo, casa de 

habitação. 
 Monte Novo do Touril – ao PK 32+830, a cerca de 40 m a sul do respectivo eixo, casa 

de habitação e instalações anexas diversas. 
 Vale Pio – ao PK 38+710, a cerca de 110 m a sul do respectivo eixo, casa de 

habitação. 
 Monte do Azinhal – ao PK 45+900, a cerca de 50 m a sul do respectivo eixo, casa de 

habitação e instalações anexas diversas. 
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 Monte de Cascalhais – ao PK 52+250, a cerca de 140 m a norte do respectivo eixo, 
casa de habitação, tipo senhorial, e instalações anexas diversas. 

 Herdade das Aldeias (Monte do Outeiro) – ao PK 57+675 , a cerca de 200 m a sudeste 
do respectivo eixo, casa de habitação e instalações vitivinícolas anexas diversas. 

 
Tramo B2: 
 Monte das Courelas – ao PK 23+325, a cerca de 110 m a norte do respectivo eixo, 

casa de habitação. 
 Monte da Fonte da Cal – ao PK 22+360, a cerca de 140 m a sul do respectivo eixo, 

casas de habitação e instalações anexas diversas. 
 Monte da Preguiça – ao PK 30+950, a cerca de 90 m a sul do respectivo eixo, casa de 

habitação e instalações anexas diversas. 
 Pipeira – ao PK 40+760, a cerca de 130 m a norte do respectivo eixo, casa de 

habitação e instalações anexas diversas. 
 Monte da Amendoeira + Herdade dos Penediais – ao PK 42+340, a cerca de 50 m a 

norte do respectivo eixo, casas de habitação e instalações anexas diversas. 
 Carrapatosa – ao PK 42+500, a cerca de 30 m a sul do respectivo eixo, casas de 

habitação diversas. 
 Monte dos Tomazes – ao PK 46+675, a cerca de 160 m a norte do respectivo eixo, 

casas de habitação instalações anexas diversas. 
 Zambujeira de Baixo – ao PK 48+490, a cerca de 70 m a norte do respectivo eixo, 

casa de habitação e instalações anexas. 
 Herdade das Aldeias (Monte do Outeiro) – ao PK 57+100, a cerca de 200 m a sudeste 

do respectivo eixo, casa de habitação e instalações vitivinícolas anexas diversas. 
 
Tramo C.2: 
 Monte da Fonte da Cal – ao PK 23+180, a cerca de 40 m a sul do respectivo eixo, 

casa de habitação e instalações anexas diversas. 
 Monte da Brandoa – ao PK 23+730, a cerca de 160 m a sul do respectivo eixo, casa 

de habitação e instalações anexas. 
 Casa de habitação – ao PK 24+570, a cerca de 140 m a sul do respectivo eixo. 
 Casa de habitação – ao PK 24+700, a cerca de 190 m a sul do respectivo eixo. 
 Casa de habitação e instalações anexas – ao PK 25+410, a cerca de 180 m a norte do 

respectivo eixo. 
 Monte do Paté – ao PK 25+460, a cerca de 40 m a norte do respectivo eixo, pequenas 

casas de habitação diversas e instalações anexas. 
 Casa rural de habitação – ao PK 25+660, a cerca de 60 m a norte do respectivo eixo. 
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 Vale da Anta – ao PK 26+085 , a cerca de 140 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas. 

 Silveira – ao PK 27+820, a cerca de 55 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas. 

 Monte Fontana – ao PK 29+615 , a cerca de 140 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação. 

 Monte Novo do Touril – ao PK 33+040, a cerca de 40 m a sul do respectivo eixo, casa 
de habitação e instalações anexas diversas. 

 Monte do Chiado – ao PK 41+610, a cerca de 110 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas diversas. 

 Carrapatosa – ao PK 42+640, a cerca de 150 m a norte do respectivo eixo, casas de 
habitação diversas. 

 Courelas da Carrapatosa – ao PK 42+600, a cerca de 30 m a sul do respectivo eixo, 
casas de habitação diversas. 

 Monte dos Tomazes – ao PK 46+900, a cerca de 160 m a norte do respectivo eixo, 
casas de habitação instalações anexas diversas. 

 Zambujeira de Baixo – ao PK 48+720, a cerca de 70 m a norte do respectivo eixo, 
casa de habitação e instalações anexas. 

 Herdade das Aldeias (Monte do Outeiro) – ao PK 57+350, a cerca de 200 m a sudeste 
do respectivo eixo, casa de habitação e instalações vitivinícolas anexas diversas. 

 
6.9.3 Fase de Exploração 

 
A avaliação de impactes na qualidade do ar resultantes da implantação do Projecto em 
avaliação só faz sentido se se considerar a totalidade da ligação prevista entre Lisboa e 
Madrid (cerca de 665 km). Esta análise baseia-se na comparação das emissões 
correspondentes ao cenário apresentado na projecção da situação de referência (Cenário 
ERB) e ao cenário correspondente ao ano 2025 tendo em conta a concretização da LAV 
(Cenário A1) e na estimativa da redução das emissões de poluentes induzida pela 
transferência de meio de transporte esperada.  
 
A implementação do Projecto reflectir-se-á maioritariamente no tráfego rodoviário registado 
nos principais corredores rodoviários de ligação entre Lisboa e Madrid, bem como nos 
voos de ligação entre Lisboa/Madrid. 
 
No Quadro 6.9-2 apresentam-se os dados relativos aos estudos de tráfego e procura 
efectuados, nomeadamente o “Estudio de Mercado Y Evaluación Socioeconómica Y 
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Financiera de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Lisboa/Porto” (EPYPSA, EXACTO, 
Booz/Allen/Hamilton, TECNINVEST; Dez 2004), em termos de procura de passageiros 
tendo em conta o cenário de referência (Cenário ERB) e as transferências modais 
esperadas (Cenário A1), para o ano 2025, considerado como o ano de estabilização do 
Projecto. 
 

Quadro 6.9-2 - Procura de Passageiros - Ano 2025 - (milhões de passageiros)  

Cenário  Transporte 
individual Autocarro Ferrovia 

convencional 
Tráfego 
aéreo LAV 

Referência 
(ERB) 34,14 2,51 0,82 1,99 - 

Impactes 
(A1) 28,19 1,8 0,76 1,58 7,85 

Fonte: Epypsa, 2005. Estudio de Mercado Y Evaluacion Socioeconomica Y Financiera de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Lisboa/Porto 

Na determinação do balanço de emissões atmosféricas durante a fase de exploração 
foram considerados os seguintes aspectos:  
 
 Emissões atmosféricas associadas ao consumo de energia nos diferentes modos de 

transporte disponíveis (transporte rodoviário individual, rodoviário colectivo 
passageiros, ferroviário convencional, e aéreo), já estimadas no capítulo relativo à 
Projecção da Situação de Referência na Ausência do Projecto. 

 
 Emissões atmosféricas associadas ao consumo de energia nos diferentes modos de 

transporte disponíveis no Cenário de Impactes (transporte rodoviário individual, 
rodoviário colectivo passageiros, ferroviário convencional, ferroviário de alta 
velocidade, e aéreo). 

 
 Os poluentes atmosféricos tomados em atenção na análise das emissões foram os 

seguintes: NOX, SOX, CO2 e Partículas, dado serem os poluentes mais significativos, 
em termos da produção de energia eléctrica (modos de transporte com tracção 
eléctrica), e como tal os mais relevantes em termos da comparação a realizar com os 
restantes modos de transporte (modos de transporte com propulsão de combustão 
interna: gasolina ou gasóleo). 
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 Os factores de emissão considerados para a estimativa das emissões são os 
sugeridos no estudo elaborado pela VTM e datado de 2005, correspondente ao 
“Estudo de Mercado. Transferências Modais e Avaliação de Impactes”. 

 
No Quadro 6.9-3 apresentam-se os factores de emissão considerados na estimativa das 
emissões associadas à fase de exploração do Projecto. 
 

Quadro 6.9-3 – Factores de emissão considerados 

Poluente 
Transporte 
individual 
(gasolina) 

Transporte 
individual 
(gasóleo) 

Autocarro Transporte 
Aéreo 

Ferrovia 
convencional LAV 

NOX 0,393 g/vkm 1,014 g/vkm 1,46 g/pkm 1,055 g/pkm 0,019 g/pkm 0,031 g/pkm 

SOX 0,083 g/vkm 0,067 g/vkm 0,029 g/pkm 0,21 g/pkm 0,026 g/pkm 0,042 g/pkm 

CO2 141,295 g/vkm 198,574 g/vkm 62 g/pkm 230 g/pkm 23,791 g/pkm 38,931 g/pkm 

Fa
ct

or
es

 d
e 

em
is

sã
o 

PM 0,008 g/vkm 0,0904 g/vkm 0,163 g/pkm 0,008 g/pkm 0,002 g/pkm 0,003 g/pkm 

Fonte: VTM, 2005. Estudo de Mercado. Transferências Modais e Avaliação de Impactes 

Os factores de emissão apresentados basearam-se no projecto europeu Meet – 
Methodology for Calculating Transport Emissions and Energy Consuption (CE,1999), 
assumindo uma velocidade média para o transporte individual de 80 Km/h (VTM, 2005. 
Estudo de Mercado. Transferências Modais e Avaliação de Impactes).  
 
No que respeita à definição dos factores de emissão associados ao transporte ferroviário, 
quer em alta velocidade, quer na ferrovia convencional, considerou-se que estes 
dependem da produção de energia eléctrica necessária à circulação das composições. 
 
Os factores de emissão da produção de electricidade, de acordo com o Estudo de 
Mercado. Transferências Modais e Avaliação de Impactes, elaborado pela VTM em 2005 
foram definidos tendo em conta os seguintes elementos: 
 

 As emissões resultantes da produção líquida de electricidade em Centrais da EDP, 
bem como, a partir das perdas na rede de distribuição; 

 O cenário apresentado para a evolução das contribuições das fontes primárias de 
produção eléctrica – evolução do mercado electroprodutor - teve por base a evolução 
do consumo actual, que deverá ser acompanhado por um gradual aumento da 
produção nacional, com a introdução progressiva de fontes menos poluentes e com a 
respectiva desactivação das centrais que recorrem a combustíveis mais poluentes. 
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De acordo com os cenários de produção energética previstos para Portugal foi 
estabelecido o seguinte mix de produção de electricidade (2010-2030) (VTM, 2005. Estudo 
de Mercado. Transferências Modais e Avaliação de Impactes), tal como se refere no 
Quadro 6.9-4.  
 

Quadro 6.9-4 – Mix de Produção de Electricidade (%) - Cenários de Evolução das Fontes de Produção de 
Energia de 2010 a 2030 

Anos 
Fontes de Produção de Energia 

2010 (%) 2020 (%) 2030 (%) 

Carvão e Hulha 28 33 32 

Fuelóleo 11 0 0 

Não Renováveis 

Gás 39 43 43 

Biomassa 0 1 1 

Hídrica 19 17 15 

Renováveis 

 

Eólica 3 6 9 

TOTAL 100 100 100 

 
No Quadro 6.9-5 apresentam-se os factores de emissão relativos à produção da 
electricidade, através da transformação de diferentes combustíveis primários nas centrais 
eléctricas, estimados de acordo com o mix de produção de electricidade anteriormente 
estabelecido. 
 

Quadro 6.9-5 – Factores de Emissão (g/kWh) para o Mix (*) de Produção de energia, no Período 2010-2025 

Poluente / Ano 2010 2015 2020 2025 

SO2 1,00 0,77 0,54 0,53 

NOx 1,02 0,53 0,39 0,39 

CO2 526 511 497 492 

Partículas 0,05 0,05 0,04 0,04 

Fonte: VTM, 2005. Estudo de Mercado. Transferências Modais e Avaliação de Impactes  

 
Em termos de composição do parque automóvel considerou-se para veículos a gasolina 
39% e a gasóleo 61%.  
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Quanto às taxas médias de ocupação previstas para os diversos modos de transporte, e 
considerados na definição dos factores de emissão apresentados, os valores estimados 
apresentam-se no Quadro 6.9-6. 
 

Quadro 6.9-6 – Taxas de ocupação médias previstas para cada modo de transporte 

 AV RAIL TI BUS AIR 

Lotação / Unidade Transporte (pass.) 350 350 5 50 100 
Ocupação Média (pass.) 227,5 227,5 1,5 25 80 

Fonte: VTM, 2005. Estudo de Mercado. Transferências Modais e Avaliação de Impactes 

 
Tendo em conta o conjunto dos elementos atrás referidos estima-se que as emissões de 
poluentes atmosféricos associadas ao eixo Lisboa – Madrid, tendo em conta a 
concretização da LAV sejam equivalentes às apresentadas no Quadro 6.9.7. 
 
Quadro 6.9-7 – Emissões totais estimadas para o transporte de passageiros entre Lisboa e Madrid (ano 

2025) 

Poluente 
Transporte 
individual 
(gasolina) 

Transporte 
individual 
(gasóleo) 

Autocarro Transporte 
Aéreo 

Ferrovia 
convencional LAV EMISSÃO 

TOTAL 

NOX 1916 13722 1748 1108 10 162 18665 

SOX 405 511 35 221 13 219 1403 

CO2 688679 1513832 74214 241661 12024 203230 2733640 

Em
is

sõ
es

 (t
on

 / 
an

o)
 

PM 39 689 195 8 1 16 948 

 
Tendo em conta os resultados apresentados no Quadro 6.9-7 verifica-se que a LAV será 
responsável por cerca de: 
 
 1 % das emissões de NOX do total inventariado para a ligação Lisboa – Madrid; 
 16 % das emissões de SOX do total inventariado para a ligação Lisboa – Madrid; 
 7 % das emissões de CO2 do total inventariado para a ligação Lisboa – Madrid; 
 2 % das emissões de PM do total inventariado para a ligação Lisboa – Madrid; 

 
sendo o transporte individual o maior responsável pelas emissões de poluentes para este 
trajecto. 
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Verifica-se ainda que as emissões associadas à LAV representam menos de 1 % das 
emissões totais nacionais para qualquer dos poluentes considerados. 
 
Tendo em conta o cenário definido na Projecção da Situação de Referência para o ano 
2025, sem a concretização da RAVE, concluí-se que a execução do Projecto conduzirá a 
uma redução das emissões de poluentes atmosféricos associadas à ligação entre Lisboa e 
Madrid, tal como se apresenta no Quadro 6.9-8.  
 
Quadro 6.9-8 – Emissões totais evitadas para o transporte de passageiros entre Lisboa e Madrid (ano 

2025) com a implementação da LAV 

Poluente 
Transporte 
individual 
(gasolina) 

Transporte 
individual 
(gasóleo) 

Autocarro Transporte 
Aéreo 

Ferrovia 
convencional

EMISSÃO 
TOTAL 

NOX 404 9451 689 288 1 10672 
SOX 85 108 14 57 1 46 
CO2 145358 319521 29273 62710 949 354582 

Em
is

sõ
es

 
(to

n 
/ a

no
) 

PM 8 145 77 2 0 217 

 
Esta redução prevista das emissões, embora numa escala medianamente significativa uma 
vez que esta redução não ultrapassará os 4 % das emissões totais nacionais, contribuirá 
para que Portugal reduza as suas emissões globais de poluentes com vista ao 
cumprimento dos acordos internacionais, nomeadamente o Protocolo de Quioto. 
 
Esta redução contribuirá ainda para que internamente possam vir a ser cumpridas as 
metas fixadas no âmbito do Programa Nacional Para as Alterações Climáticas (PNAC). 
 
Importa ainda referir que na presente análise não foi considerada qualquer transferência 
modal em termos de transporte de mercadorias no eixo Sines – Lisboa – Évora – Caia – 
Madrid, quer no que respeita à LAV, quer no que respeita à linha ferroviária convencional, 
cujo troço entre Évora e Elvas se insere no presente Projecto, uma vez que não foi 
possível reunir informação sobre previsões de tráfego associadas a esta temática. 
 
No entanto, espera-se a ocorrência de benefícios adicionais em termos de qualidade do ar 
que resultarão da transferência modal associada ao tráfego de mercadorias, quer para a 
linha ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid, quer para os serviços 
ferroviários convencionais, no troço entre Évora e Caia. 
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Assim, em termos de qualidade do ar o Projecto em avaliação induzirá impactes 
claramente positivos, embora moderadamente significativos (dada a baixa magnitude 
prevista em termos de tráfego de passageiros na LAV, embora esta possa aumentar 
significativamente com a transferência modal no que respeita ao transporte de 
mercadorias), de dimensão nacional, com ocorrência certa, indirectos e reversíveis caso o 
Projecto venha mais tarde a ser desactivado. 
 

6.10 Ruído 
 
6.10.1 Tipologia e Características das Acções Geradoras de Impactes na Fase de 

Construção 
 
Tendo em consideração a informação de que se dispõe relativamente à tipologia de 
actividade a desenvolver na fase de construção, contar-se-á com as seguintes fontes de 
ruído: 
 

 operações de escavação e desmonte de maciços rochosos; 
 operações de aterro; 
 operações de terraplanagens; 
 operações de transporte de terras / materiais excedentários (para locais de destino 

final e situação de permutação entre áreas de escavação / aterros; 
 operações de transporte de materiais e matérias primas (carris, travessas, 

balastros, postes e catenárias, etc); 
 operações construtivas, propriamente ditas (preparação de balastros, 

assentamento de linhas, colocação de postes e catenárias versus operação de 
máquinas / equipamentos de apoio construtivo  etc); 

 operação diversas a executar nos estaleiros “industriais”. 
 
Nesta fase de construção, às referidas operações estão associadas emissões de ruído 
com níveis frequentemente elevados, susceptíveis de poderem provocar a ocorrência de 
situações de impacte acústico, mais ou menos significativo, em função da duração e dos 
níveis sonoros emitidos pelas respectivas operações construtivas, bem como da distância 
e do posicionamento relativo entre as fontes emissoras de ruído e os seus receptores. 
 
Os níveis de ruído produzidos na fase de construção podem apresentar valores muito 
diversos, num intervalo de amplitudes sonoras de grande dispersão, em função da 
natureza das operações a executar e dos equipamentos e maquinaria utilizada. Sendo a 
natureza, o volume e a duração dos trabalhos variável de local para local, e de data para 
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data - podendo, num mesmo local, num dado dia, ou em dias diferentes, serem executadas 
várias operações construtivas com características acústicas completamente distintas - este 
tipo de impacte é de difícil quantificação. 
 
A maquinaria utilizada nas obras de construção é muito diversa e cada equipamento gera 
ruído com características bastante distintas, em amplitude, em composição espectral e em 
duração, em função do seu tipo e regime de utilização. Alguns equipamentos poderão ser 
relativamente pouco ruidosos; outros produzirão níveis de ruído elevados. 
 
As operações construtivas frequentemente mais ruidosas estão ligadas às operações de 
movimentação de terras, como escavações e terraplenagens, perfurações, cravação de 
estacas, manipulação de materiais, com gruas fixas ou móveis, equipamentos de apoio 
como compressores, martelos pneumáticos, geradores, bombas, vibradores, e ainda a 
circulação de veículos e máquinas pesadas de obra. 
 
As perturbações causadas nestas circunstâncias são normalmente temporárias, 
delimitadas num certo espaço de tempo e relativamente confinadas no seu espaço de 
influência. 
Alguns dos equipamentos mais ruidosos e mais comummente utilizados neste tipo de 
obras poderão produzir níveis médios de ruído da ordem de grandeza dos 80 a 85 dB(A), 
quando observados a cerca de 15 m de distância. Em alguns trabalhos, durante certos 
intervalos de tempo, poderão ser atingidos níveis médios de ruído um tanto mais elevados, 
admissivelmente até cerca dos 90 a 95 dB(A), como no caso da utilização dos martelos 
pneumáticos em que os valores dos níveis máximos podem atingir cerca de 100 a 105 
dB(A).  Explosivos 
 
Na propagação à distância, contudo, os efeitos do ruído gerado por estas fontes - tipo 
"pontuais" - tendem a ser menos significativos quando em comparação com os efeitos do 
ruído de uma fonte equivalente gerado, por exemplo, numa via de tráfego - tipo ‘linear’. 
 
Nas operações de desmonte a fogo, os acontecimentos acústicos resultantes são 
tipicamente de muito curta duração e muito elevado valor de pico, podendo ultrapassar 
ultrapassar os 120-130 dB a distâncias da ordem de grandeza das anteriormente referidas. 
 
Na propagação à distância, contudo, os efeitos do ruído gerado por estas fontes - tipo 
"pontuais" - tendem a ser menos significativos quando em comparação com os efeitos do 
ruído de uma fonte equivalente gerado, por exemplo, numa via de tráfego - tipo ‘linear’. 
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De facto, a intensidade das fontes pontuais decai mais rapidamente com a distância à 
fonte do que a intensidade devida às fontes lineares. Este decaimento (atenuação) pode 
ser contabilizado - sob o ponto de vista teórico - em de cerca de 6 dB por duplicação da 
distância, no caso das fontes pontuais, e em cerca de 3 dB, para idênticas condições, no 
caso das fontes lineares, não contabilizando aqui outros efeitos influentes na propagação, 
como o da presença do solo. 
 
A título indicativo, apresentam-se no Quadro 6.10-1 os níveis médios de pressão sonora - 
em dB(A) - tipicamente emitidos por alguns equipamentos correntemente utilizados em 
actividades de construção, em função da distância de observação à respectiva fonte. Os 
valores apresentados têm em conta não só os efeitos de atenuação por divergência, mas 
também os efeitos da atenuação suplementar introduzida pela absorção acústica no solo. 
 

Quadro 6.10-1 - Níveis médios de pressão sonora tipicamente emitidos por alguns equipamentos 
correntemente utilizados em actividades de construção, em função da distância de observação à 

respectiva fonte (dB(A)) 

Distância à fonte 
Tipo de equipamento 

15 m 30 m 60 m 120 m 240 m 

Escavadoras 85 81 75 67 < 58 
Perfuradoras 79 75 69 61 < 52 
Camiões 82 78 72 64 < 55 
Centrais de betão 80 76 70 62 < 53 
Gruas 75 71 65 57 < 48 
Geradores 77 73 67 59 < 50 
Compressores 80 76 70 62 < 53 
Martelos pneumáticos 92 88 82 74 < 65 
Vibradores 76 72 66 58 < 49 

Fonte: Carlos Fafaiol, Eng.º, consultor @ ARTACÚSTICA, Engenharia Acústica, Ld.ª 

 
Assim, os impactes do ruído gerado pelas actividades e maquinaria na fase de construção, 
que localmente podem assumir valores relativamente significativos, circunscrever-se-ão, 
em média, a áreas de influência relativamente mais restritas, quando em comparação com 
as áreas de influência normalmente criadas pela circulação do tráfego rodoviário numa 
estrada. 
 
A faixa média de influência do ruído gerado pelos trabalhos mais pesados a efectuar na 
fase de construção, dentro da qual os níveis de ruído das obras poderão ultrapassar o 
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limite máximo dos 65 dB(A), terá um raio de acção médio que se estima poder ser da 
ordem de cerca de 100 a 120 metros em torno da área de obra, onde então se estiverem a 
realizar os trabalhos. 
 
Em consequência, pode inferir-se que os trabalhos de construção mais pesados do 
Projecto, principalmente associados aos desmontes a fogo de fromações rochosas, às 
terraplanagens, à execução de aterros e escavações, à movimentação de terras e à 
construção da plataforma ferroviária, poderão constituir fonte indutiva de incomodidade ao 
ruído para receptores sensíveis que se situem nas imediações inferiores a cerca de 150 – 
200 m dos respectivos locais de construção. 
 
Embora nesta fase se desconheçam os locais de implantação previstos para os estaleiros 
social e industrial das empreitadas em que previsivelmente se vais desdobrar a execução 
do Projecto, admite-se que a sua localização será sensatamente seleccionada em locais 
situados longe de qualquer uma das habitações próximas dos traçados, ou de quaisquer 
outros receptores próximos sensíveis ao ruído. 
 

6.10.2 Avaliação de Impactes na Fase de Construção 
 
Tal como anteriormente referido, na fase de construção, a contribuição das fontes de ruído 
associadas às actividades a executar são de difícil quantificação, já que são função da 
natureza dos trabalhos a executar, variável de local para local, e envolvem diversos tipos 
de equipamentos e / ou operações construtivas, como referido. 
 
Muito embora a região em que se desenvolve o traçado do Lote 3C possua uma fraca 
densidade de ocupação humana, existem numerosos receptores sensíveis ao ruído 
dispersos pela área de influência acústica do Projecto. 
 
Como atrás já se evidenciou, o meio acústico ambiente de referência da generalidade do 
território atravessado pelo Projecto é muito calmo, possuindo níveis médios de ruído 
ambiente bastante baixos. Esta situação faz com que quaisquer acontecimentos ruidosos – 
sejam eles de actividades construtivas e / ou do funcionamento de equipamentos - possam 
constituir fonte relevante de perturbação da acústica ambiental de referência, constituindo 
forte impacte e induzindo potencial incomodidade ao ruído. 
 
Será expectável que todo o excesso de actividade e movimentação, anormalmente 
elevada para aquela região, resultante da fase construtiva do Projecto, venha a produzir 
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elevados e significativos impactes na pacata acústica ambiental de referência da região, 
com reflexos na incomodidade sentida pelos residentes a ela expostos. 
 
Para além das actividades e operações construtivas que terão lugar pontualmente nos 
sucessivos locais, ao longo do desenvolvimento dos cerca de 60 km do traçado, as 
operações de transporte de terras / materiais excedentários e de transporte de materiais e 
matérias primas, que recorrerão, naturalmente, à utilização de camiões pesados, durante 
grande parte do processo construtivo, constituirão fonte anormal de ruído ambiental, não 
só na zona afecta ao local ocasional da construção como em zonas eventualmente 
remotas, por acção do incremento de tráfego pesado em determinados circuitos 
rodoviários da região. 
 
A circulação de veículos pesados de obra, nos transportes de permutação de terras de 
escavação – aterro, e para a condução a destino final dos materiais sobrantes, poderá 
constituir fonte anormal de ruído ambiental, com a capacidade de também transportar a 
incomodidade acústica a zonas remotas ao local de obra. 
Além do impacte construtivo junto dos receptores locais, próximos dos locais de obra, 
pontual e temporariamente expostos, o eventual atravessamento de qualquer um dos 
pequenos aglomerados populacionais existentes naquela área do território pelos veículos 
de obra poderá constituir motivo de impacte significativo na sua acústica ambiental, se não 
forem considerados cuidados especiais na selecção de percursos que evitem o 
atravessamento daqueles locais, já que todos aqueles locais possuem ambientes sonoros 
de referência muito calmos. 
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6.10.3 Aspectos Metodológicos e Critérios de Avaliação de Impactes Associados à Fase de 
Exploração 
 

6.10.3.1 Identificação da informação produzida para suporte à avaliação de impactes na fase de 
exploração - mapas de ruído 
 
A predição do ruído induzido pela circulação das composições no futuro novo eixo 
ferroviário, resultante da implementação do Projecto em estudo, foi efectuada através da 
elaboração de mapas de ruído, gerados por modelos de cálculo harmonizados, 
implementados em suporte computacional.  
 
Aqueles modelos permitem a predição dos níveis de ruído ambiental, e a sua 
representação gráfica detalhada, através do cálculo estimado dos parâmetros acústicos 
característicos descritores regulamentares, Lden e Ln. 
 
Os mapas previsionais de ruído foram elaborados entrando em linha de conta com as 
especificidades próprias do projecto do Lote 3C, nomeadamente, o tráfego ferroviário 
expectável - de passageiros, em alta velocidade, e de mercadorias, em linha convencional 
- e as respectivas condições de circulação, previstas, tendo sido elaborados para os 
períodos diários regulamentares, para cada uma das diferentes alternativas de traçado que 
foram desenvolvidas e que se conjugam para o estabelecimento de nove soluções de 
traçado. 
 
Tal como descrito ao longo do EIA, no troço Évora – Elvas, a plataforma do novo eixo 
ferroviário comporta três linhas, duas das quais dedicadas à circulação de composições de 
alta velocidade – uma para cada sentido de circulação – de transporte de passageiros e 
uma terceira linha dedicada à circulação de composições de mercadorias, autónoma, de 
cariz convencional, cujo traçado seguirá adjacente e paralelo ao do da LAV no troço 
delineado, sensivelmente, entre Évora e Elvas. 
 
Faz-se notar que os mapas previsionais de ruído desenvolvidos no âmbito deste estudo 
para a análise e avaliação das soluções alternativas de traçado em presença, entram em 
linha de conta, não só, com o ruído Estimado (E), que virá a ser induzido pelo tráfego 
ferroviário associado ao novo Projecto, mas também com o ruído ambiental de Referência 
(R), próprio dos respectivos locais, dando conta das equações indiciadas para a 
determinação dos valores prospectivos dos níveis sonoros para o ano horizonte de 
projecto, i.e.,  
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a) Período diurno/entardecer/nocturno 

Lden (P) = Lden (E) + Lden (R) 
 
b) Período nocturno 

Ln (P) = Ln (E) + Ln (R)  
 
O presente Projecto do troço Évora – Elvas subdivide-se na sua secção inicial em três 
tramos alternativos A.1, B.1 e C.1; e na sua secção terminal em outros três troços 
alternativos A.2, B.2 e C.2, resultando da combinação daqueles seis tramos nove soluções 
possíveis para o traçado final. 
 
Dado o número de soluções possíveis para o traçado final, optou-se pela elaboração dos 
mapas de ruído por alternativas completas, i.e., os mapas de ruído foram elaborados 
separadamente para cada uma das três alternativas em presença - Alternativa A, 
Alternativa B e alternativa C - tendo seguramente presente que o erro associado a esta 
aproximação quando se pretende conjugar diferentes sub-troços das alternativas só existe 
numa pequena área em torno do ponto de transição entre os traçados da secção inicial e 
final consideradas (passagem dos tramos de ordem 1 a tramos de ordem 2) sendo o erro, 
em termos práticos, desprezável. 
 
Em consequência, para as alternativas de traçado em presença foram elaborados os 
seguintes mapas de ruído, que se apresentam no Tomo 18.2 que contém as peças 
desenhadas e no qual se encontram assinalados o ponto intermédio comum que separa os 
Tramos 1 e 2 de cada alternativa. 
 

 mapas de ruído, dos descritores Lden para a Alternativa A – Desenhos 03-EM-
C000-00-DWG0086-0A a 0088-0A; 

 mapas de ruído, do descritor Ln para a Alternativa B - Desenhos 03-EM-C000-00-
DWG0089-0A a 0091-0A; 

 mapas de ruído, do descritor Ln para a Alternativa C - Desenhos 03-EM-C000-00-
DWG0092-0A a 0094-0A; 

 mapas de ruído, do descritor Lden para a Alternativa A - Desenhos 03-EM-C000-00-
DWG0095-0A a 0097-0A; 

 mapas de ruído, dos descritores Lden para a Alternativa B - Desenhos 03-EM-C000-
00-DWG0098-0A a 0100-0A; 
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 mapas de ruído, do descritor Lden para a Alternativa C - Desenhos 03-EM-C000-00-
DWG0101-0A a 0103-0A. 

 
6.10.3.2 Dados de Base, Horizonte da Simulação e Pressupostos Considerados na Elaboração dos 

Mapas de Ruído 
 
Os elementos de Projecto utilizados para a elaboração do presente estudo acústico 
consistiram nos seguintes elementos: 
 

 Ortofotomapas das áreas abrangidas pela intervenção do Projecto, com o traçado 
dos eixos das alternativas em estudo. 

 Cartografia digital base, do existente, com informação planimétrica e altimétrica, 
georeferenciada, abrangendo geralmente em excesso o corredor mínimo 
recomendado de estudo (de ± 200 m). 

 Traçado digital, com informação planimétrica e altimétrica, georeferenciada, dos 
eixos das alternativas ferroviárias em estudo (sem plataforma). 

 Definição do perfil transversal tipo da plataforma ferroviária. 
 Dados de tráfego ferroviário previstos para a linha de alta-velocidade (duas vias, 

ascendente e descendente) e linha convencional, de tráfego de mercadorias, (via 
única). 

 
O perfil transversal tipo da plataforma ferroviária que foi tido em consideração no presente 
estudo tem uma largura total de 22,935 m, com a seguinte composição: 

 
 Linha de alta-velocidade, constituída por duas vias - ascendente e descendente – 

de Bitola Ibérica (conforme Bitola Normal = 1.435 mm), com 5,0 m de afastamento 
entre eixos. 

 Linha convencional, para o tráfego de mercadorias, de via única, de Bitola Larga = 
1.668 mm, com afastamento entre os eixos próximos (linha convencional – linha 
próxima de AV) de 9,585 m. 

 
Salienta-se que todos os cálculos acústicos, mapas previsionais de ruído, e consequentes 
análises, considerações, recomendações e conclusões apresentados no âmbito do 
presente estudo, relativo ao troço Évora - Elvas foram elaborados tendo em consideração 
que a linha convencional – para o tráfego convencional de mercadorias – se posiciona na 
plataforma ferroviária no lado norte da linha de alta velocidade. 
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O estudo foi elaborado para o cenário resultante das previsões de tráfego ferroviário 
disponibilizadas para o ano horizonte de projecto – ano de 2025. Os referidos dados de 
tráfego ferroviário que foram considerados na elaboração do estudo acústico foram 
fornecidos pela RAVE apresentando-se sistematizados no Quadro 6.10-2 e Quadro 6.10-3. 
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Quadro 6.10-2 -Distribuição das circulações no troço Évora-Elvas (Lote 3C + Lote LTF) do eixo Lisboa-
Madrid, ano horizonte 2025 

Distribuição das Circulações / Composições de 
passageiros e mercadorias no troço Évora –Elvas por 

sentido Períodos do dia 

AV passageiros AV mercadorias LC mercadorias 

Total 
circulações por 
período do dia 

por sentido 

Dia 
(7-20 horas) 13 - 9 22 

Entardecer 
(20-23 horas) 4 - - 4 

Noite 
(23-7 horas) 1 3 - 4 

Total de circulações 
por dia e por sentido 18 3 9 30 

 

Quadro 6.10-3 – Características das circulações e composições para utilização no método de cálculo 
RMR 

 AV passageiros AV mercadorias LC mercadorias 

Velocidade a considerar 350 km/h 160 km/h 80 km/h 

Comprimento composições  200 m 
500 m  

(1 locomotiva e       
35 vagões) 

300 m 
(1 locomotiva 22 m     
+ 8 vagões de 34m) 

Categoria a considerar de 
acordo com a Recomendação 

2003/613/CE 
9 4 4 

Condições de circulação 
Redução de velocidade 

para 200 km/h na 
passagem em Elvas  

Sem paragens Sem paragens 

 
Resumidamente, as condições consideradas na elaboração do estudo acústico foram as 
seguintes: 
 

 Tráfego de Passageiros - Unidades múltiplas de passageiros e número de serviços 
ferroviários (que neste caso é o mesmo pois as circulações efectuar-se-ão apenas 
com unidades simples). O serviço ferroviário na futura Linha Alta Velocidade de 
passageiros é de 18 comboios de passageiros por dia e em cada sentido. 

 
 Tráfego de Mercadorias - Circulações de mercadorias na AV e na LC:  

 
a) Assumiu-se que a circulação de Mercadorias em alta Velocidade se 

verificará apenas entre o Poceirão e a fronteira no Caia. O serviço 
ferroviário na futura Linha Alta Velocidade de mercadorias é de 3 comboios 
de mercadorias por dia e em cada sentido. 
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b) A circulação de Mercadorias na Linha Convencional verifica-se apenas entre 
Évora e a fronteira no Caia. Assim, em termos médios diários o serviço 
ferroviário na futura Linha Convencional Évora - Caia é de 9 comboios de 
mercadorias por dia e em cada sentido 

c) Admitiu-se que as mercadorias em AV seriam transportadas em contentores 
e que, cada comboio teria 35 vagões, (comprimento total de cerca de 
500 m), com capacidade para transportar 30 contentores de 1 TEU ou 20 de 
2 TEU.  

d) As estações terminais de mercadorias localizar-se-ão nas proximidades de 
Lisboa, provavelmente, no Poceirão, e em Elvas. 

 
6.10.3.3 Condições e Modelo Adoptado na Elaboração dos Mapas de Ruído 

 
No Anexo IX do presente EIA, apresentam-se as condições consideradas na elaboração 
dos mapas de ruído bem como o modelo e parâmetros de cálculo adoptados. 
 

6.10.3.4 Critérios de Avaliação de Impactes na Acústica Ambiental  
 

No presente estudo, os critérios de avaliação do impacte ambiental na componente ruído, 
potencialmente induzido pelo Projecto em análise, são essencialmente os determinados 
pela regulamentação em vigor sobre esta matéria, tendo em conta as orientações e 
determinações do ex-Instituto do Ambiente, no que respeita ao ruído de novos eixos de 
transporte ferroviário.  
 
Designadamente, a avaliação do impacte ambiental do projecto em questão tem em conta 
os seguintes parâmetros e critérios: 
 
i - Significância 
 
a) Período diurno/entardecer/nocturno 
 

 Pouco Significativo ............63 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A) 
 Significativo .......................65 dB(A) < Lden ≤ 75 dB(A) 
 Muito Significativo................................75 dB(A) < Lden 

 
b) Período nocturno 

 
 Pouco Significativo ................53 dB(A) < Ln ≤ 55 dB(A) 
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 Significativo ...........................55 dB(A) < Ln ≤ 65 dB(A) 
 Muito Significativo....................................65 dB(A) < Ln 

 
ii – Magnitude 
 
a) Período diurno / entardecer / nocturno: 

 
 Reduzida.......................... 3 dB(A) > [Lden (P) - Lden (R)] < 6 dB(A) 
 Moderada....................... 6 dB(A) ≤ [Lden (P) - Lden (R)] ≤ 12 dB(A) 
 Elevada......................................... [Lden (P) - Lden (R )] > 12 dB(A) 

 
 
b) Período nocturno: 

 
 

 Reduzida: ............................. 3 dB(A) > [Ln (P) - Ln (R)] < 6 dB(A) 
 Moderada:  ........................ 6 dB(A) ≤ [Ln (P) - Ln (R)] ≤  12 dB(A) 
 Elevada: ............................................. [Ln (P) - Ln (R )] >12 dB(A) 

 
iii - Comparação de alternativas 
 
No âmbito da análise comparativa de alternativas, e na perspectiva de ‘identificar a solução 
alternativa mais favorável’, em presença do impacte negativo do ruído, ‘é definido um 
índice de exposição acústica, IEA’, que resulta da soma dos índices de exposição acústica 
para os indicadores Lden e Ln’, tal que;  
 

 63 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A)  »    a  
 65 dB(A) < Lden ≤ 75 dB(A)  »    b 
 75 dB(A) < Lden   »    c 

 
sendo  
 ILden = a + 2 x b + 3 x c 
 
e 
 

 53 dB(A) < Ln ≤ 55 dB(A)  »    d 
 55 dB(A) < Ln ≤ 65 dB(A)  »    e 
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 65 dB(A) < Ln   »    f  
 
sendo  
 ILn = d + 2 x e + 3 x f 
 
em que os coeficientes a, b, c, d, e e f, assumem o valor numérico 1. 
 
O valor do índice de exposição acústica será dado por: 
 
 IEA = ILden+ ILn 
 
Em termos comparativos, o menor valor de IEA, significa que a alternativa correspondente 
é genericamente mais qualificada sob o ponto de vista do seu impacte acústico. 
O índice de exposição acústica, IEA, deverá então ser multiplicado pelo número de 
receptores expostos ao ruído nessa alternativa em avaliação, determinando-se um volume 
de exposição acústica, VEA, na alternativa correspondente. Em termos comparativos, 
quanto menor for o valor de VEA, menor será o impacte acústico que a alternativa 
correspondente induz, i.e., melhor será a alternativa em termos do impacte nesta 
componente do ruído. 
 
Na análise e avaliação dos impactes ambientais do Projecto, que se desenvolve e expõe 
em seguida, foi tido em consideração a faixa de expropriação tal como definida no Estudo 
Prévio, designadamente as áreas marcadas a partir dos limites reais de terraplenagem, aos 
quais se somaram 8 m para ambos os lados, tendo sido ainda incluídas as áreas de 
ocupação correspondentes à execução dos restabelecimentos previstos para cada 
alternativa. 
 
Em consequência, todas as construções e ocupações que se encontrarem no interior do 
corredor definido por essa faixa de expropriação serão demolidas e / ou desactivadas. 
 
Como tal, todos os receptores sensíveis ao ruído que - na análise da situação de 
referência - foram identificados por se encontrarem, total ou parcialmente, no interior de 
uma faixa de referência de 400 m, centrada no eixo previsto para o traçado da respectiva 
alternativa, serão alvo de análise e avaliação de impactes mediante confirmação prévia de 
que não estão integrados na área de expropriação. 
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6.10.4 Avaliação de Impactes na Fase de Exploração 
 

6.10.4.1 Análise Geral 
 
Para a fase de exploração, e em termos de uma abordagem de análise geral, se se 
considerar a faixa de influência acústica delimitada pelo critério do limite máximo de 
exposição definida por: 
 
 Lden ≤ 63 dB(A) 
 Ln ≤ 53 dB(A) 
 
observa-se, pela inspecção dos mapas de ruído, que o Projecto constitui uma nova fonte 
de ruído ambiental susceptível de exercer impactes de natureza acústica sobre faixas de 
largura genérica de cerca de ± 250 metros em torno do eixo de desenvolvimento de 
traçado (faixa genérica de largura total ≈ 500 metros).  
 
Analisando em separado o espaço de influência de cada um dos parâmetros acústicos 
regulamentares, Lden e Ln, mas ainda assumindo como base os valores limite do critério 
indicado no parágrafo anterior, constata-se que o parâmetro de impacte mais gravoso é o 
Ln, que é o que estende a sua influência à faixa genérica de ± 250 metros, enquanto o Lden 
apenas estende a sua influência à faixa genérica de ± 150 metros, em torno do 
desenvolvimento do traçado. 
 
Para aquela profundidade do campo de influência ruidosa atrás mencionado contribui, de 
forma decisiva, o tráfego de composições de mercadorias, nomeadamente no período 
nocturno. 
 
Numa perspectiva de análise complementar, se se considerar a faixa de influência acústica 
delimitada pelo critério do limite máximo de exposição definida por: 
 
 Lden ≤ 45 dB(A) 
 Ln ≤ 55 dB(A) 
 
que caracteriza as zonas sensíveis, observa-se que o ruído do projecto é susceptível de 
exercer a sua influência sobre faixas de profundidade superior a ± 400 metros, em torno do 
eixo de desenvolvimento de traçado. 
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6.10.4.2 Análise Detalhada 
 
Seguidamente descrevem-se e identificam-se os receptores sensíveis ao ruído que se 
encontram no interior das faixas de ± 400 metros em torno dos eixos dos traçados das 
alternativas em presença (faixas de largura total ≈ 800 metros). 
 
No Quadro 6.10-4 apresenta-se a descrição das situações de impacte perspectivadas para 
cada um dos receptores potencialmente sujeitos ao impacte do ruído identificados nos 
vários tramos que integram as alternativas de traçado em estudo, o qual proporciona a 
análise detalhada das situações acústicas em confronto - de referência e prospectiva. 
 
Neste quadro quantifica-se ainda a severidade dos respectivos impactes acústicos, com 
base nos critérios de avaliação do impacte ambiental expostos no sub-capítulo 6.10.3.4 
anterior, tendo sido excluídos da relação de receptores identificados aqueles que serão 
previsivelmente expropriados. 
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Quadro 6.10-4 – Quadro síntese de impactes referente aos diversos tramos 

 
Referência Previsão Impactes Magnitude Significância 

Ln (R) Lden 
(R) Ln (P) Lden 

(P) ∆ Ln ∆ 
Lden ID do(s) 

receptor(es) Descrição do receptor N.º de     
receptores PK 

Distância 
ao eixo 

(m) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 
Período 

nocturno 
(n) 

Período 
global 
(den) 

Período 
nocturno 

(n) 
Coef. 

Período 
global 
(den) 

Coef. IEA VEA 

Todas as alternativas de traçado     
Rproj2 PK 0+000  de todas as alternativas - Projecto de urbanização turística 

Herdade Sousa da Sé atravessado no seu limite sul pelo eixo do RAMAL 
da REFER e tangencialmente por todas as alternativas de traçado  

 vários   0     Projecto Turístico com impacte acústico numa faixa máxima de cerca de 160 ao longo do 
primeiro km de todas as alternativas de traçado 

Alternativa A - Tramo A.1 (PK 0+000 ao PK 20+807)    
R1 PK 2+100, a cerca de 40 m a sul do eixo, casa rural e instalações/apoios 

agrícolas - Monte do Seixo 
uni. 2+100 40 36.5 44.4 55.2 63.0 18.7 18.6 E E S e PS a 3 3 

R3.v PK 10+025 ao PK 10+325, a cerca de 200 m a 250 m a norte do 
respectivo eixo, moradias de habitação e instalações agrícolas diversas 
– pequenas habitações na periferia de S. Miguel de Machede 

vários 10+325 200 30.5 38.7 54.4 61.0 23.9 22.3 E E PS d -  1 2 

           Ponderação Impactes: 4 5 
Alternativa A - Tramo A.2 (PK 20+807 ao PK 59+8857)    

R13 PK 22+960  a cerca de 60 m a sul do respectivo eixo, casa de habitação 
e instalações anexas diversas – ‘Monte da Fonte da Cal’  

uni. 22+960 60 25.6 33.0 50.8 59.8 25.2 26.8 E E -  -    

R14 PK 23+520 a cerca de 160 m a sul do respectivo eixo, casa de habitação 
e instalações anexas – ‘Monte da Brandôa’ 

uni. 23+520 160 26.8 33.7 53.1 60.6 26.3 26.9 E E PS d -  1 1 

R15 PK 24+370 a cerca de 130 m a sul do respectivo eixo, casa de habitação  uni. 24+370 130 27.7 34.6 57.0 63.5 29.3 28.9 E E S e PS a 3 3 
R16 PK 24+490 a cerca de 190 m a sul do respectivo eixo, casa de habitação  uni. 24+490 190 27.7 34.6 57.0 63.5 29.3 28.9 E E S e PS a 3 3 
R17 PK 25+200 a cerca de 175 m a norte do respectivo eixo, casa de 

habitação e instalações anexas  
uni. 25+200 175 39.4 48.0 52.2 59.1 12.8 11.1 E M -  -    

R18.v  PK 25+240 a cerca de 40 m a norte do respectivo eixo, pequenas casas 
de habitação diversas e instalações anexas – ‘Monte do Paté’  

vários 25+240 40 (*) 39.8 48.2 65.1 71.6 25.3 23.4 E E MS f S b 5 10 

R19  PK 25+450  a cerca de 70 m a norte do respectivo eixo, casa rural de 
habitação - [ponto de caracterização 17], 

uni. 25+450 70 37.8 46.6 60.3 66.9 22.5 20.3 E E S e S b 4 4 

R20 PK 25+875 a cerca de 130 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Vale da Anta’  

uni. 25+875 130 27.1 34.9 52.7 60.3 25.6 25.4 E E -  -    

R21 PK 27+615 PK a cerca de 55 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Silveira’  

uni. 27+615 55 30.2 38.1 54.3 60.9 24.1 22.8 E E PS d -  1 1 

R22  PK 29+400 PK a cerca de 140 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação - ‘Monte Fontana’ 

uni. 29+400 140 37.4 46.2 53.3 60.8 15.9 14.6 E E PS d -  1 1 

R24 PK 32+830 PK a cerca de 40 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas diversas - ‘Monte Novo do Touril’  

uni. 32+830 40 31.3 40.1 53.0 63.4 21.7 23.3 E E PS d PS  a 2 2 

R25  PK 38+710 PK a cerca de 110 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação - ‘Vale Pio’  

uni. 38+710 110 39.7 48.4 48.4 55.7 8.7 7.3 M M -  -    

R34 PK 45+900 PK a cerca de 55 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas diversas - ‘Monte do Azinhal’  

uni. 45+900 55 26.0 33.1 66.0 71.3 40.0 38.2 E E S f S b 5 5 

R36 PK 52+400 PK a cerca de 140 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação, tipo senhorial, e instalações anexas diversas - ‘Monte de 
Cascalhais’ 

uni. 52+400 140 33.9 42.6 55.9 62.4 22.0 19.8 E E S e -  2 2 

R37 PK 57+675 PK a cerca de 200 m a sudeste do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações vitivinícolas anexas diversas – ‘Herdade das 
Aldeias’ (‘Monte do Outeiro’)  

uni. 57+675 200 25.3 32.5 56.1 62.6 30.8 30.1 E E S e -  2 2 

           Ponderação Impactes: 29 34 
Alternativa B - Tramo B.1 (PK 0+000 ao PK 21+185)    

R1 PK 2+100, a cerca de 40 m a sul do eixo, casa rural e instalações/apoios 
agrícolas - Monte do Seixo 

uni. 2+100 40 36.5 44.4 55.2 63.0 18.7 18.6 E E S e PS a 3 3 

R2 PK 6+000 -  casa e instalações/apoios agrícolas - Herdade da 
Barrosinha 

uni. 6+000 200 24.1 31.8 55.1 60.2 31.0 28.4 E E S e PS a 3 3 

R6 PK 9+950  a cerca de 130 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas – ‘Monte da Aldeia’  

uni. 9+950 130 41.5 50.1 59.2 65.7 17.7 15.6 E E S e S b 4 4 
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Referência Previsão Impactes Magnitude Significância 
Ln (R) Lden 

(R) Ln (P) Lden 
(P) ∆ Ln ∆ 

Lden ID do(s) 
receptor(es) Descrição do receptor N.º de     

receptores PK 
Distância 
ao eixo 

(m) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 
Período 

nocturno 
(n) 

Período 
global 
(den) 

Período 
nocturno 

(n) 
Coef. 

Período 
global 
(den) 

Coef. IEA VEA 

R7 PK 11+575  a cerca de 20 m a sul do respectivo eixo, casa de habitação 
e instalações anexas – ‘Courelas do Monte da Aldeia’  

uni. 11+575 20 35.8 43.8 64.2 70.6 28.4 26.8 E E S e S b 4 4 

R8  PK 11+740  a cerca de 100 m a sul do respectivo eixo, casa rural de 
habitação  

uni. 11+740 100 35.8 43.8 63.3 69.7 27.5 25.9 E E S e S b 4 4 

R9 PK 11+740  a cerca de 190 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação [ponto de caracterização 8], 

uni. 11+740 190 41.8 50.3 55.7 62.3 13.9 12.0 E M S e -  2 2 

R10 PK 12+200  a cerca de 80 m a sul do respectivo eixo, casa de habitação 
e instalações anexas – ‘Monte da Teixeira’  

uni. 12+200 80 37.2 45.6 57.8 64.7 20.6 19.1 E E S e PS a 3 3 

Rproj1 PK 12+800  o traçado intercepta a área de intervenção de um projecto de urbanização 
turística designado Monte da Palheta 

12+800 0     Projecto Turístico com impacte marginal no Monte da Palheta (localizado exteriormente à 
faixa de cerca de 150 com impacte acústico) 

            Ponderação Impactes: 23 23 
Alternativa B - Tramo B.2 (PK 21+185 ao PK 59+337)    

R12 PK 23+325  a cerca de 110 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação – ‘Monte das Courelas’  

uni. 23+325 110 25.4 32.9 57.7 64.2 32.3 31.3 E E S e PS a 3 3 

R13 PK 23+360  a cerca de 140 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas diversas – ‘Monte da Fonte da Cal’  

uni. 23+360 140 25.6 33.0 56.7 63.2 31.1 30.2 E E S e PS a 3 3 

R23 PK 30+950  a cerca de 100 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas diversas - ‘Monte da Preguiça’  

uni. 30+950 100 26.9 33.8 36.7 43.2 9.8 9.4 M M -  -    

R26 PK 40+760  a cerca de 120 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas diversas - ‘Pipeira’  

uni. 40+760 120 27.6 36.0 38.0 44.8 10.4 8.8 M M -  -    

R29 PK 42+370  a cerca de 115 m a norte do respectivo eixo, casas de 
habitação e instalações anexas diversas - ‘Herdade dos Penediais’  

uni. 42+370 115 45.6 54.7 56.0 64.7 10.4 10.0 M M S e PS a 3 3 

R31 PK 42+450  a cerca de 130 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Monte da Amendoeira’  

uni. 42+450 130 36.0 44.5 56.6 63.2 20.6 18.7 E E PS d PS a 2 2 

R33 PK 46+700  a cerca de 150 m a norte do respectivo eixo, casas de 
habitação instalações anexas diversas - ‘Monte dos Tomazes’ 

uni. 46+700 150 32.5 40.2 45.7 52.9 13.2 12.7 E E -  -    

R35 PK 48+415  a cerca de 70 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Zambujeira de Baixo’  

uni. 48+415 70 36.7 45.2 43.4 51.0 6.7 5.8 M R -  -    

R37  PK 57+100  a cerca de 200 m a sudeste do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações vitivinícolas anexas diversas – ‘Herdade das 
Aldeias’ (‘Monte do Outeiro’)  

uni. 57+100 200 25.3 32.5 56.1 62.6 30.8 30.1 E E S e -    

           Ponderação Impactes: 11 11 
Alternativa C - Tramo C.1 (PK 0+000 ao PK 21+021)                

R1 PK 2+100, a cerca de 40 m a sul do eixo, casa rural e instalações/apoios 
agrícolas - Monte do Seixo 

uni. 2+100 40 36.5 44.4 55.2 63.0 18.7 18.6 E E S e PS a 3 3 

R2 PK 6+000 -  casa e instalações/apoios agrícolas - Herdade da 
Barrosinha 

uni. 6+000 200 24.1 31.8 55.1 60.2 31.0 28.4 E E S e PS a 3 3 

R6 PK 9+950  a cerca de 50 m a norte do respectivo eixo, casa de habitação 
e instalações anexas – ‘Monte da Aldeia’  

uni. 9+950 50 41.5 50.1 64.0 70.2 22.5 20.1 E E S e S b 4 4 

R11 PK 18+825  a cerca de 195 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas – ‘Monte do Paço’ 

uni. 18+825 195 25.4 32.5 55.1 61.6 29.7 29.1 E E S e -  2 2 

Rproj1 PK 13+550  o traçado intercepta a área de intervenção de um projecto de urbanização 
turística designado Monte da Palheta 

13+550 0     Projecto Turístico com impacte acústico numa faixa de cerca de 150 ao longo do 
atravessamento pela LAV 

           Ponderação Impactes: 2 2 
Alternativa C - Tramo C.2 (PK 21+021 ao PK 59+572)             

R13 PK 23+180  a cerca de 60 m a sul do respectivo eixo, casa de habitação 
e instalações anexas diversas – ‘Monte da Fonte da Cal’  

uni. 23+180 60 25.6 33.0 50.8 59.8 25.2 26.8 E E -  -    

R14 PK 23+730  a cerca de 160 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas – ‘Monte da Brandôa’  

uni. 23+730 160 26.8 33.7 53.1 60.6 26.3 26.9 E E PS a -  1 1 

R15 PK 24+570  a cerca de 130 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação  

uni. 24+570 130 27.7 34.6 57.0 63.5 29.3 28.9 E E S e PS a 3 3 
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Referência Previsão Impactes Magnitude Significância 
Ln (R) Lden 

(R) Ln (P) Lden 
(P) ∆ Ln ∆ 

Lden ID do(s) 
receptor(es) Descrição do receptor N.º de     

receptores PK 
Distância 
ao eixo 

(m) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 
Período 

nocturno 
(n) 

Período 
global 
(den) 

Período 
nocturno 

(n) 
Coef. 

Período 
global 
(den) 

Coef. IEA VEA 

R16 PK 24+700  a cerca de 190 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação  

uni. 24+700 190 27.7 34.6 57.0 63.5 29.3 28.9 E E S e PS a 3 3 

R17 PK 25+410  a cerca de 175 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas  

uni. 25+410 175 39.4 48.0 52.2 59.1 12.8 11.1 E M -  -    

R18.v PK 25+460  a cerca de 55 m a norte do respectivo eixo, pequenas casas 
de habitação diversas e instalações anexas – ‘Monte do Paté’  

vários 25+460 40 39.8 48.2 65.1 71.6 25.3 23.4 E E MS f S b 5 10 

R19 PK 25+660  a cerca de 70 m a norte do respectivo eixo, casa rural de 
habitação  

uni. 25+660 70 37.8 46.6 60.4 66.9 22.6 20.3 E E S e S b 4 4 

R20 PK 26+085  a cerca de 130 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Vale da Anta’  

uni. 25+085 130 27.1 34.9 52.7 60.3 25.6 25.4 E E -  -    

R21 PK 27+820  a cerca de 55 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Silveira’  

uni. 27+820 55 30.2 38.1 54.3 60.9 24.1 22.8 E E PS d -  1 1 

R22 PK 29+615  a cerca de 140 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação - ‘Monte Fontana’  

uni. 29+615 140 37.4 46.2 53.3 60.8 15.9 14.6 E E PS d -  1 1 

R24 PK 32+830 PK a cerca de 40 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas diversas - ‘Monte Novo do Touril’  

uni. 32+830 40 31.3 40.1 53.0 63.4 21.7 23.3 E E PS d PS  a 2 2 

R27 PK 41+610  a cerca de 95 m a sul do respectivo eixo, casa de habitação 
e instalações anexas diversas - ‘Monte do Chiado’  

uni. 41+610 95 39.8 49.3 58.1 65.1 18.3 15.8 E E S e S b 4 4 

R30 PK 42+760  a cerca de 190 m a norte do respectivo eixo, casas de 
habitação diversas - ‘Carrapatosa’  

uni. 42+760 190 36.0 44.5 50.2 57.0 14.2 12.5 E E -  -    

R31 PK 42+640  a cerca de 120 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Monte da Amendoeira’  

uni. 42+640 120 36.0 44.5 50.2 57.0 14.2 12.5 E E -  -    

R32 PK 42+600  a cerca de 80 m a sul do respectivo eixo, casas de 
habitação diversas - ‘Courelas da Carrapatosa’  

uni. 42+600 80 36.0 44.5 50.2 57.0 14.2 12.5 E E -  -    

R33 PK 46+950  a cerca de 150 m a norte do respectivo eixo, casas de 
habitação instalações anexas diversas - ‘Monte dos Tomazes’ 

uni. 46+950 150 32.5 40.2 45.7 52.9 13.2 12.7 E E -  -    

R35 PK 48+650  a cerca de 70 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Zambujeira de Baixo’  

uni. 48+650 70 36.7 45.2 43.4 51.0 6.7 5.8 M R -  -    

R37 PK 57+350  a cerca de 200 m a sudeste do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações vitivinícolas anexas diversas – ‘Herdade das 
Aldeias’ (‘Monte do Outeiro’) 

uni. 57+350 200 25.3 32.5 56.1 62.6 30.8 30.1 E E S e -  2 2 

     Ponderação Impactes: 24 31 

 
Magnitude: Significância: 
E - Elevada S - SignifIcativa 

M - Moderada S - Signifcativa 

R - Reduzida PS - Pouco Signifcativa 
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6.10.5 Síntese de Impactes 
 
A análise comparativa das alternativas de traçado em estudo na componente de ruído para 
a fase de exploração e, por inerência, de soluções, pode ser efectuada a partir da leitura 
do Quadro 6.10.4 anteriormente apresentados. 
 
No canto inferior direito dos sectores daquele quadro correspondentes aos impactes 
acústicos expectáveis associados a cada um dos tramos alternativos estudados, 
encontram-se os valores ponderados dos impactes atribuídos aos respectivos tramos, os 
quais se sintetizam no Quadro 6.10.5, e que, por conjugação entre os mesmos, permitem 
hierarquizar as nove soluções de traçado em confronto. 
 

Quadro 6.10-5 - Síntese dos impactes na acústica ambiental na fase de exploração 

Tramos em análise Índices de Exposição 
Acústica (IEA) 

Volume de Exposição 
Acústica (VEA) 

Tramo A1 4 5 
Tramo B1 23 23 
Tramo C1 2 2 
Tramo A2 29 34 
Tramo B2 11 11 
Tramo C2 24 31 

 
A análise deste quadro permite verificar que, embora se registem algumas diferenças no 
tramos em análise, o volume de exposição acústica referente à fase de exploração do 
Projecto atinge apenas o valor máximo de 34, o que permite considerar que, globalmente, 
o Projecto terá impactes acústicos pouco significativos. 
 

6.11 Vibrações 
 
6.11.1 Considerações Iniciais 

 
Neste ponto procede-se à análise e avaliação de impactes do descritor vibrações do 
Projecto tendo para efeito sido considerado um factor matemático, de forma a satisfazer os 
requisitos do estudo. 
 
Este factor matemático, designado por Factor de Ponderação (quer do ponto de vista 
estrutural quer do ponto de vista da incomodidade humana) permite avaliar o efeito das 
vibrações esperadas na fase de construção e na fase de exploração face aos valores 
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admissíveis pelas estruturas situadas próximo da linha, tal como são especificadas pela 
NP - 2074, e face aos valores admissíveis por receptores, considerando para o efeito os 
critérios LNEC.  
 
O Factor de Ponderação proposto foi aplicado a todo o traçado tendo por base o 
zonamento do território atravessado por cada traçado, o qual foi realizado de acordo com a 
constância de valores de certos parâmetros, designadamente a constância de parâmetros 
relativos ao tipo de terrenos atravessados e ao tipo de uso do solo (fundamentalmente 
diferenciado em zonas com ocupação humana e edificações na envolvente e áreas 
agrícolas ou florestais sem ocupação). 
 

6.11.2 Definição do Factor de Ponderação para as Vibrações 
 
Após o zonamento do território abrangido pelas várias alternativas de traçado sob a forma 
de segmentos homogéneos em que são constantes os parâmetros que intervêm no cálculo 
do factor de ponderação, procedeu-se à sua respectiva quantificação. 
 
O Factor de Ponderação para as vibrações foi calculado através do quociente entre o valor 
da velocidade vibratória que atinge as edificações próximas em resultado de acções típicas 
do Projecto) e a correspondente velocidade vibratória admissível pela NP - 2074. 
 
O Factor de Ponderação para as vibrações define-se, então, por: 
 
 
 
 
e pode ser atribuído a cada segmento da linha com características constantes. 
 

6.11.3 Zonamento dos Traçados 
 
O presente Projecto contempla 3 alternativas de traçado (com extensões compreendidas 
entre 59.337 e 59.885 m) as quais são constituídas por 6 tramos passíveis de serem 
agregados de modo a originarem 9 soluções de traçado. 
 
Por forma a ser possível calcular o Factor de Ponderação para as vibrações, dividiu-se o 
traçado de cada alternativa em segmentos, tal como anteriormente referido, tendo como 
critério a constância dos parâmetros tipo de terreno e de uso do solo da área envolvente às 

a

o
v V

VF =  
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alternativas de traçado, os quais intervêm na definição do factor de ponderação para as 
vibrações.  
 
Nas Figuras 6.11.1, 6.11.2 e 6.11.3 encontram-se representados os segmentos atribuídos 
para os traçados das alternativas A, B e C, respectivamente e no Quadro 6.11-1 
sistematiza-se o comprimento dos vários segmentos considerados. Salienta-se que, 
naqueles quadros, o ramal de ligação à linha da REFER está agregado ao primeiro 
segmento de cada uma das alternativas de traçado, uma vez que é comum a todas elas e 
que apresenta as mesmas características em termos das formações geológicas em 
presença e em termos de ocupação do espaço do que aquele outro segmento. 
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Figura 6.11.1– Zonamento do traçado da Alternativa A 
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Figura 6.11.2 – Zonamento do traçado da Alternativa B 
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Figura 6.11.3 – Zonamento do traçado da Alternativa C 
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Quadro 6.11-1 – Características gerais do zonamento efectuado para as alternativas de traçado 

Alternativa Segmento Extensão (m) 
1 + ramal REFER 100,78 

2 774,86 
3 109,63 
4 3.709,51 
5 4.804,61 
6 119,38 
7 1.133,15 
8 3.058,26 
9 14.589,11 
8 23.473,12 

A 

11 8.013,08 
1 + ramal REFER 100,78 

2 774,86 
3 109,48 
4 3.577 
5 6.364,86 
6 1.808,17 
7 1.061,65 
8 172,48 
9 1.5064,98 

10 9.753,35 
11 203,41 
12 274,58 
13 76,98 
14 1.2717,85 

B 

15 7.276,98 
1 + ramal REFER 100,92 

2 774,86 
3 110,48 
4 3.576,66 
5 6.061,75 
6 2.505,88 
7 98,42 
8 1.077,75 
9 7.499,28 

10 6.714,81 
11 23.776,92 

C 

12 7.274,38 
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6.11.4 Fase de Construção 

 
6.11.4.1 Cálculo do Factor de Ponderação para as Vibrações 

 
Depois de realizado o zonamento das alternativas de traçado e a caracterização de cada 
segmento, calcularam-se os correspondentes factores de ponderação para as vibrações.  
 
A quantificação da velocidade vibratória que atinge as edificações próximas em resultado 
das acções típicas da obra (vo) foi estabelecida com base em dados bibliográficos, 
nomeadamente os constantes da Figura 6.11.4, que reproduz um ábaco no qual estão 
estabelecidas a ordem de grandeza das vibrações oriundas das principais obras civis, o 
qual é originário da norma inglesa BS 5228, Part 4, 1996, citada por Sarsby, 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.11.4 – Velocidade vibratória de acções características das obras, em função da distância, 
segundo Norma Inglesa BS 5228, Part 4, 1996 
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Utilizando os valores prescritos na Norma Portuguesa 2074 para os tipos de terrenos onde 
se dão as propagações de vibrações (factor α), para as três classes de construções em 
que dividiram as estruturas potencialmente afectadas pelas vibrações (factor β) e para a 
aplicação de uma fonte vibratória permanente ou quase (factor γ), estabelecerem-se as 
velocidades admissíveis que se sistematizam no Quadro 6.11.2. 
 

Quadro 6.11-2 – Limites da velocidade de vibração admissível estabelecidos pela NP 2074 (expressos em 
mm/s) 

CARACTERÍSTICAS DO TERRENO (VALORES DA CONSTANTE α) 

Tipos de construção 
 

(valores da constante β) 

Solos incoerentes soltos, 
areias e misturas areia-
seixo bem graduadas, 

areias uniformes, solos 
coerentes moles e muito 

moles 
(0,5) 

Solos coerentes muito duros, 
duros e de consistência 
média, solos incoerentes 

compactos; areias e misturas 
areia-seixo bem graduadas, 

areias uniformes 
(1) 

Rochas e 
solos 

coerentes 
rijos 
(2) 

Construções que 
exigem cuidados 

especiais (0,5) 
2,5 5 10 

Construções correntes 
(1) 5 10 20 

Construções reforçadas 
(3) 15 30 60 

Nota: Estes valores serão reduzidos de 30% (factor de redução 0,7) no caso de se efectuarem mais de 
três explosões (ou pegas) por dia ou da aplicação de uma fonte vibratória permanente ou quase (valor 
da constante γ) 

 
Da mesma forma, considerando a possível presença humana na envolvente dos traçados, 
estabeleceram-se valores admissíveis para a exposição humana às vibrações utilizando 
como referencial técnico de comparação os Critérios de incomodidade humana 
estabelecidos pelo LNEC (Quadro 6.11.3).  
 

Quadro 6.11-3 – Limites da velocidade de vibração admissível estabelecidos pelos critérios de 
incomodidade LNEC  

Sensação / resultado Vibração estrutural (mm/s) 
Nula vef < 0,11   
Perceptível, suportável para pequena 
duração 0,11 < vef < 0,28 

Nítida, incómoda, podendo afectar as 
condições de trabalho 0,28 < vef < 1,10 

Muito nítida, muito incómoda, reduzindo 
as condições de trabalho vef > 1,10 
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Assim, com base no ábaco da Figura 6.11.3, calcularam-se os valores dos factores de 
ponderação para cada segmento, que se apresentam nos Quadros 6.11.4 e 6.11.5 
respectivamente estabelecidos tendo em consideração a NP - 2074 e os Critérios de 
Incomodidade do LNEC. 
 
A análise dos elementos de Projecto permitiu verificar que a distância mínima a que 
estruturas ou receptores das vibrações estarão das obras será da ordem dos 20 m. Para 
esta distância aproximada, a execução da actividade mais crítica da obra que provocará 
vibrações significativas, designadamente a utilização de explosivos para desmonte das 
formações rochosas (cuja utilização se estima que seja frequente, embora 
maioritariamente com cargas reduzidas), conduz a um valor de referência para a 
velocidade vibratória da ordem de 7 mm/s, de acordo com o referido ábaco. 
 
O mesmo ábaco mostra que a velocidade vibratória se reduz substancialmente com a 
distância à fonte, assumindo os seguintes valores: 
 

- 30 mm/s, a 10 m da fonte; 
- 1,75 mm/s, a 40 m da fonte; 
- 0,6 mm/s, a 60 m da fonte; 
- 0,4 mm, a 80 m da fonte; 
- 0,3 mm/s, a 90 m da fonte. 

 
Para o cálculo dos factores de ponderação foram então estabelecidos valores limite de 
vibração estrutural e de exposição humana ao longo de toda a extensão do traçado de 
acordo com os seguintes critérios: 
 
- O coeficiente β da NP.- 2074 adoptado para os vários segmentos definidos foi de 1 ou 

3 conforme se verificou estar, respectivamente, em presença de zonas habitadas ou 
com edificações ou estruturas na envolvente próxima do limite da intervenção do 
Projecto na proximidade de zonas sujeitas a acções de desmonte das formações 
rochosas (crista ou pé de talude) ou em presença de locais com ocupação por zonas 
de cultivo e mato (ver descritor socio-economia). Refira-se que a consideração de um 
valor de 1 para o coeficiente β nos segmentos 1 e 3 de todas as alternativas de 
traçado decorre da previsão da ocupação do território adjacente ao mesmo pelo 
empreendimento turístico da Herdade da Sousa da Sé. A consideração de tal 
coeficiente parece ser adequada uma vez que de acordo com informações prestadas 
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pelo promotor daquele projecto, está prevista a implantação de edificações naquela 
zona, a cerca de 70 da área de intervenção do Projecto. 

 
- Quanto ao valor de vibração admissível para a exposição humana foram considerados 

os seguintes dois critérios: o valor correspondente a uma afectação incómoda (0,28 
mm/s), no caso dos locais com ocupação humana na envolvente, e o valor 
correspondente a uma afectação muito incómoda (1,1 mm/s), no caso dos locais com 
ocupação por zonas de cultivo e mato.  

 
Por fim salienta-se que apesar de existirem situações pontuais que justificariam a adopção 
de um coeficiente β igual a 0,5 por respeitarem a elementos patrimoniais sensíveis e com 
elevado valor (ocorrências 12, 53, 72 e 86 - ponte medieval sobre a ribeira da Asseca), na 
determinação do Factor de Ponderação tal não foi considerado por se tratarem de 
elementos singulares que justificaram a sua análise diferenciada no descritor património  
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Quadro 6.11-4 – Valores da velocidade admissível pela NP 2074 (vaNP 2074) da velocidade de vibração 
típica de obra (vo) e do factor de ponderação para as vibrações (Fvo) para os tramos considerados 

 

* Troço pertencente ao Segmento 9 do zonamento efectuado 

 

Alternativa Tramo Segmento 
Comprimento 
do segmento 

(m) 

Comprimento 
acumulado 

(m) 
Coef. Tipo 

Construção 
va

NP 2074 
(mm/s) 

vo 
(mm/s) Fvo 

1 + ramal 
REFER 100,78 100,78 1 7 7 1,0 

2 774,86 875,64 3 21 7 0,3 
3 109,63 985,27 1 7 7 1,0 
4 3709,51 4694,78 3 21 7 0,3 
5 4804,61 9499,39 1 7 7 1,0 
6 119,38 9618,77 3 7 7 1,0 
7 1133,15 10751,92 3 21 7 0,3 
8 3058,26 13810,18 3 21 7 0,3 

A1 

9 7589,06 21399,24 3 21 7 0,3 
9* 6997,05 28396,29 1 7 7 1,0 
10 23473,12 51869,41 1 7 7 1,0 

A 

A2 
11 8013,08 59885,49 1 7 7 1,0 

1 + ramal 
REFER 100,78 100,78 1 7 7 

1,0 
2 774,86 875,64 3 21 7 0,3 
3 109,48 985,12 1 7 7 1,0 
4 3577 4562,12 3 21 7 0,3 
5 6364,86 10926,98 3 21 7 0,3 
6 1808,17 12735,15 3 21 7 0,3 
7 1061,65 13796,8 3 21 7 0,3 
8 172,48 13969,28 3 21 7 0,3 

B1 

9 7849,18 21818,46 3 21 7 0,3 
9* 7215,8 29034,26 1 21 7 0,3 
10 9753,35 38787,61 1 21 7 0,3 
11 203,41 38991,02 3 21 7 0,3 
12 274,58 39265,6 3 21 7 0,3 
13 76,98 39342,58 3 21 7 0,3 
14 12717,85 52060,43 1 7 7 1,0 

B 

B2 

15 7276,98 59337,41 1 21 7 0,3 
11 + ramal 

REFER 100,92 100,92 1 7 7 
1,0 

2 774,86 875,78 3 21 7 0,3 
3 110,48 986,26 1 7 7 1,0 
4 3576,66 4562,92 3 21 7 0,3 
5 6061,75 10624,67 1 7 7 1,0 
6 2505,88 13130,55 1 21 7 0,3 
7 98,42 13228,97 3 7 7 1,0 
8 1077,75 14306,72 1 7 7 1,0 

C1 

9 7499,28 21806 1 7 7 1,0 
9* 6714,81 28520,81 1 7 7 1,0 
10 23776,92 52297,73 1 7 7 1,0 

C 

C2 
11 7274,38 59572,11 3 21 7 0,3 
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Quadro 6.11-5 – Valores da velocidade admissível pelos Critérios de incomodidade do LNEC (va) da 
velocidade de vibração típica de obra (vo) e do factor de ponderação para as vibrações (Fvo) para os 

troços considerados 

Alternativa Tramo Segmento Comprimento 
(m) 

Comprimento 
acumulado 

(m) 
va 

(mm/s) 
vo 

(mm/s) Fvo 

1 + ramal 
REFER 100,78 100,78 0,28 7 25,0 

2 774,86 875,64 1,1 7 6,4 
3 109,63 985,27 0,28 7 25,0 
4 3709,51 4694,78 1,1 7 6,4 
5 4804,61 9499,39 0,28 7 25,0 
6 119,38 9618,77 1,1 7 6,4 
7 1133,15 10751,92 1,1 7 6,4 
8 3058,26 13810,18 1,1 7 6,4 

A1 

9 7589,06 21399,24 1,1 7 6,4 
9* 6997,05 28396,29 0,28 7 25,0 
8 23473,12 51869,41 1,1 7 6,4 

A 

A2 
11 8013,08 59885,49 1,1 7 6,4 

1 + ramal 
REFER 100,78 100,78 0,28 7 25,0 

2 774,86 875,64 1,1 7 6,4 
3 109,48 985,12 0,28 7 25,0 
4 3577 4562,12 1,1 7 6,4 
5 6364,86 10926,98 1,1 7 6,4 
6 1808,17 12735,15 1,1 7 6,4 
7 1061,65 13796,8 1,1 7 6,4 
8 172,48 13969,28 1,1 7 6,4 

B1 

9 7849,18 21818,46 1,1 7 6,4 
9* 7215,8 29034,26 1,1 7 6,4 
10 9753,35 38787,61 1,1 7 6,4 
11 203,41 38991,02 1,1 7 6,4 
12 274,58 39265,6 1,1 7 6,4 
13 76,98 39342,58 1,1 7 6,4 
14 12717,85 52060,43 0,28 7 25,0 

B 

B2 

15 7276,98 59337,41 1,1 7 6,4 
1 + ramal 
REFER 100,92 100,92 0,28 7 25,0 

2 774,86 875,78 1,1 7 6,4 
3 110,48 986,26 0,28 7 25,0 
4 3576,66 4562,92 1,1 7 6,4 
5 6061,75 10624,67 0,28 7 25,0 
6 2505,88 13130,55 1,1 7 6,4 
7 98,42 13228,97 1,1 7 6,4 
8 1077,75 14306,72 1,1 7 6,4 

C1 

9 7499,28 21806 1,1 7 6,4 
9* 6714,81 28520,81 1,1 7 6,4 
10 23776,92 52297,73 1,1 7 6,4 

C 

C2 
11 7274,38 59572,11 1,1 7 6,4 

* Troço pertencente ao Segmento 9 do zonamento efectuado 
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6.11.4.2 Análise e Interpretação dos Resultados Obtidos 
 
A análise dos referidos quadros permite concluir o seguinte: 
 
- A extensão das alternativas de traçado em que existe ou se prevê a existência de 

edificações ou outro tipo de estruturas apresenta um Factor de afectação do ponto de 
vista estrutural igual à unidade, o que significa que estas edificações ou estruturas 
estando distantes de cerca de 20 m da futura zona de construção não estarão em 
risco, se os pressupostos considerados estiverem correctos, nomeadamente no que 
respeita ao valor da constante β referente ao tipo de construção. Numa situação limite, 
se a referida constante for igual a 0,5, a distância a que é preciso que as edificações 
se encontrem para prevenir riscos do ponto de vista estrutural será de cerca de 40 m. 
A esta distância, o valor da velocidade vibratória esperada será inferior a 1,75 mm/s, 
valor este que corresponde ao limite inferior a que estruturas sensíveis poderão estar 
expostas, pelo que se trata de um critério conservador. 

 
- No que respeita à restante extensão do traçado (correspondentes às áreas com 

ocupação por zonas de cultivo e mato), esta apresenta um Factor de Afectação do 
ponto de vista estrutural inferior à unidade, o que significa que não há edificações ou 
estruturas a afectar, ou que edificações que venham a estar a uma distância superior a 
20 m não estarão em risco do ponto de vista estrutural (desde que possuam um valor 
da constante β referente ao tipo de construção igual ou superior a 1). 

 
- Em toda a extensão do traçado em que se verifique a presença de zonas habitadas ou 

a presença de receptores a menos de 100 m de distância das áreas a intervencionar, 
nomeadamente com a utilização de explosivos, será excedido o limite de exposição 
humana estabelecido pelos critérios LNEC. 

 
6.11.5 Fase de Exploração 

 
6.11.5.1 Cálculo do Factor de Ponderação para as Vibrações 

 
Os valores adoptados para os parâmetros de cálculo dos Factores de Ponderação para as 
vibrações para a fase de exploração foram escolhidos tendo em consideração as 
características das composições de alta velocidade que serão utilizadas na linha em 
estudo, nomeadamente no que diz respeito ao peso das composições e à velocidade 
máxima de circulação (365 toneladas e 350 km/h, respectivamente). 
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Desta forma, e a partir das leis de propagação das vibrações obtidas anteriormente, para 
uma distância padrão de 10 m (valor considerado entre a fonte de vibração – carris – e o 
receptor dos fenómenos vibratórios) foram obtidas as previsões da amplitude de vibrações 
na fase de exploração ao longo dos vários traçados em estudo, que se apresentam no 
Quadro 6.11-6 e no Quadro 6.11-7. 
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Quadro 6.11-6 – Valores da velocidade admissível pela Norma Portuguesa 2074 (vaNP 2074, em mm/s) da 
velocidade de vibração típica na situação de exploração (ve, em mm/s) e do factor de afectação ambiental 

(Fve) para os tramos considerados nas alternativas de traçado do Projecto 

Alternativa Troço Segmento Comprimento 
(m) 

Coef. Tipo 
Construção

va 
(mm/s) 

ve 
(mm/s) Fve 

1 + ramal 
REFER 100,78 1 3,5 0,45 0,129 

2 774,86 3 10,5 0,45 0,043 
3 109,63 1 3,5 2,05 0,586 
4 3709,51 3 10,5 2,05 0,195 
5 4804,61 1 10,5 0,45 0,043 
6 119,38 3 3,5 0,45 0,129 
7 1133,15 3 10,5 0,45 0,043 
8 3058,26 3 10,5 2,05 0,195 

A1 

9 7589,06 3 10,5 0,45 0,043 
9 6997,05 1 10,5 0,45 0,043 
8 23473,12 1 10,5 2,05 0,195 

A 

A2 
11 8016,08 1 10,5 0,46 0,044 

1 + ramal 
REFER 100,78 1 3,5 0,45 0,129 

2 774,86 3 10,5 0,45 0,043 
3 109,48 1 3,5 2,05 0,586 
4 3577 3 10,5 2,05 0,195 
5 6364,86 3 10,5 0,45 0,043 
6 1808,17 3 10,5 2,05 0,195 
7 1061,65 3 3,5 2,05 0,586 
8 172,48 3 10,5 2,05 0,195 

B1 

9 7849,18 3 10,5 0,45 0,043 
9 7215,8 1 10,5 0,45 0,043 
8 9753,35 1 10,5 2,05 0,195 
9 203,41 3 3,5 2,05 0,586 
10 274,58 3 10,5 2,05 0,195 
11 76,98 3 3,5 2,05 0,586 
12 12717,85 1 10,5 2,05 0,195 

B 

B2 

13 7276,98 1 10,5 0,46 0,044 
1 + ramal 
REFER 100,92 1 3,5 0,45 0,129 

2 774,86 3 10,5 0,45 0,043 
3 110,48 1 3,5 2,05 0,586 
4 3576,66 3 10,5 2,05 0,195 
5 6061,75 1 10,5 0,45 0,043 
6 2505,88 1 10,5 2,05 0,195 
7 98,42 3 3,5 2,05 0,586 
8 1077,75 1 3,5 0,45 0,129 

C1 

9 7499,28 1 10,5 0,45 0,043 
10 6714,81 1 10,5 2,05 0,195 
11 23776,92 1 10,5 2,05 0,195 

C 

C2 
12 7274,38 3 10,5 0,48 0,046 

* Troço pertencente ao Segmento 9 do zonamento efectuado 
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Quadro 6.11-7 – Valores da velocidade admissível pelos critérios de incomodidade estabelecidos pelo 
LNEC (vaLNEC, em mm/s) da velocidade de vibração típica na situação de exploração (ve, em mm/s) e do 
factor de afectação ambiental (Fve) para os tramos considerados nas alternativas de traçado do Projecto 

Alternativa Troço Segmento Comprimento 
(m) 

Coef. Tipo 
Construção

va 
(mm/s) 

ve 
(mm/s) Fvo 

1 + ramal 
REFER 100,78 1 0,28 0,45 1,61 

2 774,86 3 1,1 0,45 0,41 
3 109,63 1 0,28 2,05 7,32 
4 3709,51 3 1,1 2,05 1,86 
5 4804,61 1 1,1 0,45 0,41 
6 119,38 3 0,28 0,45 1,61 
7 1133,15 3 1,1 0,45 0,41 
8 3058,26 3 1,1 2,05 1,86 

A1 

9 7589,06 3 1,1 0,45 0,41 
9 6997,05 1 1,1 0,45 0,41 
8 23473,12 1 1,1 2,05 1,86 

A 

A2 
11 8016,08 1 1,1 0.46 0,42 

1 + ramal 
REFER 100,78 1 0,28 0,45 1,61 

2 774,86 3 1,1 0,45 0,41 
3 109,48 1 0,28 2,05 7,32 
4 3577 3 1,1 2,05 1,86 
5 6364,86 3 1,1 0,45 0,41 
6 1808,17 3 1,1 2,05 1,86 
7 1061,65 3 0,28 2,05 7,32 
8 172,48 3 1,1 2,05 1,86 

B1 

9 7849,18 3 1,1 0,45 0,41 
9 7215,8 1 1,1 0,45 0,41 
8 9753,35 1 1,1 2,05 1,86 
9 203,41 3 0,28 2,05 7,32 
10 274,58 3 1,1 2,05 1,86 
11 76,98 3 0,28 2,05 7,32 
12 12717,85 1 1,1 2,05 1,86 

B 

B2 

13 7276,98 1 1,1 0.46 0,42 
1 + ramal 
REFER 100,92 1 0,28 0,45 1,61 

2 774,86 3 1,1 0,45 0,41 
3 110,48 1 0,28 2,05 7,32 
4 3576,66 3 1,1 2,05 1,86 
5 6061,75 1 1,1 0,45 0,41 
6 2505,88 1 1,1 2,05 1,86 
7 98,42 3 0,28 2,05 7,32 
8 1077,75 1 0,28 0,45 1,61 

C1 

9 7499,28 1 1,1 0,45 0,41 
10 6714,81 1 1,1 2,05 1,86 
11 23776,92 1 1,1 2,05 1,86 

C 

C2 
12 7274,38 3 1,1 0.48 0,44 

* Troço pertencente ao Segmento 9 do zonamento efectuado 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 185 / 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

A aplicação das equações de propagação das vibrações obtidas durante a fase de 
caracterização da situação de referência, prevendo a energia cinética provocada pela 
circulação das composições de alta velocidade, permite ainda obter faixas de “segurança” 
às vibrações, as quais se encontram definidas para os vários tipos de rocha, sob a forma 
gráfica, como se representa na Figura 6.11.5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.11.5 - Atenuação da velocidade vibratória em função da distância nas várias formações 
interessadas pelo Projecto– comboios de passageiros de AV 

 
A aplicação das mesmas equações de propagação das vibrações obtidas durante a fase 
de caracterização da situação de referência aos comboios de mercadorias (considerando 
que a energia cinética que lhes corresponde resulta da consideração de um peso de 2.070 
toneladas e de uma velocidade máxima de circulação de 220 km/h) conduz à obtenção de 
outras faixas de “segurança” às vibrações, as quais se encontram também definidas sob a 
forma de gráficos que se representam na Figura 6.11.6. 
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Figura 6.11.6 - Atenuação da velocidade vibratória em função da distância nas várias formações 

interessadas pelo Projecto–  comboios de mercadorias 

 
6.11.5.2 Análise e Interpretação dos Resultados Obtidos 

 
A análise dos resultados obtidos permite concluir o seguinte: 
 
- Para a fase de exploração é possível concluir que a passagem de um comboio de 

passageiros da linha de alta velocidade conduz à obtenção da valores de velocidade 
vibratória relativamente reduzidos a 10 m da fonte, sendo o correspondente factor de 
afectação estrutural resultante para todas os segmentos de traçado inferior à unidade, 
o que significa que, do ponto de vista estrutural, as edificações ou estruturas 
correntes, não estarão em risco. 

 
- No que respeita à incomodidade humana, obtêm-se factores de afectação para 

receptores situados a 10 m da fonte de vibração sempre superiores à unidade, o que 
significa que são expectáveis impactes a essa distância sempre que haja ocupação 
humana. No entanto, a consulta das curvas de atenuação da velocidade vibratória com 
a distância permite verificar que: 

 
1. nas rochas intrusivas a partir de cerca de 15 m e 25 de distância à fonte de 

vibração os valores esperados são respectivamente inferiores a 0,28 mm/s e 0,11 
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mm/s (critérios LNEC correspondentes a uma afectação perceptível, suportável 
para pequena duração e afectação nula); 

 
2. nos xistos grauvaques a partir de cerca de 70 m e 150 de distância à fonte de 

vibração os valores esperados são respectivamente inferiores a 0,28 mm/s e 
0,11 m/s (critérios LNEC correspondentes a uma afectação perceptível, suportável 
para pequena duração e afectação nula); 

 
3. nos conglomerados e margas a partir de cerca de 20 m e 40 de distância à fonte 

de vibração os valores esperados são respectivamente inferiores a 0,28 mm/s e 
0,11 mm/s (critérios LNEC correspondentes a uma afectação perceptível, 
suportável para pequena duração e afectação nula). 

 
- Para a fase de exploração é possível concluir que a passagem de um comboio de 

mercadorias conduz à obtenção de valores de velocidade vibratória ainda 
relativamente reduzidos a 10 m da fonte (variáveis entre 0,65 e 3,25 mm/s), o que 
significa que o correspondente factor de afectação estrutural resultante para todas os 
segmentos de traçado serão inferiores à unidade, não estando mais um vez em risco 
as edificações ou estruturas correntes. 

 
- No que respeita à incomodidade humana, obtêm-se factores de afectação para 

receptores situados a 10 m da fonte de vibração sempre superiores à unidade, o que 
significa que são expectáveis impactes a essa distância sempre que haja ocupação 
humana. A consulta das curvas de atenuação da velocidade vibratória com a distância 
permite verificar que: 

 
1. nas rochas intrusivas a partir de cerca de 20 m e 30 de distância à fonte de 

vibração os valores esperados são respectivamente inferiores a 0,28 mm/s e 0,11 
mm/s (critérios LNEC correspondentes a uma afectação perceptível, suportável 
para pequena duração e afectação nula); 

 
2. nos xistos grauvaques a partir de cerca de 100 m e 220 de distância à fonte de 

vibração os valores esperados são respectivamente inferiores a 0,28 mm/s e 0,11 
mm/s (critérios LNEC correspondentes a uma afectação perceptível, suportável 
para pequena duração e afectação nula); 
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3. nos conglomerados e margas a partir de cerca de 20 m e 50 de distância à fonte 
de vibração os valores esperados são respectivamente inferiores a 0,28 mm/s e 
0,11 mm/s (critérios LNEC correspondentes a uma afectação perceptível, 
suportável para pequena duração e afectação nula). 

 
6.11.6 Síntese dos Impactes Ambientais 

 
Tendo por base os resultados obtidos nas análises efectuadas, pode afirmar-se que 
globalmente a magnitude dos impactes ambientais deste descritor são de importância 
relativamente diminuta, para o que contribui a natureza das formações interceptadas e a 
reduzida ocupação marginal dos territórios atravessados pelas várias alternativas do 
Projecto. 
 
No Quadro 6.11.8 sistematiza-se a relação de edificações que em cada tramo poderão 
apresentar algum risco do ponto de vista estrutural e a relação de receptores sujeitos a 
incomodidade (excluindo as edificações integradas na faixa de expropriação de terrenos 
prevista para o Projecto). 
 
Para a fase de construção identificaram-se as afectações considerando os seguintes 
critérios: 
 
- as habitações e apoios agrícolas que se situam numa faixa com cerca de 40 m para a 

avaliação dos impactes do ponto de vista estrutural (o que previne eventuais riscos 
para situações em que se possa estar em presença de estruturas sensíveis); 

- as habitações que se situam numa faixa de cerca de 100 m para a avaliação dos 
impactes do ponto de vista da incomodidade humana (o que permite respeitar o 
critério LNEC de exposição a sensação “perceptível, suportável para pequena 
duração”). 

 
Para a fase de exploração identificaram-se as afectações considerando os seguintes 
critérios: 
 
- as habitações e apoios agrícolas que se situam numa faixa com cerca de 20 m para a 

avaliação dos impactes do ponto de vista estrutural à passagem de um comboio de 
mercadorias (o que previne eventuais situações em que se possa estar em presença 
de estruturas sensíveis); 
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- as habitações que se situam numa faixa de 100 m para a avaliação dos impactes do 
ponto de vista da incomodidade humana face à passagem de um comboio de 
mercadorias (o que permite respeitar o critério LNEC de exposição a sensação 
“perceptível, suportável para pequena duração”). 
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Quadro 6.11-8– Síntese das afectações por vibrações para os diferentes tramos que integram as alternativas de Projecto 

PK do Tramo correspondente  //  distância do ponto de caracterização ao eixo do traçado 

Tramo 
Habitações Apoios Agrícolas 

A.1 
Dist. 
(m) 

B.1 
Dist. 
(m) 

C.1 
Dist. 
(m) 

A.2 
Dist. 
(m) 

B.2 
Dist. 
(m) 

C.2 
Dist. 
(m) 

Fase de construção - afectação estrutural - Critério de selecção de edificações e habitações: localização a menos de 40 m da fonte 
Monte do Seixo: casa rural e 
instalações/apoios agrícolas  2+065 40 2+060 40 2+060 40       

Monte do Pimenta – escritórios e 
apoios agrícolas  8+800 a 

8+900 10            

 Monte do Lagar – apoio agrícola     16+825 20       
Monte do Palé – casas de 

habitação        25+225 a 
25+300 35   25+440 a 

25+515 35 

Monte Novo do Touril – casa de 
habitação e instalações anexas        32+850 25   33+065 25 

 Monte da Capela– Apoio 
agrícola       56+534  40 56+220 40   

 Monte Novo – construção em 
ruínas         23+550 40    

 Casa abandonada (junto à faixa 
a expropriar)         28+440 20    

Instalações fabris (Junto à faixa 
de expropriação)          40+290 1   
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PK do Tramo correspondente  //  distância do ponto de caracterização ao eixo do traçado 

Tramo 
Habitações Apoios Agrícolas 

A.1 
Dist. 
(m) 

B.1 
Dist. 
(m) 

C.1 
Dist. 
(m) 

A.2 
Dist. 
(m) 

B.2 
Dist. 
(m) 

C.2 
Dist. 
(m) 

Carrapatosa – casas de 
habitação e apoios agrícolas 

(Incluído e junto à faixa a 
expropriar) 

         
42+450 

a 
42+550 

1   

 
Monte do Chiado – apoios 
agrícolas (junto à faixa a 

expropriar) 
          41+100 1 

Courelas da Carrapatosa – 
casas de habitação e 

instalações diversas (1 elemento 
dentro da faixa a expropriar e 
restantes elementos a 80 m) 

           42+580 0 a 80 

 Monte da Capela – Apoio 
agrícola           55+986 40 m 

Fase de construção – afectação do ponto de vista de incomodidade humana - critério de selecção de habitações: localização a menos de 100 m da fonte 
Monte da Aldeia – casa de 

habitação e instalações 
agrícolas 

   9+950 90  9+955 50       

Monte do Seixo: casa rural e 
instalações/apoios agrícolas  2+065 40 2+060 40 2+060 40       

Monte do Pimenta – escritórios e 
apoios agrícolas  8+800 a 

8+900 10            
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PK do Tramo correspondente  //  distância do ponto de caracterização ao eixo do traçado 

Tramo 
Habitações Apoios Agrícolas 

A.1 
Dist. 
(m) 

B.1 
Dist. 
(m) 

C.1 
Dist. 
(m) 

A.2 
Dist. 
(m) 

B.2 
Dist. 
(m) 

C.2 
Dist. 
(m) 

Courelas do Monte da Aldeia – 
casa de habitação e apoio 

agrícola 
   11+750 100         

Monte da Teixeira – casa de 
habitação e apoio agrícola    12+200 80         

Monte da Fonte da Cal – casa 
de habitação e apoios agrícolas        22+900 a 

23+075 70   23+115 a 
23+290 70 

Monte do Palé – casas de 
habitação        25+225 a 

25+300 35   25+440 a 
25+515 35 

Casa de habitação         25+420 70   25+635 70 
Vale da Anta – casa de 

habitação e instalações anexas        25+830 80   26+045 80 

Silveira – casa de habitação e 
instalações anexas        27+580 a 

27+700 70   27+795 a 
27+915 70 

Monte do Azinhal – casa de 
habitação e instalações anexas        45+860 50     

Monte da Preguiça – casa de 
habitação e instalações anexas          30+950 90    

Instalações fabris (Junto à faixa 
de expropriação) 

 
         40+290 1   
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PK do Tramo correspondente  //  distância do ponto de caracterização ao eixo do traçado 

Tramo 
Habitações Apoios Agrícolas 

A.1 
Dist. 
(m) 

B.1 
Dist. 
(m) 

C.1 
Dist. 
(m) 

A.2 
Dist. 
(m) 

B.2 
Dist. 
(m) 

C.2 
Dist. 
(m) 

Monte da Pipeira – casa de 
habitação e instalações anexas          40+730 95   

Herdade dos Penediais – casa 
de habitação e instalações 

anexas 
         42+320 45   

Carrapatosa – casas de 
habitação e apoios agrícolas 

(Incluído e junto à faixa a 
expropriar) 

         
42+450 

a 
42+550 

1   

Zambujeira de Baixo – casa de 
habitação e instalações anexas          48+610 80 48+376 80  

Monte do Chiado – casa de 
habitação             41+100 85  

Courelas da Carrapatosa – 
casas de habitação e 

instalações diversas (1 elemento 
dentro da faixa a expropriar e 
restantes elementos a 80 m) 

 
 
 
 

           42+580 0 a 80 
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PK do Tramo correspondente  //  distância do ponto de caracterização ao eixo do traçado 

Tramo 
Habitações Apoios Agrícolas 

A.1 
Dist. 
(m) 

B.1 
Dist. 
(m) 

C.1 
Dist. 
(m) 

A.2 
Dist. 
(m) 

B.2 
Dist. 
(m) 

C.2 
Dist. 
(m) 

Fase de exploração - afectação estrutural - Critério de selecção de edificações e habitações: localização a menos de 20 m da fonte 
Monte do Pimenta – escritórios e 

apoios agrícolas  8+800 a 
8+900 10            

 Monte do Lagar – apoio agrícola
      16+825 20       

 Casa abandonada (junto à faixa 
a expropriar)         28+440 20    

Instalações fabris (Junto à faixa 
de expropriação)          40+290 1   

Carrapatosa – casas de 
habitação e apoios agrícolas 

(Incluído e junto à faixa a 
expropriar) 

         
42+450 

a 
42+550 

1   

 
Monte do Chiado – apoios 
agrícolas (junto à faixa a 

expropriar) 
          41+100 1 

Courelas da Carrapatosa – 
casas de habitação e 

instalações diversas (1 elemento 
dentro da faixa a expropriar e 
restantes elementos a 80 m) 

 

           42+580 0 a 80 
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PK do Tramo correspondente  //  distância do ponto de caracterização ao eixo do traçado 

Tramo 
Habitações Apoios Agrícolas 

A.1 
Dist. 
(m) 

B.1 
Dist. 
(m) 

C.1 
Dist. 
(m) 

A.2 
Dist. 
(m) 

B.2 
Dist. 
(m) 

C.2 
Dist. 
(m) 

Fase de exploração – afectação do ponto de vista de incomodidade humana - critério de selecção de habitações: localização a menos de 100 m da fonte 
Monte da Aldeia – casa de 

habitação e instalações 
agrícolas 

   9+950 90  9+955 50       

Monte do Seixo: casa rural e 
instalações/apoios agrícolas  2+065 40 2+060 40 2+060 40       

Monte do Pimenta – escritórios e 
apoios agrícolas  8+800 a 

8+900 10            

Courelas do Monte da Aldeia – 
casa de habitação e apoio 

agrícola 
   11+750 100         

Monte da Teixeira – casa de 
habitação e apoio agrícola    12+200 80         

Monte da Fonte da Cal – casa 
de habitação e apoios agrícolas        22+900 a 

23+075 70   23+115 a 
23+290 70 

Monte do Palé – casas de 
habitação        25+225 a 

25+300 35   25+440 a 
25+515 35 

Casa de habitação         25+420 70   25+635 70 
Vale da Anta – casa de 

habitação e instalações anexas 
 

       25+830 80   26+045 80 
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PK do Tramo correspondente  //  distância do ponto de caracterização ao eixo do traçado 

Tramo 
Habitações Apoios Agrícolas 

A.1 
Dist. 
(m) 

B.1 
Dist. 
(m) 

C.1 
Dist. 
(m) 

A.2 
Dist. 
(m) 

B.2 
Dist. 
(m) 

C.2 
Dist. 
(m) 

Silveira – casa de habitação e 
instalações anexas        27+580 a 

27+700 70   27+795 a 
27+915 70 

Monte do Azinhal – casa de 
habitação e instalações anexas        45+860 50     

Monte da Preguiça – casa de 
habitação e instalações anexas          30+950 90    

Instalações fabris (Junto à faixa 
de expropriação)          40+290 1   

Monte da Pipeira – casa de 
habitação e instalações anexas          40+730 95   

Herdade dos Penediais – casa 
de habitação e instalações 

anexas 
         42+320 45   

Carrapatosa – casas de 
habitação e apoios agrícolas 

(Incluído e junto à faixa a 
expropriar) 

         
42+450 

a 
42+550 

1   

Zambujeira de Baixo – casa de 
habitação e instalações anexas          48+610 80 48+376 80  

Monte do Chiado – casa de 
habitação  

 
           41+100 85  



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de Impactes 

Pág.: 197 / 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

PK do Tramo correspondente  //  distância do ponto de caracterização ao eixo do traçado 

Tramo 
Habitações Apoios Agrícolas 

A.1 
Dist. 
(m) 

B.1 
Dist. 
(m) 

C.1 
Dist. 
(m) 

A.2 
Dist. 
(m) 

B.2 
Dist. 
(m) 

C.2 
Dist. 
(m) 

Courelas da Carrapatosa – 
casas de habitação e 

instalações diversas (1 elemento 
dentro da faixa a expropriar e 
restantes elementos a 80 m) 

           42+580 0 a 80 
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A análise comparativa dos impactes relativos aos tramos definidos permite concluir que, 
tendo em conta o número de afectações identificadas nos corredores definidos para os 
impactes do ponto de vista estrutural e do ponto de vista da incomodidade humana, para 
as fases de construção e exploração, o Tramo A1 é o que provoca menores afectações na 
parte inicial das diversas soluções de traçado, seguido dos Tramos C1 e B2. 
Relativamente aos tramos este analisados, o Tramo A2 é o que apresenta menor número 
de interferências, seguindo-se-lhe os Tramos B2 e C2, respectivamente.  
 

6.12 Aspectos Socio-económicos 
 
6.12.1 Considerações Iniciais 

 
No presente capítulo procede-se à avaliação do ponto de vista sócio-económico dos 
impactes induzidos pela Linha Ferroviária de Alta Velocidade - Lote 3C . Os principais 
impactes socio-económicos locais associados à construção deste eixo de Alta Velocidade 
serão diversos, mas incidirão sobretudo ao nível dos efeitos associados ao 
atravessamento de áreas agrícolas e florestais dos concelhos atravessados, que se 
caracterizam por apresentar uma reduzida densidade de ocupação. 
 
Na fase de construção, os principais impactes sociais e económicos expectáveis 
associados ao empreendimento serão de incidência negativa, mas apresentarão uma 
incidência relativamente localizada no tempo e serão temporários. Por seu turno, na fase 
de exploração, os impactes serão, essencialmente, positivos e terão uma área de 
influência mais alargada. 
 
Deve notar-se que a presente avaliação foi desenvolvida com base no pressuposto de que, 
independentemente de a construção do troço em questão poder ser dividida por várias 
empreitadas, toda a extensão do troço ora em avaliação seria construída em simultâneo, 
determinando-se assim os impactes globais na fase de construção. 
 
Relativamente à fase de exploração, a avaliação dos impactes efectuada só faz sentido 
considerando inevitavelmente a integração do lote em análise no troço da ligação de alta 
velocidade entre Lisboa e Madrid, determinando a avaliação de impactes cumulativos, pela 
expressão máxima dos impactes positivos / benefícios associados à exploração do 
empreendimento. 
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Por último, cabe referir que, atendendo à especificidade do descritor Sócio-economia, a 
área de estudo adoptada para a identificação e avaliação dos impactes assume diferentes 
escalas de análise consoante os aspectos estudados – Nacional, Regional, Concelhio e 
Local. Os impactes de carácter mais estratégico, relacionados, fundamentalmente, com os 
benefícios associados à implementação do Projecto, incidem sobretudo à escala nacional 
e regional, enquanto que os impactes negativos resultantes da construção e da exploração 
da infra-estrutura de transporte são avaliados, essencialmente, a nível local, 
nomeadamente na área de afectação directa do Projecto. 
 

6.12.2 Fase de Construção 
 
A construção de uma infra-estrutura de transporte pesada como é uma linha de alta 
velocidade impõe no território uma barreira física, afectando a estrutura da propriedade, o 
sistema de acessibilidades e mobilidade e as condições de qualidade de vida das 
populações situadas na envolvente imediata do corredor sujeito a intervenção.  
 
Por outro lado, a construção desta infra-estrutura é também indutora de novas dinâmicas a 
nível do emprego e do tecido empresarial afecto ao sector da construção civil e sectores 
conexos a montante e a jusante. 
 
Nesta fase, os principais impactes expectáveis estão normalmente associados ao seguinte: 
 
 demolição de habitações e consequente desalojamento de famílias; 

 afectação de equipamentos e estruturas edificadas;  

 afectação de infra-estruturas básicas; 

 corte de vias rodoviárias e caminhos rurais; 

 alteração, maioritariamente por degradação, das condições de habitabilidade e de 
trabalho em função da perturbação imposta pelas obras; 

 destruição de áreas afectas a usos agrícolas e florestais, com repercussões sobre a 
economia local; 

 afluxo de mão-de-obra decorrente do aumento do número de postos de trabalho no 
sector da construção civil. 
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6.12.2.1 Afectação de Estruturas Construídas, Equipamentos e Infra-estruturas 
 
No presente ponto procede-se à identificação das estruturas construídas, habitadas e não 
habitadas (construções de apoios agrícolas, armazéns, entre outras) afectadas 
directamente pelo Projecto. Para a identificação das afectações foram utilizadas as plantas 
de projecto, à escala 1:5.000, permitindo identificar com rigor as afectações resultantes 
com a construção da infra-estrutura de transporte, nomeadamente aquelas que terão de 
ser demolidas. 
 
As afectações directas em cada um dos tramos em análise são as seguintes: 
 Tramo A1 – não se perspectivam demolições. 

 Tramo B1 – demolição do Monte do Taful – Apoios agrícolas (PK 7+250), do Monte do 
Almo – casa de habitação e instalações anexas com criação de ovinos 
(Carnealentejana) (PK 9+015), da Malhada do Sobral em ruínas (PK 14+425), e das 
Courelas do Monte da Aldeia – habitação e apoios agrícolas (PK 11+370). 

 Tramo C1 – demolição do Monte do Taful – Apoios agrícolas (PK 7+250), do Monte do 
Almo – casa de habitação e instalações anexas com criação de ovinos 
(Carnealentejana) (PK 8+885 a 8+965), do reservatório municipal de água (PK 9+410). 

 Tramo A2 – demolição de dois apoios agrícolas aos PK 45+520 e 52+480. 

 Tramo B2 – demolição de uma estrutura edificada na Carrapatosa (PK 42+450 a 
42+550) e de 1 apoio agrícola ao PK 48+780; afectação periférica de aterro de inertes 
pelo restabelecimento do caminho ao PK 39+275, adjacente ao talude de escavação. 
Importa ainda referir a presença de um conjunto de instalações fabris ao PK 40+290, 
contíguas à faixa de expropriação. 

 Tramo C2 – demolição do Monte do Touril, actualmente abandonado (PK 34+065 a 
34+139), de um elemento construído em Courelas da Carrapatosa (PK 42+580) e de 1 
apoio agrícola (PK 48+546). Importa ainda referir a presença do Monte do Chiado – 
apoios agrícolas (PK 41+100) junto à faixa a expropriar. 

 
Relativamente a equipamentos e outras estruturas edificadas há a referir a possibilidade 
de afectação das seguintes estruturas pelo facto de se situarem muito próximo da área a 
intervir: 

 Tramo B1 – Reservatório de água municipal junto ao restabelecimento de caminho ao 
PK 9+415. 
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 Tramo B2 - Lixeira selada a cerca de 20 m do restabelecimento adjacente à crista do 
talude da escavação ao PK 38+900. 

 
Os impactes esperados serão negativos, mas pouco significativos uma vez que o número 
de afectações é bastante reduzido, sendo para além deste facto possível compensar essas 
situações ou adoptar soluções que obviem aos impactes, nomeadamente no caso da 
afectação do aterro de inertes. Os tramos B1 e C1 são aqueles que apresentam maior 
número de afectações, afigurando-se como os mais desfavoráveis neste domínio. 
 
No que respeita às infra-estruturas/serviços afectados pelo Projecto em análise, apresenta-
se no Quadro 6.12.1 uma síntese das afectações por tramo e por tipo de serviço. No 
Anexo X apresenta-se a identificação dos serviços afectados, com a indicação da sua 
localização, o titular do mesmo, o seu estado de desenvolvimento (construído ou 
projectado), a sua tipologia ou denominação e a respectiva proposta de reposição. Este 
levantamento foi efectuado tendo por base informação recolhida junto das entidades que 
superintendem esses serviços e nos Planos Directores Municipais dos concelhos 
atravessados pelo Projecto em análise. 
 
A análise das referidas afectações permite concluir que a Solução 9 é a que regista um 
menor número de interferências. Todavia, de acordo com o Estudo Prévio, serão repostos 
todos os serviços afectados. O impacte esperado neste domínio, embora negativo, será 
muito pouco significativo uma vez que ou não haverá de todo privação de serviços, ou a 
comutação de serviços será uma operação previsivelmente de curta duração. 

 
Quadro 6.12.1 - Síntese dos serviços afectados por tramo 

Tramo Linhas 
eléctricas 

Linhas 
telefónicas 

Condutas de 
água potável Total 

Conexão Linha REFER 1 0 0 1 

Tramo A1 9 2 1 12 

Tramo B1 9 5 1 15 

Tramo C1 7 3 1 11 

Tramo A2 15 6 5 26 

Tramo B2 15 7 3 25 

Tramo C2 14 5 3 22 
Fonte: IDOM, Estudo Prévio da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid – Lote 3 C 
Évora – Elvas, Volume 12, Obras Acessórias: Serviços Afectados, Março 2007. 
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6.12.2.2 Acessibilidades e Mobilidade 
 
Um dos principais impactes associados à execução de uma infra-estrutura linear prende-se 
com o efeito barreira criado, com repercussões a nível da permeabilidade do território. 
 
No Anexo XI apresentam-se os cortes de vias rodoviárias e de caminhos agrícolas 
provocados pela implantação do Projecto, contendo a descrição das vias afectadas, a sua 
localização (PK), o tipo de restabelecimento preconizado no Estudo Prévio e a sua 
extensão. 
 
Todavia, apresenta-se em seguida uma síntese global do número de vias rodoviárias e de 
caminhos rurais afectados em cada um dos tramos em análise: 
 

 Conexão com a Linha da REFER – 2 caminhos rurais. 

 Tramo A1 – 5 estradas (entre as quais se incluem 2 afectações da EN 254) e 12 
caminhos rurais. 

 Tramo A2 – 9 estradas (entre as quais se inclui uma afectação em cada uma das 
seguintes vias: EN 381, EN 254, EN 374, EN 255 e EN 373, esta última com 2 
afectações) e 24 caminhos rurais. 

 Tramo B1 – 3 estradas (todas elas relativas à EN 254) e 14 caminhos rurais. 

 Tramo B2 – 8 estradas (entre as quais se inclui uma afectação nas vias EN 381, EN 254, 
EN 255 e duas afectações na via EN 373) e 27 caminhos rurais. 

 Tramo C1 – 2 estradas (sendo uma das afectações relativas à EN 254) e 14 caminhos 
rurais. 

 Tramo C2 – 7 estradas (entre as quais se inclui uma afectação em cada uma das 
seguintes vias: EN 381, EN 254, EN 373, EN 374, EN 255) e 26 caminhos rurais. 

 
Constata-se assim que dos tramos respeitantes ao troço inicial do Projecto, Tramos A1, B1 
e C1, o Tramos C1 é o que menor afectações tem, enquanto que os Tramos A2 e C2 são 
no conjunto dos Tramos A2, B2 e C2 os menos desfavoráveis.  
 
Apesar da afectação de estradas e caminhos, no Estudo Prévio do Projecto foram 
projectados todos os restabelecimentos transversais nos tramos em análise, permitindo 
manter inalterados os traçados actuais dos diversos eixos viários e caminhos após a 
construção da linha de alta velocidade. 
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Salienta-se que em todas as intersecções com as vias pertencentes à rede principal, 
secundária e local foi garantida a passagem desnivelada por uma Passagem Superior ou 
Inferior, tendo sido a escolha de um tipo ou outro de passagem condicionada pela rasante 
da via no local do cruzamento. De acordo com o Estudo Prévio, houve a preocupação de 
que a execução das obras de arte e dos restabelecimentos minimizassem os desvios 
provisórios e a complexidade do faseamento de obra. 
 
Relativamente à rede de caminhos, e de acordo com o Estudo Prévio, a reposição das 
intersecções que consideraram prioritários foi feita, também, de forma desnivelada. Os 
restantes caminhos afectados foram restabelecidos paralelamente ao traçado, coincidindo 
em alguns casos com os caminhos de serviço, até ao atravessamento mais próximo. Na 
definição da distância máxima de restabelecimentos foram tidos em conta vários factores, 
nomeadamente a importância do caminho a repor, a proximidade a outros caminhos e a 
distância entre obras de atravessamento da via. 
 
Por último, cabe referir que no presente Projecto, a distância máxima entre 
atravessamentos é de 1,5 km, sendo em média um pouco superior a 1 km, valor bastante 
mais favorável que a distância máxima entre atravessamentos recomendada nos 
“Requisitos para os Estudos Prévios da LAV Portugal” (Guide Line: 1808), a qual não 
deverá exceder 2 km, de forma a minimizar o efeito barreira provocado pela infra-estrutura 
ferroviária.  
 
Assim, o impacte expectável na mobilidade e acessibilidade, embora negativo por implicar 
alguma perturbação no sistema das mobilidades locais, afigura-se muito pouco significativo 
pelo facto de serem garantidos todos os restabelecimentos. 
 

6.12.2.3 Qualidade de Vida da População 
 
Na fase de construção, poderão existir perturbações em termos de qualidade de vida, 
devido à degradação das condições de habitabilidade que se farão sentir na envolvente da 
área de intervenção, em consequência do normal desenvolvimento da obra, com 
incremento dos níveis de ruído e vibrações, emissão de poeiras e corte de algumas vias da 
rede viária local, incluindo caminhos rurais. 
 
Estas perturbações serão tanto mais expressivas quanto maior for a densidade de 
ocupação em torno da linha de alta velocidade.  
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Como foi descrito na Situação de Referência, o território em que se desenvolve o Projecto 
em análise caracteriza-se por apresentar uma ocupação reduzida e por possuir baixas 
densidades populacionais. Destaca-se, apenas, a existência de um aglomerado 
populacional com alguma importância no sistema urbano local, designadamente S. Miguel 
de Machede, pertencente ao concelho de Évora, que contava em 2001 com 614 
habitantes, 236 famílias e 295 alojamentos familiares distribuídos por 187 edifícios, assim 
como vários montes, alguns dos quais habitados. 
 
De acordo com o reconhecimento de campo efectuado, o número de habitações situadas 
na envolvente próxima dos tramos que integram as alternativas de Projecto em análise (no 
interior do corredor de 400 m) é o seguinte: 
 
TRAMO A1: 

 Monte do Seixo – casa rural, ao PK 2+065 e a 40 m de distância do eixo. 

 Monte do Pimenta – escritórios, ao PK 8+800 a 8+900, a 10 m de distância do eixo da 
via. 

 Moradia ao PK 10+360, a cerca de 180 m de distância ao eixo. 
 
TRAMO B1: 

 Monte do Seixo – casa rural, ao PK 2+065 e a 40 m de distância do eixo. 

 Monte da Barrosinha – casa de habitação, ao PK 6+000, a 200 m do eixo do traçado. 

 Monte da Aldeia – casa de habitação, ao PK 9+950, a 90 m do eixo. 

 Courelas do Monte da Aldeia – casa de habitação, ao PK 11+750, a 100 m do eixo do 
traçado. 

 Monte da Teixeira – casa de habitação e apoio agrícola, ao PK 12+200 e a 80 m do 
eixo do traçado. 

 Monte da Palheta – casa de habitação, ao PK 13+340 e a 200 m do eixo do traçado. 

 Monte do Zambujal – casa de habitação ao PK 17+500 e a 180 m do eixo do traçado. 
 
TRAMO C1: 

 Monte do Seixo – casa rural, ao PK 2+065 e a 40 m de distância do eixo. 

 Monte da Barrosinha – casa de habitação, ao PK 6+000, a 200 m do eixo do traçado. 
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 Monte da Aldeia – casa de habitação ao PK 9+955 e a 50 m do eixo do traçado. 

 Monte do Paço – casa de habitação ao PK 18+660 e a 170 m do eixo do traçado. 
 
TRAMO A2: 

 Monte da Fonte da Cal – casa de habitação, ao PK 22+900 a 23+075 e a 70 m do eixo 
do traçado. 

 Monte da Brandoa – casa de habitação, ao PK 23+450 e a 115 m do eixo do traçado. 

 Casas de habitação (novas), ao PK 24+350 a 25+000 e a 130 e 200 m do eixo do 
traçado. 

 Casa de habitação, ao PK 25+100 e a 200 m do eixo do traçado. 

 Monte do Palé – casas de habitação, ao PK 25+225 a 25+300 e a cerca de 35 m do 
eixo do traçado. 

 Casa de habitação, ao PK 25+420 e a 70 m do eixo do traçado. 

 Vale da Anta – casa de habitação, ao PK 25+830 e a 80 m do eixo do traçado. 

 Horra da Ribeira – casa de habitação, ao PK 26+060 e a 150 m do eixo do traçado. 

 Silveira – casa de habitação, ao PK 27+580 a 27+700 e a 70 m do eixo do traçado. 

 Monte da Fontana – casa de habitação, ao PK 29+380 e a 125 m do eixo do traçado. 

 Monte Novo do Touril – casa de habitação, ao PK 32+850 e a 25 m do eixo do traçado. 

 Quinta Courelas Dª Maria – habitação, ao PK 38+100 e a 160 m do eixo do traçado. 

 Vale Pio – casa de habitação, ao PK 38+700 e a 110 m do eixo do traçado. 

 Monte do Azinhal – casa de habitação, ao PK 45+860 e a 50 m do eixo do traçado. 

 Monte de Cascalhais – casas de habitação, ao PK 52+380 e a 150 m do eixo do 
traçado. 

 Herdade da Aldeia (Monte do Outeiro) – casas de habitação, ao PK 57+914 e a 180 m 
do eixo do traçado. 

 
TRAMO B2: 

 Horta das Courelas – casa de habitação, ao PK 23+300 e a 110 m do eixo do traçado. 

 Monte da Fonte da Cal – casa de habitação, ao PK 23+250 a 23+400 e a 120 a 150 m 
do eixo do traçado. 
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 Monte da Preguiça – casa de habitação, ao PK 30+950 e a 90 m do eixo do traçado. 

 Monte da Pipeira – casa de habitação, ao PK 40+730 e a 95 m do eixo do traçado. 

 Herdade dos Penediais – casa de habitação, ao PK 42+320 e a 45 m do eixo do 
traçado. 

 Monte da Amendoeira – casas de habitação, ao PK 42+480 e a 130 m do eixo do 
traçado. 

 Carrapatosa – casas de habitação, ao PK 42+450 a 42+550 e incluído e junto à faixa a 
expropriar. 

 Monte dos Tomazes – casas de habitação, ao PK 46+660 e a 140 m do eixo do 
traçado. 

 Zambujeira de Baixo – casa de habitação, ao PK 48+610 e a 80 m do eixo do traçado. 

 Herdade da Aldeia (Monte do Outeiro) – casas de habitação, ao PK 57+600 e a 180 m 
do eixo do traçado. 

 
TRAMO C2: 

 Monte da Fonte da Cal – casa de habitação, ao PK 23+115 a 23+290 e a 70 m do eixo 
do traçado. 

 Monte da Brandoa – casa de habitação, ao PK 23+665 e a 115 m do eixo do traçado. 

 Casas de habitação (novas), ao PK 24+565 a 25+215 e a 130 e 200 m do eixo do 
traçado. 

 Casa de habitação, ao PK 25+315 e a 200 m do eixo do traçado. 

 Monte do Palé – casas de habitação, ao PK 25+440 a 25+515 e a 35 m do eixo do 
traçado. 

 Casa de habitação, ao PK 25+635 e a 70 m do eixo do traçado. 

 Vale da Anta – casa de habitação, ao PK 26+045 e a 80 m do eixo do traçado. 

 Horra da Ribeira – casa de habitação, ao PK 26+275 e a 150 m do eixo do traçado. 

 Silveira – casa de habitação, ao PK 27+795 a 27+915 e a 70 m do eixo do traçado. 

 Monte da Fontana – casa de habitação, ao PK 29+595 e a 125 m do eixo do traçado. 

 Monte Novo do Touril – casa de habitação, ao PK 33+065 e a 25 m do eixo do traçado. 

 Monte do Chiado – casa de habitação, ao PK 41+100 e a 85 m do eixo do traçado. 
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 Courelas da Carrapatosa – casas de habitação, ao PK 42+580 e com 1 elemento 
dentro da faixa a expropriar e restantes elementos a 80 m do eixo do traçado. 

 Monte da Amendoeira – casas de habitação, ao PK 42+620 e a 130 m do eixo do 
traçado. 

 Monte dos Tomazes – casas de habitação, ao PK 46+426 e a 140 m do eixo do 
traçado. 

 Zambujeira de Baixo – casa de habitação, ao PK 48+376 e a 80 m do eixo do traçado. 

 Herdade da Aldeia (Monte do Outeiro) – casas de habitação, ao PK 57+366 e a 180 m 
do eixo do traçado. 

 
Admitindo que em cada habitação reside uma família, constata-te que no conjunto dos 
Tramos A1, B1 e C1, é o Tramo B1 o que apresenta um maior número de receptores 
sensíveis (7 receptores) aos efeitos negativos da obra, enquanto que no conjunto de 
Tramos A2, B2 e C2, é o Tramo C2 (com cerca de 18 receptores) o que possui um maior 
número de habitações em seu redor. 
 
Os efeitos negativos da obra estão fundamentalmente associados ao ruído, vibrações e 
poeiras provocados pelo desmonte a fogo dos maciços rochosos, pela execução de 
escavações e aterro, pela movimentação de camiões para o transporte de materiais 
necessários à execução da obra e para transporte a destino final dos materiais sobrantes, 
entre outras operações. 
 
Estima-se que o volume total de material a transportar resultante das escavações e 
terraplanagens varie entre cerca de 6.800.000 m3, na Solução 1 (conjugação dos Tramos 
A1 e A2), e cerca de 13.900.000 m3, na Solução 9 (conjugação dos Tramos C1 e C2).  
 
Tendo em consideração o período previsto para a execução das terraplenagens (16 meses 
na Solução 1 e 20 meses na Solução 9), será previsível que sejam movimentadas grandes 
quantidades de materiais a que corresponderá à circulação de 12 a 20 camiões por hora 
na Solução 1 e na Solução 9, respectivamente. 
 
Para além das terras e materiais rochosos, serão utilizadas quantidades significativas de 
betão (para execução de obras de arte, por exemplo), aço, ferro, geotextêis e telas de 
materiais diversos (PVC, PEAD, etc.) destinados a impermeabilizar, drenar ou separar 
outros materiais, cabos eléctricos, etc. 
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Atendendo a que cada empreitada terá cerca de 10 km de extensão, e que a duração dos 
trabalhos de escavação e terraplenagens poderá variar entre 16 a 20 meses, estima-se 
que o avanço diário da frente de escavação se situe entre os 17 e os 21 m, o que quer 
dizer que cada habitação situada na proximidade da área de intervenção (num corredor de 
400 m centrado na plataforma da via) estará exposta a níveis de ruído significativos de 
forma permanente durante cerca de um mês, afigurando-se, porém, tratar-se de um 
impacte negativo pouco significativo em termos de afectação da qualidade de vida face ao 
número muito reduzido de habitações e famílias afectadas. 
 
Relativamente à emissão de poeiras, admite-se que todas as habitações situadas no 
interior do corredor de 400 m centrado na plataforma da via venham a ser afectadas pelo 
facto de se encontrarem bastante expostas aos locais onde se irão situar as frentes de 
escavação, constituindo-se assim como um impacte negativo pouco significativo face, mais 
uma vez, ao número muito reduzido de habitações e famílias afectadas. 
 
A nível do ruído, admite-se que os trabalhos de construção mais pesados do Projecto, 
principalmente associados às terraplanagens, aterros e escavações, movimentação de 
terras e à construção da plataforma ferroviária, poderão constituir fonte indutiva de 
incomodidade ao ruído para receptores sensíveis que se situem nas imediações inferiores 
a cerca de 150 – 200 m dos respectivos locais de construção. 
 
No tocante às vibrações, é expectável que nas habitações situadas a menos de 100 m da 
zona de construção, no decurso da actividade mais crítica da obra (utilização de 
explosivos), seja excedido o limite de exposição humana definido pelo LNEC, 
correspondendo ao critério “perceptível suportável para pequena duração”. Para além dos 
100 m a sensação de vibração será “nula”. 
 
O número de habitações que, em cada tramo, estarão expostas a valores superiores ao 
limite de exposição humana definido pelo LNEC é o seguinte: 
 

 Tramo A1 – 2 habitações. 

 Tramo B1 – 4 habitações. 

 Tramo C1 – 2 habitações. 

 Tramo A2 – 6 habitações. 

 Tramo B2 – 6 habitações. 
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 Tramo C2 – 8 habitações. 
 
O impacte esperado a este nível, embora negativo, será pouco significativo face ao 
reduzido número de situações em que se registará afectação e ao facto de se tratar um 
impacte temporário. 
 
No que concerne à mobilidade das populações, admite-se que haja alguma perturbação 
das condições normais de circulação da rede viária local provocada quer pelo acréscimo 
de tráfego rodoviário associado às frentes de obra, quer aos restabelecimentos que virão a 
ser efectuados. Esta situação constitui um impacte negativo, embora muito pouco 
significativo pelo facto de se prever que todas as vias rodoviárias e caminhos rurais que 
venham a ser afectados serão repostos antes da construção da linha de alta velocidade, 
pelo que o sistema das mobilidades locais ficará sempre garantido. 
  

6.12.2.4 Efeitos nas Actividades Económicas e Emprego 
 
Na fase de construção os efeitos nas actividades económicas serão quer positivos, quer 
negativos. 
 
A construção desta infra-estrutura ferroviária promoverá a dinamização do sector da 
construção civil, quer a nível do emprego, quer a nível do volume de negócios gerado 
pelas empresas deste sector e dos ramos de actividade situados a montante e a jusante 
deste. 
 
Admite-se que em cada empreitada a executar serão mobilizados cerca de 200 
trabalhadores nos períodos de maior volume de trabalho. Se considerarmos em termos 
hipotéticos a realização de 6 empreitadas, será mobilizado um total de cerca de 1.200 
trabalhadores. 
 
Tratando-se de uma obra de grande envergadura e tecnicamente exigente, admite-se em 
termos hipotéticos que a grande maioria dos empreiteiros serão oriundos das áreas 
metropolitanas de Lisboa e Porto e de Espanha, podendo vir a recrutar a grande maioria 
dos trabalhadores fora da região alvo da intervenção, podendo o mesmo suceder com os 
fornecedores e sub-empreiteiros. Apesar disso, admite-se que possa haver um efeito 
positivo na economia local no sector da construção civil e em alguns ramos de actividade 
directamente relacionados com este, nomeadamente a nível do fornecimento de materiais 
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de construção, prestação de serviços de variada ordem, nomeadamente de transporte, 
assim como a nível da restauração.  
 
Os aglomerados populacionais de maior dimensão situados na proximidade das frentes de 
obra serão os que sairão mais beneficiados. Os efeitos estimados afiguram-se como um 
impacte positivo e moderadamente significativo, atendendo a que se trata de uma situação 
temporária e que grande parte do recrutamento de mão-de-obra e do fornecimento de 
materiais, equipamentos e serviços às empreitadas poderá ter origem fora da região em 
que se insere a área de intervenção. 
 
Porém, serão expectáveis alguns impactes negativos, associados fundamentalmente à 
afectação de explorações agrícolas e à possibilidade de inviabilização de algumas 
pretensões de desenvolvimento turístico. 
 
A estrutura fundiária na área em estudo assenta, fundamentalmente, na grande 
propriedade, variando entre os 35,5 ha na freguesia de Senhora da Saúde (concelho de 
Évora) e os 204,6 ha na freguesia da Juromenha (concelho do Alandroal), valores estes 
que se situam bastante acima da média do Continente (13,2 ha). Apesar de ainda não se 
dispor do cadastro da propriedade, o que impossibilita avaliar em rigor o grau de afectação 
das explorações em presença na área em estudo, admite-se que o seccionamento da 
propriedade provocado pela construção da infra-estrutura em análise não coloque em 
causa a viabilidade económica das explorações agro-pecuárias e florestais em virtude de a 
dimensão média das mesmas ser bastante elevada. Por este motivo, o impacte será 
negativo, embora pouco significativo. 
 
Do conjunto de propriedades agrícolas atravessadas pelo Projecto em análise, nos 
diferentes tramos que o constituem, cabe destacar as seguintes afectações: 
 

 Tramo A1 – atravessamento de uma propriedade com criação de gado bravo em regime 
extensivo (Monte das Covas) em torno do PK 19+230. 

 Tramo A2 – atravessamento de exploração de porco preto em regime extensivo em 
torno do PK 45+650. 

 Tramo B2 – atravessamento de exploração de porco preto em regime extensivo 
(Herdade da Palheta) em torno do PK 13+400. 

 Tramo C1 - atravessamento de exploração de porco preto em regime extensivo em torno 
do PK 10+800. 
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Quadro 6.12-2 apresentam-se as principais áreas de interesse socio-económico afectadas 
pelo Projecto, nos seus diferentes tramos, designadamente no que respeita a áreas de 
montado, floresta de produção, olival, vinha (licenciada pelo Instituto da Vinha e do Vinho e 
não licenciada), culturas agrícolas, pastagens e áreas submetidas a regime cinegético. 
 
De uma forma geral constata-se que as maiores afectações dizem respeito às culturas 
agrícolas e ao Montado, justificado pela área em estudo ser predominantemente de 
carácter rural. Quanto à vinha, apesar das áreas afectadas não apresentarem grande 
expressão no contexto do corredor em análise, importa salientar a maior importância da 
vinha licenciada pelo Instituto da Vinha e do Vinho face à restante vinha não licenciada.  
 
Todavia, e apesar das áreas de afectação não se revelarem muito relevantes quanto à sua 
expressão no território e à dimensão do Projecto em análise, é possível indicar as 
seguintes Soluções como as que apresentam menores afectações por tipo de área de 
interesse sócio-económico: 

 Montado – Solução 3 (Tramo A1 + Tramo C2); 

 Floresta de Produção – Solução 4 (Tramo B1 + Tramo A2); 

 Olival – Solução 8 (Tramo C1 + Tramo B2); 

 Vinha não licenciada – Solução 6 (Tramo B1 + Tramo C2); 

 Vinha licenciada – Soluções 1 (Tramo A1 + Tramo A2), 4 (Tramo B1 + Tramo A2) e 7 
(Tramo C1 + Tramo A2); 

 Culturas agrícolas – Solução 7 (Tramo C1 + Tramo A2); 

 Pastagens - Soluções 1 (Tramo A1 + Tramo A2), 4 (Tramo B1 + Tramo A2) e 7 (Tramo 
C1 + Tramo A2); 

 Áreas de Regime Cinegético - Soluções 1 (Tramo A1 + Tramo A2), 4 (Tramo B1 + 
Tramo A2) e 7 (Tramo C1 + Tramo A2). 
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Quadro 6.12-2 - Áreas de interesse socio-económico afectadas pelo Projecto 

 Ligação 
Linha REFER 

Tramo 
A1 

Tramo 
B1 

Tramo 
C1 

Tramo 
A2 

Tramo 
B2 

Tramo 
C2 

Montado (ha) - 10,9 20,7 34,7 65,7 60,0 6,1 

Floresta Produção (ha) - - 41,4 - 22,7 - 34,6 

Olival (ha) - 3,1 5,1 0,2 17,5 11,8 53,9 

Vinha Não Licenciada (ha) - 10,5 3,1 5,9 16,04 6,75 4,97 

Vinha Licenciada (ha)  - - - - 0,46 26,35 11,53 

Culturas Agrícolas (ha) 6,7 83,8 86,0 77,3 58,5 60,1 77,4 

Pastagens (ha) - - - - 1,8 9,0 22,0 

Áreas Regime Cinegético (ha) - - - - 66,0 66,07 80,50 
 
No interior do corredor do Projecto em análise foram identificadas duas pretensões de 
particulares relativamente a projectos turísticos com dimensão relevante, designadamente 
o Empreendimento Turístico da Herdade de Sousa da Sé, situado no concelho de Évora, e 
o Empreendimento Turístico do Monte da Palheta, situado no concelho de Redondo. 
 
A pretensão relativa ao Empreendimento Turístico da Herdade de Sousa da Sé está 
registada na Câmara Municipal de Évora e na Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento da Região Alentejo. A Câmara Municipal tem interesse em viabilizar este 
empreendimento, tendo contemplado na proposta de Regulamento da Revisão do PDM 
um conjunto de parâmetros e índices urbanísticos que permitem a viabilização deste 
empreendimento. A concretização deste projecto apenas poderá ocorrer com a ratificação 
da Revisão do PDM de Évora, não existindo actualmente qualquer acto administrativo por 
parte da autarquia que confira direitos de construção ao promotor do empreendimento.  
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A pretensão relativa ao Empreendimento Turístico do Monte da Palheta é assumida pela 
Câmara Municipal de Redondo como de grande interesse para o desenvolvimento do 
município. De acordo com informações prestadas pela autarquia, uma das unidades de 
alojamento turístico do empreendimento, o Hotel Rural, já teve parecer positivo por parte 
das entidades envolvidas no processo de licenciamento turístico, apresentando viabilidade 
imediata para a sua concretização. Este hotel integra um projecto turístico mais 
abrangente, quer em termos das valências que reúne (Resort de 5 estrelas apoiado na 
caça, vinho e Natureza) quer em área ocupada, mas que ainda não obteve parecer 
positivo por parte das entidades competentes pelo facto de o actual PDM não permitir esse 
tipo de empreendimento nesse local. Por último, cabe referir que no passado dia 11 de 
Abril de 2007 foi publicado no Diário da República n.º 71 – 2.ª Série, o Aviso n.º 6615/2007 
da Câmara Municipal de Redondo relativo à deliberação da aprovação da elaboração do 
Plano de Pormenor da Herdade da Palheta, com base em termos de referência já 
aprovados, fixando o prazo de 180 dias para a sua elaboração.  
 
Tal como se pode verificar no Desenho 03-EM-C000-00-DWG0057, a Herdade Sousa da 
Sé é afectada marginalmente, a sul, pela ligação à Linha da REFER actual (entre o PK 
0+600 e o PK 1+600) e é limitada a sul pelo troço comum aos Tramos A1, B1 e C1 da linha 
de alta velocidade (entre o PK 0+000 e o PK 1+000) . Considera-se que a afectação 
causada pelo Projecto é residual na propriedade da Herdade Sousa da Sé, não 
inviabilizando a concretização do empreendimento turístico que os respectivos promotores 
pretendem aí desenvolver, pelo que se considera que o impacte esperado será negativo, 
mas muito pouco significativo devido ao facto de a afectação se fazer de forma muito 
marginal. 
 
No que se refere à Herdade do Monte da Palheta, tal como se pode igualmente verificar no 
Desenho 03-EM-C000-00-DWG0058, somente os Tramos C1 e B1 afectam esta 
propriedade. O Tramo C1 atravessa a propriedade sensivelmente a meio entre o PK 
13+100 e o PK 14+300, constituindo um impacte negativo e muito significativo por poder 
implicar a inviabilidade de um empreendimento turístico que se apresenta como de 
interesse estratégico para a base económica do concelho do Redondo. O Tramo B1 
apresenta uma afectação relativamente marginal, na extremidade sul da propriedade entre 
o PK 12+750 e o PK 13+800, afigurando-se como um impacte negativo e moderadamente 
significativo pelo facto de a afectação se fazer de forma relativamente marginal. 
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6.12.2.5 Efeitos no Quadro Sócio-demográfico 
 
O Projecto em análise, designadamente no troço em análise, não terá efeitos significativos 
sobre o quadro sócio-demográfico local, quer positivos quer negativos, pelo facto de não 
ser expectável que possa induzir movimentos populacionais relevantes, sejam de atracção 
ou de repulsão. 
 
Como já foi abordado anteriormente, a afluência de mão-de-obra à região como 
consequência da construção do Projecto será previsivelmente temporária, não sendo de 
esperar que possam ocorrer alterações na dinâmica e estrutura demográfica, pelo que o 
impacte esperado será nulo. 
 

6.12.3 Fase de Exploração 
 
6.12.3.1 Qualidade de Vida das Populações 

 
Durante esta fase as afectações sobre a qualidade de vida das populações prendem-se 
basicamente com o ruído e com as vibrações emitidas pelo material circulante.  
 
No âmbito do Projecto em análise, serão os comboios que circularão na linha convencional 
de mercadorias que provocarão as afectações mais gravosas em termos de vibrações 
emitidas. Todavia, tal como explanado na avaliação de impactes respeitantes àquele 
descritor, estima-se que, do ponto de vista estrutural, as edificações ou estruturas 
correntes situadas a mais de 10 m da fonte emissora não estarão em risco. No que 
respeita à incomodidade humana, considera-se que, em média, até cerca de 100 m ou 200 
m de distância da fonte emissora (em função da litologia em presença) o limite de 
percepção humana será ultrapassado, embora com níveis de incomodidade relativamente 
pouco significativos. O impacte esperado será negativo, mas pouco significativo devido ao 
número muito reduzido de receptores afectados. 
 
Quanto ao ruído, se for considerada a faixa de influência acústica delimitada pelo critério 
do limite máximo de exposição definida por Lden  ≤  63 dB(A) e Ln  ≤  53 dB(A), admite-se 
que o Projecto venha a constituir uma nova fonte de ruído ambiental susceptível de 
exercer impactes de natureza acústica sobre faixas de largura genérica de cerca de ± 250 
metros em torno do eixo de desenvolvimento de traçado (faixa genérica de largura total ≈ 
500 metros). O impacte esperado será negativo, mas pouco significativo devido ao número 
reduzido de receptores afectados e desde que se implementem as medidas de 
minimização adequadas propostas no âmbito do descritor Ruído. 
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6.12.3.2 Efeitos na Base Económica Local, Regional e Nacional 

 
O Projecto em análise, entendido na perspectiva global do Eixo Lisboa – Madrid, 
contribuirá decisivamente para a inserção de Portugal nas redes transeuropeias de 
transporte e de comunicações, nas diferentes escalas nacional, ibérica e europeia, 
considerando tratar-se de impactes positivos cumulativos e muito significativos.  
 
A contribuição dada pelo Projecto para a recomposição da rede de infra-estruturas de 
conectividade transfronteiriça, contribuirá para a concretização de um conjunto de 
desígnios que se afiguram determinantes para o desenvolvimento do Alentejo e do País, 
nomeadamente a consolidação do corredor Lisboa – Évora – Badajoz, reforçando a 
centralidade de Évora e do pólo transfronteiriço Elvas – Campo Maior / Badajoz, como 
resultado da concretização da nova plataforma logística transfronteiriça de Elvas/Caia, bem 
como a afirmação de Sines como grande porto atlântico da Europa e grande plataforma 
logística internacional.  
 
A melhoria na eficiência do sistema de transportes a alcançar, nomeadamente, com a 
construção de uma nova linha ferroviária convencional para mercadorias entre o porto de 
Sines e Elvas/Badajoz e a concretização da ligação em Alta Velocidade entre Lisboa – 
Madrid dotará o Alentejo de uma maior capacidade em explorar e construir uma posição 
favorável nas ligações logísticas entre Portugal e Espanha.  
 

6.12.3.3 Benefícios Sociais e Ambientais 
 
A implementação do troço da linha de alta velocidade em análise, inserido na ligação em 
alta velocidade entre Lisboa e Madrid, contribuirá para uma redução dos tempos de 
viagem e da sinistralidade e da melhoria da qualidade do ar/redução de emissões 
atmosféricas neste eixo, como resultado das transferências modais esperadas (tráfego de 
passageiros e de mercadorias). 
 
Estes benefícios, que podem traduzir-se em ganhos económicos, passíveis de serem 
quantificados, foram determinados no âmbito do estudo da Epypsa (Epypsa, 2005. Estúdio 
de Mercado Y Evaluacion Socioeconómica Y Financiera de la Línea de Alta Velocidad 
Madrid – Lisboa/Porto), tendo por base vários cenários.  
 
De entre os cenários analisados no estudo da Epypsa, cabe salientar dois cenários: 
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1. Cenário ERB – 2025 Cenário de Referência (cenário sem projecto de AV) - Neste 

Cenário as modificações sobre a oferta de transporte em viagens internacionais e que, 
portanto, incidem sobre a distribuição modal, reduzem-se, basicamente, a melhorias na 
infra-estrutura viária que, em termos gerais, não produzem variações da distribuição 
modal. As intervenções na ferrovia de Alta Velocidade previstas em ambos os países 
(Portugal e Espanha), na altura de realização dos estudos, e que foram consideradas 
neste Cenário (Madrid-Valladolid e Lisboa-Porto) não afectam directamente os fluxos 
internacionais, tendo apenas algum impacto nos percursos internos, essencialmente em 
Espanha. 

 
2.  Cenário A1 – 2025 – Cenário de Comparação (cenário com projecto de AV; travessia do 

Tejo em Lisboa a Sul – via TTT) - Este Cenário corresponde à situação em que estará 
em operação a Ligação de Alta Velocidade Lisboa-Madrid, tendo-se assumido que a 
aproximação a Lisboa se faria através de uma nova Travessia do Tejo, tal como veio 
ulteriormente a ser decidido. 

 
Os dados referentes aos valores de passageiros (procura) e às transferências modais 
esperadas, a considerar, são os que se apresentam no Quadro 6.12-3. 
 

Quadro 6.12-3 - Procura de Passageiros e Transferências Modais – Ano 2025 – (milhões de passageiros) 

Ano 2005 

Cenário ERB TI BUS RAIL AIR AV capt AV ind AV total 

 34,14 2,51 0,82 1,99 - - - 

Total 39,47

Cenário A1 TI BUS RAIL AIR AV capt AV ind AV total 

 -5,95 -0,71 -0,06 -0,41 7,15 0,7 7,85 

Total (sem indução) 39,47

Total (com indução) 40,2
Fonte: Epypsa, 2005. Estúdio de Mercado Y Evaluacion Socioeconómica Y Financeira de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Lisboa/Porto. 

 
Os cálculos dos valores dos benefícios económicos (externalidades) associados ao 
Cenário A1, relativos ao tráfego de passageiros e tráfego de mercadorias na linha 
ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid, i.e., na perspectiva global do Eixo 
Lisboa – Madrid, apresentam-se no Quadro 6.12-4. 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 219 / 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

Quadro 6.12-4 - Avaliação socio-económica – Cenário A1 – Ano 2025 (milhões de Euros) 

Benefícios Tráfego de Passageiros 
Benefícios – tempo 127.351 

Benefícios – acidentes 29.752 

Benefícios – qualidade do ar/ambiente 43.707 

Benefícios (1) Tráfego de Mercadorias (2) 
Benefícios – tempo NA 

Benefícios – acidentes 1.193 

Benefícios – qualidade do ar/ambiente 31.483 

NA – não aplicável. 
(1) Preços de 2004 
(2) Cerca de 1,25 milhão de toneladas/ano de mercadorias transportadas por ferrovia de AV no Corredor 
Lisboa-Madrid 
Fonte: Epypsa, 2005. Estúdio de Mercado Y Evaluacion Socioeconómica Y Financiera de la Línea de Alta 

Velocidad Madrid-Lisboa/Porto 

 
Da leitura do quadro anterior constata-se que a ligação de Alta Velocidade no eixo Lisboa 
– Madrid trará benefícios económicos significativos, em resultado das transferências 
modais expectáveis, a nível do tempo dispendido em viagem, dos acidentes e da 
qualidade do ar/ambiente. 
 
Relativamente ao projecto da linha ferroviária convencional de mercadorias no troço Évora 
– Caia, este também gerará benefícios económicos, em resultado das transferências 
modais expectáveis a nível do tráfego de mercadorias. Esses benefícios são apresentados 
na “Justificação do Projecto Évora – Caia do Ponto de Vista Económico”, documento da 
responsabilidade da REFER (2006). 
 
Nesse estudo, é estabelecido um Cenário de Referência, assente nos seguintes volumes 
de tráfego disponíveis nas Estatísticas dos Transportes do INE (2004): 

1. o tráfego nacional de mercadorias de ou para a região Alentejo (NUT II), em rodovia, 
ronda 146 milhões de toneladas; 

2. o tráfego internacional de mercadorias de ou para a região Alentejo, em rodovia, atinge 
cerca de 2 milhões de toneladas; 

3. o tráfego nacional de mercadorias de ou para a região Alentejo, em ferrovia, ronda 4 
milhões de toneladas. 

 
Tendo por base o Cenário de Referência, foi definido um Cenário de Comparação – 2025, 
no qual se perspectivam melhorias da rede convencional no troço Évora – Caia. Neste 
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cenário é considerada a captação do tráfego de contentores proveniente do Terminal XXI 
do Porto de Sines enquanto que, no que respeita ao restante tráfego de mercadorias com 
origem ou destino na plataforma do Poceirão, na de Elvas ou na Siderurgia Nacional 
(Seixal), é referido que os valores de tráfego estimados, em grande parte, não se 
transportam no momento presente. Assim, e de acordo com esse estudo da REFER, é 
expectável até ao ano de 2025 uma transferência modal de cerca de 2,7 milhões de 
toneladas, o que equivale a uma redução de cerca de 166,5 mil camiões. 
 
Tendo por base os pressupostos anteriores, no estudo da REFER são apresentados os 
valores dos benefícios económicos (externalidades) considerados, relativos ao tráfego de 
mercadorias no modo ferroviário global, entre Évora e Caia, tendo-se baseado para o 
efeito nos benefícios externos médios líquidos, por ton.km, constantes do estudo “External 
Costs of Transport – Accident, Environment and Congestion Costs in Western Europe”, por 
comparação do transporte rodoviário de mercadorias com o ferroviário de mercadorias. 
 
Os valores estimados dos benefícios económicos (externalidades) considerados para o 
modo ferroviário neste corredor foram os que se apresentam no Quadro 6.12-5. 
 
Quadro 6.12-5 - Avaliação Socio-económica – Cenário de Comparação – Tráfego de Mercadorias (Ano 

2025) 

Valorização 
Benefícios Externos 

Médios 
Benefício (1) (2) - 2025 

Benefícios  - acidentes 0,057 Euros/Ton.km 12,9 milhões de € 

Benefícios – poluição do ar 0,106 Euros/Ton.km 24,0 milhões de € 

Benefícios – alterações/mudanças de clima 0,095 Euros/Ton.km 21,6 milhões de € 

Total  58,5  milhões de € 
(1) Preços de 2006 

(2) Cerca de 2,7 milhões de toneladas/ano de mercadorias transportadas pelos serviços ferroviários no Eixo 
Évora-Caia 

Fonte: REFER, 2006. Justificação do Projecto Évora/Caia do Ponto de Vista Económico. 

 

Cabe referir que os benefícios esperados no Eixo Évora-Caia e apresentados no Quadro 
6.12-5 estão associados a uma captação total de tráfego de mercadorias (cerca de 2,7 
milhões de toneladas) pela rede ferroviária total (ano 2025), i.e., pela AV e pela ferrovia 
convencional. 
 
Com base nos elementos apresentados considera-se que os impactes sócio-económicos 
relativos aos benefícios sociais e ambientais do Projecto, que naturalmente têm apenas 
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lógica numa perspectiva de avaliação cumulativa, são positivos, de âmbito regional e 
nacional e muito significativos. 
 

6.12.4 Síntese  
 
No presente capítulo apresenta-se uma síntese dos impactes no domínio da Sócio-
economia para a fase de construção e fase de exploração, estruturados na forma de uma 
matriz (Quadro 6.12-6). 
 
Alguns dos impactes apresentados são globais ao Lote 3C, como é exemplo o aumento do 
emprego e do volume de negócios no sector da construção civil e obras públicas, durante 
a fase de construção, e a dinamização da base económica e os benefícios ambientais, 
sociais e económicos resultantes das transferências modais, na fase de exploração, pelo 
que não existem discrepâncias entre os tramos em análise. 
 
Os restantes impactes identificados dizem respeito a afectação directa de edificações e 
infra-estruturas, afectação da qualidade de vida das populações (habitações expostas ao 
ruído e a vibrações) e afectação de áreas de interesse sócio-económico (montado, vinha, 
olival, etc.), passíveis de serem quantificados pelo número de afectações (ex. número de 
demolições) ou pela área afectada (ex. área de vinha afectada).  
 
Na significância dos impactes relativos às áreas de interesse sócio-económico teve-se em 
consideração a importância económica das áreas afectadas, nomeadamente no que 
respeita ao esforço de investimento associado e ao valor relativo das produções (ex. as 
áreas de vinha e olival implicam um esforço de investimento superior ao da pastagem), 
assim como à sua dimensão absoluta e relativa. 
 
A qualificação dos impactes de acordo com os diferentes parâmetros considerados é 
efectuada da seguinte forma: 

• Natureza: N (Negativo); P (Positivo). 

• Incidência: D (Directo); I (Indirecto). 

• Duração: P (Permanente); NP (Não Permanente). 

• Reversibilidade: R (Reversível); I (Irreversível). 

• Ocorrência: C (Certo); I (Incerto). 

• Dimensão Espacial: L (Local); R (Regional); N (Nacional). 
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• Magnitude: N (Nula); R (Reduzida); M (Moderada); E (Elevada). 

• Abrangência: N (Nula); R (Reduzida); M (Média); E (Elevada). 

• Significância: 0 (Nula); 1 (Muito Pouco Significativo); 2 (Pouco Significativo); 3 
(Moderadamente Significativa); 4 (Significativo); 5 (Muito Significativo). 
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Quadro 6.12-6 - Síntese de Impactes na Socio-economia 

Qualificação do impacte Avaliação do Impacte 
TRAMO TRAMO Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

N (Nula); R (Reduzida); M (Moderada); E (Elevada) 
Significância: 0 (Nula); 1 (Muito Pouco Significativo); 2 (Pouco Significativo); 3 (Moderadamente Significativa); 4 (Significativo); 5 (Muito Significativo) 

Natureza   Neg. Neg. Neg.   Neg. 

Incidência   Dir. Dir. Dir.   Dir. Magnitude N R R R N R 

Duração   Perm. Perm. Perm.   Perm. 

Reversibilidade   Irrev. Irrev. Irrev.   Irrev. Abrangência N R R R N R 
Ocorrência   Certa Certa Certa   Certa 

Demolição de habitações, 
estruturas construídas e 

equipamentos 

Dimensão 
espacial   Local Local Local   Local Significância 0 2 2 1 1 1 

               
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Magnitude R R R R R R 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm.

Reversibilidade Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Abrangência R R R R R R 
Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Afectação de infra-
estruturas/serviços 

Dimensão 
espacial Local Local Local Local Local Local Significância 1 1 1 2 2 2 

               
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Magnitude 
R R R M M M 

Construção da 
Via 

Aterros e 
Escavações 

Afectação de estradas e 
caminhos rurais 

Duração Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Abrangência R R R M M M 
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Qualificação do impacte Avaliação do Impacte 
TRAMO TRAMO Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

N (Nula); R (Reduzida); M (Moderada); E (Elevada) 
Significância: 0 (Nula); 1 (Muito Pouco Significativo); 2 (Pouco Significativo); 3 (Moderadamente Significativa); 4 (Significativo); 5 (Muito Significativo) 

Reversibilidade Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 
Dimensão 

espacial Local Local Local Local Local Local Significância 1 1 1 2 2 2 
               

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Magnitude 
R R R R R R 

Duração Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. 

Reversibilidade Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Abrangência R R R R R R 
Ocorrência Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. 

Afectação da Qualidade de 
Vida das Populações (Ruído, 

Vibrações) 

Dimensão 
espacial Local Local Local Local Local Local Significância 1 1 1 1 1 2 

                 
Natureza Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Magnitude 
M M M M M M 

Duração Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. Temp. 

Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Abrangência M M M M M M 
Ocorrência Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. 

Vedação, 
instalação e 

operação 
estaleiro social; 
Construção da 
Via; Vedação 
Final da Via; 

Remoção dos 
Estaleiros e 

finalização da 
Obra 

Dinamização 
das actividades 

relacionadas 
com o Sector 

da Construção 
Civil e Obras 

Públicas 

Aumento do Emprego e do 
Volume de Negócios no 

Sector da Construção Civil e 
Obras Públicas 

Dimensão 
espacial Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Significância 3 3 3 3 3 3 
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Qualificação do impacte Avaliação do Impacte 
TRAMO TRAMO Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

N (Nula); R (Reduzida); M (Moderada); E (Elevada) 
Significância: 0 (Nula); 1 (Muito Pouco Significativo); 2 (Pouco Significativo); 3 (Moderadamente Significativa); 4 (Significativo); 5 (Muito Significativo) 

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Magnitude 
R R R R R R 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm.

Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Abrangência M M M M M M 
Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Construção da 
Via; Vedação 
Final da Via 

Seccionamento 
das 

Explorações 
Agrícolas 

Afectação da Viabilidade 
Económica das Explorações 

Agrícolas 

Dimensão 
espacial Local Local Local Local Local Local Significância 2 2 2 2 2 2 

                 

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Magnitude 
R R R M M R 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm.

Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Afectação de Montado 

Dimensão 
espacial Local Local Local Local Local Local Significância 1 1 2 2 2 1 

              

Natureza   Neg.   Neg.   Neg. 

Incidência   Dir.   Dir.   Dir. Magnitude 
N R N R N R 

Duração   Perm.   Perm.   Perm. 

Construção da 
Via 

Aterros e 
Escavações 

Afectação de Floresta de 
Produção 

Reversibilidade   Irrev.   Irrev.   Irrev. Abrangência N R N R N R 
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Qualificação do impacte Avaliação do Impacte 
TRAMO TRAMO Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

N (Nula); R (Reduzida); M (Moderada); E (Elevada) 
Significância: 0 (Nula); 1 (Muito Pouco Significativo); 2 (Pouco Significativo); 3 (Moderadamente Significativa); 4 (Significativo); 5 (Muito Significativo) 

Ocorrência   Certa   Certa   Certa 
Dimensão 

espacial   Local   Local   Local Significância 0 1 0 1 0 1 
              

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Magnitude 
M M M R R M 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. 

Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Abrangência M M M R R M 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Afectação de Culturas 
Agrícolas 

Dimensão 
espacial Local Local Local Local Local Local Significância 3 3 3 2 2 3 

              

Natureza       Neg. Neg. Neg. 

Incidência       Dir. Dir. Dir. Magnitude 
N N N R R R 

Duração       Perm. Perm. Perm. 

Reversibilidade       Irrev. Irrev. Irrev. Abrangência N N N R R R 

Ocorrência       Certa Certa Certa 

Afectação de Pastagens 

Dimensão 
espacial       Local Local Local Significância 0 0 0 1 1 1 
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Qualificação do impacte Avaliação do Impacte 
TRAMO TRAMO Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

N (Nula); R (Reduzida); M (Moderada); E (Elevada) 
Significância: 0 (Nula); 1 (Muito Pouco Significativo); 2 (Pouco Significativo); 3 (Moderadamente Significativa); 4 (Significativo); 5 (Muito Significativo) 

Natureza       Neg. Neg. Neg. 

Incidência       Dir. Dir. Dir. Magnitude 
N N N R R M 

Duração       Perm. Perm. Perm. 

Reversibilidade       Irrev. Irrev. Irrev. Abrangência N N N R R R 

Ocorrência       Certa Certa Certa 

Afectação de Áreas Sujeitas 
a Regime Cinegético 

Dimensão 
espacial       Local Local Local Significância 0 0 0 2 2 3 

              

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Magnitude 
M M M R R M 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. 

Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Abrangência M M M R R M 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Afectação de Olival 

Dimensão 
espacial Local Local Local Local Local Local Significância 3 3 3 2 2 3 

               
Natureza   Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência     Dir. Dir. Dir. Dir. Magnitude 
N N R R M R 

Duração     Perm. Perm. Perm. Perm. 
Reversibilidade     Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Abrangência N N R R M R 

Afectação de Vinha 
Licenciada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho 

Ocorrência     Certa Certa Certa Certa Significância 0 0 1 2 3 2 
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Qualificação do impacte Avaliação do Impacte 
TRAMO TRAMO Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

N (Nula); R (Reduzida); M (Moderada); E (Elevada) 
Significância: 0 (Nula); 1 (Muito Pouco Significativo); 2 (Pouco Significativo); 3 (Moderadamente Significativa); 4 (Significativo); 5 (Muito Significativo) 

Dimensão 
espacial     Local Local Local Local 

              
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Magnitude 
N N N R M M 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Abrangência N N N R M M 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa 

Afectação de Vinha Não 
Licenciada 

Dimensão 
espacial Local Local Local Local Local Local Significância 0 0 0 1 2 2 

                 
Natureza Neg. Neg. Neg.   Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir.   Dir. Dir. Magnitude 
R R R N E E 

Duração Perm. Perm. Perm.   Perm. Perm. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev.   Irrev. Irrev. Abrangência R R R N E E 

Ocorrência Certa Certa Certa   Certa Certa 

Construção da 
Via 

Aterros e 
Escavações 

Afectação de Herdades com 
Projectos de 

Desenvolvimento Turístico 
em Curso (Pretensões) 

Dimensão 
espacial Reg. Reg. Reg.   Reg. Reg. Significância 2 2 2 0 4 5 

                 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Magnitude 
R R R R R R 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. 

Circulação de 
Composições 
Ferroviárias 

Tráfego 
Ferroviário de 

Alta Velocidade 
e Mercadorias 

Afectação da Qualidade de 
Vida das Populações (Ruído, 

Vibrações) 

Dimensão 
espacial Local Local Local Local Local Local Significância 1 1 1 1 1 2 
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Qualificação do impacte Avaliação do Impacte 
TRAMO TRAMO Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

N (Nula); R (Reduzida); M (Moderada); E (Elevada) 
Significância: 0 (Nula); 1 (Muito Pouco Significativo); 2 (Pouco Significativo); 3 (Moderadamente Significativa); 4 (Significativo); 5 (Muito Significativo) 

               
Natureza Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. 

Incidência Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Magnitude 
E E E E E E 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Abrangência E E E E E E 

Ocorrência Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. 

Dinamização da Base 
Económica 

Dimensão 
espacial Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Significância 5 5 5 5 5 5 

                
Natureza Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. 

Incidência Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Magnitude 
E E E E E E 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. 
Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Abrangência E E E E E E 

Ocorrência Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. Prov. 

Diminuição na 
utilização de 
outro tipo de 
transporte, 

nomeadamente 
rodoviário 

Benefícios Ambientais, 
Sociais e Económicos 

resultantes das 
Transferências Modais 

Dimensão 
espacial Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Significância 5 5 5 5 5 5 
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6.13 Ordenamento do Território 
 
6.13.1 Considerações Iniciais 
 

Neste capítulo pretende-se identificar os impactes resultantes da implantação do Projecto, 
no ordenamento do território, de acordo com as alternativas de traçado desenvolvidas em 
Estudo Prévio. 
 
A avaliação dos impactes neste domínio incide sobre os modelos de desenvolvimento e de 
ordenamento do território, sobre os planos directores municipais em vigor e sobre as áreas 
de uso condicionado. 
 
Em primeiro lugar, procurou-se avaliar a conformidade do Projecto em análise com os 
modelos de desenvolvimento e de ordenamento do território vigentes e com os planos 
directores municipais em vigor. Em segundo lugar, procedeu-se à avaliação da afectação 
das classes de espaço de ordenamento e das áreas de uso condicionado. 
 
Para a análise e quantificação dos impactes foi considerada a faixa de ocupação efectiva 
do Projecto, tendo em conta a via, os taludes e a faixa de segurança. O cálculo das áreas 
afectadas foi efectuado com recurso a ferramentas de geoprocessamento em ambiente de 
Sistema de Informação Geográfica.  

 
Relativamente aos critérios de avaliação de impactes empregues no presente descritor, 
designadamente no que respeita à sua magnitude, abrangência e significância, cabe referir 
o seguinte: 

 A magnitude constitui uma medida da importância absoluta das consequências das 
acções de Projecto. Ou seja, reflecte a extensão das áreas afectadas, tendo a mesma 
sido qualificada como reduzida, moderada ou elevada.  

 A abrangência constitui uma medida de importância relativa das consequências das 
acções de Projecto. Ou seja, reflecte a extensão relativa das áreas afectadas face à 
faixa de afectação média das Soluções (110 m), tendo a mesma sido qualificada como 
reduzida, média ou elevada.  

 A significância resulta da integração das várias características do impacte e traduz a 
importância relativa deste referida à área de intervenção, bem como as consequências 
do respectivo impacte sobre a viabilidade do Projecto. A classificação utilizada incluiu a 
gradação de muito pouco significativo, pouco significativo, moderadamente 
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significativo, significativo e muito significativo, permitindo comparar os diversos 
impactes considerados em função da sua importância. 

 
6.13.2 Fase de Construção 
 
6.13.2.1 Modelos de Desenvolvimento e Ordenamento do Território 

 
Tendo por base o enquadramento estratégico e normativo constante dos diversos 
instrumentos de política sectorial e territorial apresentados na Caracterização da Situação 
de Referência, importa agora avaliar em que medida o Projecto em análise contribui para a 
prossecução dos objectivos aí definidos e para a implementação dos modelos de 
desenvolvimento e de ordenamento do território neles preconizados. 
 
O Projecto em apreço contribui para a concretização de algumas das opções estratégicas 
definidas pelo Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) para 
a organização do território nacional e em particular da Região Alentejo.  
 
A nível do modelo territorial nacional, o Projecto vai ao encontro de um dos 4 grandes 
vectores de organização espacial definidos pelo PNPOT, designadamente a Acessibilidade 
e Conectividade Internacional, contribuindo para a recomposição da rede de infra-
estruturas de conectividade transfronteiriça.  
 
No âmbito regional destaca-se o contributo para a concretização de um conjunto de 
desígnios para o desenvolvimento do Alentejo, nomeadamente a consolidação do corredor 
Lisboa – Évora – Badajoz, reforçando a centralidade de Évora e do pólo transfronteiriço 
Elvas – Campo Maior / Badajoz, como resultado da concretização da nova plataforma 
logística transfronteiriça de Elvas/Caia; assim como a afirmação de Sines como grande 
porto atlântico da Europa e grande plataforma logística internacional. O impacte esperado 
neste domínio é positivo e muito significativo. 
 
No que respeita ao Programa Operacional Temático Valorização do Território 2007/2013, 
instrumento ao abrigo do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), o Projecto 
em apreço enquadra-se no Eixo Prioritário 1 relativo às Redes e Equipamentos 
Estruturantes Nacionais, que assume por objectivo estratégico “inserir Portugal nas redes 
transeuropeias de transporte e de comunicações, nas diferentes escalas nacional, ibérica e 
europeia”. O impacte esperado neste domínio é positivo e muito significativo. 
Relativamente ao Programa Operacional Regional do Alentejo 2007 – 2013, também 
enquadrado pelo QREN, o Projecto em estudo contribuirá decisivamente para a 
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concretização das ideias estruturantes da visão “Alentejo 2015”, relativas ao modelo 
competitivo e à qualidade de vida ambicionados para a região no horizonte 2015, e que se 
prende, nomeadamente, com a capacidade do Alentejo explorar e construir uma posição 
favorável nas ligações logísticas entre Portugal e Espanha. O impacte esperado neste 
domínio é positivo e muito significativo. 
 
A nível do Plano Rodoviário Nacional 2000, o empreendimento em análise, na sua vertente 
mais alargada (ligação Lisboa – Madrid, com as estações intermédias de Évora e 
Elvas/Caia) permite consolidar os objectivos de intermodalidade face às rodovias 
programadas / existentes, designadamente através do IP2, IP7 e IC33, o que constitui um 
impacte positivo e muito significativo.  
 
Face às Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário, apresentadas pelo Governo 
português em Outubro de 2006, conclui-se que o Projecto em análise contribuirá para 
“melhorar a eficiência do Sistema de Transportes”, assumido como um dos 3 vectores 
fundamentais desse instrumento, e enquadra-se no conjunto de Acções Prioritárias nele 
preconizadas, nomeadamente a construção de uma nova ligação para mercadorias entre o 
porto de Sines e Elvas/Badajoz, e a assumpção do eixo Lisboa – Madrid como um dos 
eixos prioritários da rede de Alta Velocidade. O impacte esperado neste domínio é positivo 
e muito significativo. 
 
Relativamente ao Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana, e tratando-se de um 
instrumento eminentemente programático destinado à gestão da bacia hidrográfica e dos 
recursos hídricos, considera-se que um projecto da natureza do que se encontra em 
análise, uma infra-estrutura pesada de transporte, terá inevitavelmente efeitos negativos 
nos sistemas biofísicos no território. O impacte será negativo e pouco significativo desde 
que se contemple um conjunto de medidas de minimização eficazes de controle da 
afectação dos recursos hídricos existentes (de destacar pela sua importância as ribeiras de 
Machede, Pardiela, Palheta, Freixo, São Bento, Calado, Seca, Lucefece, Penedo, Alcalate, 
Pardais, Asseca e Mures), dos ecossistemas ribeirinhos, assim como de minimização da 
eventual poluição dos mesmos. 
 
A área em estudo é abrangida por dois planos regionais de ordenamento florestal, 
designadamente o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central e o Plano 
Regional de Ordenamento Florestal do Alto Alentejo. Atendendo a que estes planos 
definem o enquadramento técnico e institucional apropriado para a minimização dos 
conflitos relacionados com categorias de usos do solo e modelos silvícolas concorrentes 
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para o mesmo território, considera-se que o Projecto em análise terá inevitavelmente 
efeitos negativos nos sistemas silvícolas em presença no território, designadamente no 
que respeita a áreas de montado de sobro e azinho. Acresce ainda salientar que o Projecto 
afecta alguns corredores ecológicos definidos nestes planos, para os quais é definido que 
deverão prevalecer funções de protecção e conservação, nomeadamente no que respeita 
à protecção da rede hidrográfica, bem como a função de conservação de recursos 
genéticos. O impacte esperado é negativo, mas pouco significativo para as áreas florestais 
afectadas, que se revelam de dimensão relativamente reduzida. No que respeita à 
afectação dos corredores ecológicos o impacte esperado é negativo e pouco significativo 
desde que se assegure o cumprimento das medidas de minimização adequadas propostas 
no âmbito do descritor Ecologia, onde estes aspectos são avaliados com maior rigor. 
 
No que respeita à Agenda 21 Local de Redondo, este instrumento de carácter estratégico 
contempla nos seus Eixos de intervenção a melhoria das acessibilidades e a dinamização 
da sua base económica a nível local. O Projecto em análise não irá contribuir para a 
concretização desses objectivos a nível local, uma vez que os seus efeitos positivos a nível 
económico e dos transportes se farão sentir, fundamentalmente, a nível regional e 
nacional. Assim, considera-se que o impacte neste caso é positivo, embora pouco 
significativo pelas razões expostas.    
 
Relativamente aos instrumentos de planeamento de carácter mais territorial, 
designadamente os Planos Regionais de Ordenamento do Território, os Planos Especiais 
de Ordenamento do Território e os Planos Municipais de Ordenamento do Território, 
importa analisar as implicações que o Projecto em apreço terá nos modelos de 
desenvolvimento territorial por eles preconizados. 
 
No que respeita ao Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos Mármores 
(PROZOM), cabe referir que o Projecto em análise não se encontra previsto no modelo 
territorial nele preconizado. Salienta-se igualmente que o empreendimento em apreço não 
incide na Área Cativa da região de Borba – Estremoz – Vila Viçosa, instituída pela Portaria 
n.º 441/90, do Ministério da Indústria e da Energia, nem em outras áreas com interesse 
extractivo definidas no PROZOM, pelo que se considera não haver conflitos significativos 
com este instrumento, uma vez que os seus objectivos primordiais se prendem com a 
gestão da exploração e transformação do mármore. O impacte esperado com a 
concretização do troço relativo ao Lote 3C é negativo atendendo a que se está na 
presença de uma infra-estrutura de transporte pesada que induzirá um efeito barreira no 
território não previsto no modelo territorial do PROZOM, mas que se considera pouco 
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significativo pelo facto da Área Cativa da Zona dos Mármores não ser afectada e por se 
assegurar a permeabilidade do território com os restabelecimentos das vias afectadas. Se 
atendermos ao Lote 3C numa perspectiva mais ampla, integrado na ligação de Alta 
Velocidade Lisboa – Madrid, os impactes esperados são positivos e muito significativos 
atendendo à capacidade de indução de processos de desenvolvimento da base económica 
regional e de melhoria dos níveis de acessibilidade e conectividade associados à 
construção desta infra-estrutura. 
 
Por sua vez, o Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona Envolvente da 
Albufeira de Alqueva (PROZEA), à semelhança do PROZOM, também não prevê no seu 
modelo territorial o Projecto em análise. O corredor em que se desenvolve o Projecto em 
apreço incide em áreas classificadas como espaços agrícolas e de Montado, afastando-se 
de aglomerados urbanos e de áreas consideradas estratégicas para usos urbanos, 
designadamente áreas turísticas e zonas industriais e logísticas, não se afigurando virem a 
existir conflitos significativos com as disposições estratégicas definidas no PROZEA. O 
impacte esperado com a concretização do troço relativo ao Lote 3C é negativo atendendo 
a que se está na presença de uma infra-estrutura de transporte pesada que induzirá um 
efeito barreira no território não previsto no modelo territorial do PROZEA, mas que se 
considera pouco significativo pelo facto do modelo territorial preconizado neste plano não 
vir a ser desvirtuado de forma relevante e por se assegurar a permeabilidade do território 
com os restabelecimentos das vias afectadas. Se atendermos ao Lote 3C numa 
perspectiva mais ampla, integrado na ligação de Alta Velocidade Lisboa – Madrid, os 
impactes esperados são positivos e muito significativos atendendo à capacidade de 
indução de processos de desenvolvimento da base económica regional e de melhoria dos 
níveis de acessibilidade e conectividade associados à construção desta infra-estrutura. 
 
No que concerne ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, que se 
encontra em elaboração, desconhece-se o modelo territorial preconizado e as opções 
estratégicas que lhes estão subjacentes. Todavia, o Projecto em análise será tido em 
consideração no modelo de ordenamento proposto, visto estar contemplado no PNPOT 
(fase final de aprovação) e nos vários programas operacionais que constituem o QREN. 
Admite-se que o Projecto em análise estará em conformidade com o modelo territorial 
preconizado, pelo que o impacte esperado será positivo e muito significativo pois 
contribuirá para o desenvolvimento da Região Alentejo no plano nacional e para a 
promoção da sua conectividade com Espanha. 
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Por último, cabe fazer referência ao Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e 
Pedrógão, e ao facto do Projecto em apreço afectar marginalmente a Zona de Protecção 
Terrestre e o Plano de Água deste plano. As classes de espaço de ordenamento afectadas 
respeitam, fundamentalmente, a áreas agrícolas, florestais, naturais e parte do plano de 
água. Todavia, não é afectada nenhuma área considerada estratégica para o 
desenvolvimento de actividades turísticas e as soluções construtivas a adoptar permitem 
minimizar os efeitos negativos sobre as áreas de maior sensibilidade ecológica, 
designadamente nas zonas do plano de água atravessadas pelo Projecto. O impacte 
esperado será negativo, mas pouco significativo desde que se contemple um conjunto de 
medidas de minimização eficazes de controle da afectação dos recursos hídricos 
existentes, com particular destaque para as ribeiras da Asseca e de Mures, dos 
respectivos ecossistemas ribeirinhos, assim como de minimização da eventual poluição 
dos mesmos. 
 

6.13.2.2 Compromissos Urbanísticos e Estratégicos assumidos pelas Autarquias 
 
Como já referido na Caracterização da Situação de Referência, no interior do corredor do 
Projecto em análise foram identificadas duas pretensões de particulares relativamente a 
projectos turísticos com dimensão relevante, designadamente o Empreendimento Turístico 
da Herdade de Sousa da Sé, situado no concelho de Évora, e o Empreendimento Turístico 
do Monte da Palheta, situado no concelho de Redondo (ver Desenhos 03-EM-C000-00-
DWG0057, 0058 e 0059). 
 
A pretensão relativa ao Empreendimento Turístico da Herdade de Sousa da Sé é afectada 
de forma marginal pela Ligação à Linha da REFER, sensivelmente entre o PK 0+500 e o 
PK 1+500. Esta pretensão turística está registada na Câmara Municipal de Évora e na 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Alentejo. A Câmara Municipal 
tem interesse em viabilizar este empreendimento, tendo contemplado na proposta de 
Regulamento da Revisão do PDM um conjunto de parâmetros e índices urbanísticos que 
permitem a viabilização deste empreendimento. A concretização deste projecto apenas 
poderá ocorrer com a ratificação da Revisão do PDM de Évora. Actualmente não existe 
qualquer acto administrativo por parte da autarquia que confira direitos de construção ao 
promotor do empreendimento. Neste sentido, não havendo nenhum plano municipal de 
ordenamento do território em vigor no qual esteja prevista essa pretensão, ou qualquer 
outro acto administrativo passado pela Autarquia que confira direitos de edificação aos 
promotores, considera-se que o impacte é negativo e pouco significativo neste domínio.  
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A pretensão relativa ao Empreendimento Turístico do Monte da Palheta é afectada pelos 
Tramos C1 e B1. O Tramo C1 atravessa a propriedade sensivelmente a meio entre o PK 
13+100 e o PK 14+300, situação que poderá implicar a inviabilidade de um 
empreendimento turístico que se apresenta como de interesse estratégico para a base 
económica do concelho do Redondo. O Tramo B1 apresenta uma afectação relativamente 
marginal, na extremidade sul da propriedade entre o PK 12+750 e o PK 13+800. Cabe no 
entanto referir que de acordo com informações prestadas pela Câmara Municipal de 
Redondo, uma das unidades de alojamento turístico do empreendimento, o Hotel Rural, já 
teve parecer positivo por parte das entidades envolvidas no processo de licenciamento 
turístico, apresentando viabilidade imediata para a sua concretização. Por último, cabe 
referir que no passado dia 11 de Abril de 2007 foi publicado no Diário da República n.º 71 – 
2.ª Série, o Aviso n.º 6615/2007 da Câmara Municipal de Redondo relativo à deliberação 
da aprovação da elaboração do Plano de Pormenor da Herdade da Palheta, com base em 
termos de referência já aprovados, fixando o prazo de 180 dias para a sua elaboração. 
Apesar do plano de pormenor ainda se encontrar em elaboração, considera-se que existe 
um processo formal de planeamento em curso para a Herdade da Palheta que poderá vir a 
ser afectado pelo Projecto caso sejam seleccionados os Tramos C1 e B1, pelo que o 
impacte esperado será negativo e muito significativo para o Tramo C1 e negativo e 
significativo para o Tramo B1. 

 
6.13.2.3 Planos Directores Municipais 

 
Nos Planos Directores Municipais dos concelhos atravessados pelo Projecto em análise 
não é efectuada qualquer referência à rede ferroviária de alta velocidade, quer a nível das 
disposições de ordem estratégica e normativa, quer a nível do modelo territorial 
preconizado nas respectivas plantas de ordenamento. 
 
Esta situação está relacionada com o facto da generalidade dos mesmos ter sido 
elaborada entre meados da década de 80 e meados da década de 90, período em que a 
ferrovia de alta velocidade não estava ainda devidamente equacionada em Portugal.  
 
Da análise integrada das várias plantas de ordenamento constata-se que o Projecto em 
análise interfere com Espaços Agrícolas, Espaços Florestais, Espaços de Indústria 
Extractiva previstos e Planos de Água, como se pode observar no Quadro apresentado 
abaixo. De acordo com as disposições regulamentares dos Planos Directores Municipais 
analisados relativas a estas classes de espaço nada é referido relativamente à 
possibilidade de construção de ferrovia de alta velocidade, pelo que se perspectiva a 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 237/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

existência de uma desconformidade entre o uso previsto nos instrumentos de planeamento 
territorial em vigor e o uso induzido pelo Projecto.  
 

Quadro 6.13-1 – Classes de espaço de ordenamento afectadas em cada tramo 

TRAMOS 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 Classes de Espaço 

Ligação 
à Linha 

da 
REFER 

(ha) (ha) 
Espaço Agrícola 7,1 89 86,4 83 54,1 62,5 63,1 

Espaço Florestal - 37,7 33,5 36,9 192,2 193,2 197,6 

Indústria Extractiva - - - - 9 - - 

Plano de Água - - - - 0,5 0,3 0,3 

Área total por Tramo 7,1 126,7 119,9 119,9 255,8 256 261 

 
Como se pode observar no quadro anterior, no conjunto dos Tramos A1, B1 e C1, cabe ao 
Tramo C1 a menor afectação de espaços agrícolas (o diferencial de afectação relativa face 
ao Tramo com maior área afectada é de 2,9% para o Tramo B1 e de 6,7% para o Tramo 
C1). No conjunto dos Tramos A2, B2 e C2, cabe ao Tramo A2 a menor afectação neste 
domínio (o diferencial de afectação relativa face ao Tramo com maior área afectada é de 
14,4% para o Tramo A2 e de 1,1% para o Tramo B2).  
 
Relativamente ao Espaço Florestal, no conjunto dos Tramos A1, B1 e C1, cabe ao Tramo 
B1 a menor afectação de espaços florestais (o diferencial de afectação relativa face ao 
Tramo com maior área afectada é de 11,1% para o Tramo B1 e de 2,1% para o Tramo C1). 
No conjunto dos Tramos A2, B2 e C2, cabe ao Tramo A2 a menor afectação neste domínio 
(o diferencial de afectação relativa face ao Tramo com maior área afectada é de 2,7% para 
o Tramo A2 e de 2,3% para o Tramo B2).  
  
O espaço de indústria extractiva afectado pelo Tramo A2, cerca de 9,1 ha, e que se 
encontra apresentado no Quadro 6.13.1, está representado na Planta de Ordenamento do 
PDM do Alandroal como área com potencial de exploração. Todavia, para além de não 
haver qualquer exploração em funcionamento nesse local, esta área também não está 
integrada na Área Cativa da Zona dos Mármores, não sendo igualmente identificada como 
área com interesse para exploração no PROZOM.  
 
Os Tramos A2, B2 e C2 afectam áreas classificadas como Zonas de Plano de Água, como 
se pode ver pelo quadro anterior. Apesar do Tramo A2 apresentar uma área de afectação 
superior em cerca de 50% relativamente à área afectada pelos restantes tramos, em 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 238/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

termos absolutos essa diferença é pouco significativa para a avaliação de impactes. As 
zonas de Plano de Água afectadas correspondem a dois braços da albufeira de Alqueva, 
designadamente às ribeiras de Asseca e de Mures. Todavia, as soluções construtivas 
preconizadas nos diferentes tramos contemplam a construção de viadutos, pelo que a 
afectação destas áreas será minimizada.  
 
O impacte esperado é negativo, mas muito pouco significativo atendendo a que são 
fundamentalmente afectadas classes de espaço rural e pelas áreas de afectação se 
apresentarem relativamente modestas. 
 

6.13.2.4 Áreas de Uso Condicionado 
 
As áreas de uso condicionado afectadas pelo Projecto apresentam-se nos Quadros 6.13-2, 
6.13-3 e 6.13-4. 
 
As afectações associadas ao Projecto, nos diferentes tramos e soluções são: 
 
 Reserva Agrícola Nacional. 
 Reserva Ecológica Nacional. 
 Montado. 
 Áreas de Regime Cinegético. 
 Linhas eléctricas de média tensão. 
 Adutoras de água. 
 Captações de água. 
 Vias rodoviárias. 
 Campo de Tiro. 

 
As restantes áreas de uso condicionado identificadas no interior do corredor dos 400 m no 
capítulo da Caracterização da Situação de Referência não são afectadas pelo Projecto. 
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Quadro 6.13-2 – Afectação de condicionantes - Áreas afectadas em cada tramo 

TRAMOS 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 Condicionantes 

Ligação 
à Linha 

da 
REFER 

(ha) ha 
Áreas Regime 
Cinegético - - - - 66,0 66,1 80,5 

Montado - 25,0 31,4 20,7 4,3 20,2 15,0 

RAN 7,1 56,6 50,7 52,8 22,8 33,7 28,6 

REN 1,5 34,0 24,7 28,1 133,2 115,9 132,9 

Área total ocupada 7,1 126,7 119,9 119,9 255,8 256,0 261,0 

 
No que respeita à RAN, no conjunto dos Tramos A1, B1 e C1, cabe ao Tramo B1 a menor 
afectação desta área de uso condicionado (o diferencial de afectação relativa face ao 
Tramo com maior área afectada é de 10,4% para o Tramo B1 e de 6,7% para o Tramo C1). 
No conjunto dos Tramos A2, B2 e C2, cabe ao Tramo A2 a menor afectação neste domínio 
(o diferencial de afectação relativa face ao Tramo com maior área afectada é de 32,3% 
para o Tramo A2 e de 15,1% para o Tramo C2). O impacte esperado é negativo, sendo 
moderadamente significativo para os Tramos A1, B1 e C1 e pouco significativo para os 
Tramos A2, B2 e C2 em função da dimensão relativa das áreas afectadas. 
 
Caso seja concedido o estatuto de Interesse Público ao Projecto da LAV, o mesmo poderá 
integrar-se no regime de excepções, ao abrigo do qual a Rede Ferroviária de Alta 
Velocidade poderá ser implantada, mediante a obtenção de parecer favorável a um pedido 
de utilização não agrícola às Entidades competentes. 
 
Relativamente ao Montado, no conjunto dos Tramos A1, B1 e C1, cabe ao Tramo C1 a 
menor afectação desta área de uso condicionado (o diferencial de afectação relativa face 
ao Tramo com maior área afectada é de 20,4% para o Tramo A1 e de 34,1% para o Tramo 
C1). No conjunto dos Tramos A2, B2 e C2, cabe ao Tramo A2 a menor afectação neste 
domínio (o diferencial de afectação relativa face ao Tramo com maior área afectada é de 
21,3% para o Tramo A2 e de 25,7% para o Tramo C2). O impacte esperado é negativo, 
sendo pouco significativo para os Tramos A1, B1 e C1 e muito pouco significativo para os 
Tramos A2, B2 e C2 em função da dimensão relativa das áreas afectadas. 
 
Para o abate dos sobreiros e azinheiras o Projecto em análise carecerá de uma 
Declaração de imprescindível Utilidade Pública e de relevante e sustentável interesse para 
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a economia local, competindo ao Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas e ao ministro da tutela do empreendimento passar esse documento.  
 
As áreas sujeitas ao Regime Cinegético apenas são afectadas pelo Tramos A2, B2 e C2, 
cabendo ao Tramo A2 a menor área afectada (o diferencial de afectação relativa face ao 
Tramo com maior área afectada é de 18% para o Tramo A2 e de 17,9 para o Tramo B2). 
Todavia, esta condicionante apenas se aplica à actividade da caça, pelo que a sua 
afectação por parte do Projecto não coloca em causa a viabilidade do mesmo e nem 
acarreta custos adicionais de expropriação por esse motivo o impacte esperado, embora 
negativo, é muito pouco significativo. 
 
De referir que são intersectadas por todos os tramos em estudo um conjunto de linhas de 
água e suas margens integradas em Domínio Hídrico, cujo impacte, apesar de negativo, 
poder-se-á considerar-se pouco significativo, mediante a definição de passagens 
hidráulicas, correctamente dimensionadas, para além de que a travessia das principais 
linhas de água intersectadas será efectuada através de viadutos. Todavia, qualquer 
intervenção na faixa dos 10 m nas margens das linhas de água carece de parecer e 
autorização pela entidade que superintende a gestão do Domínio Público Hídrico. 
 
As linhas de água intersectadas são as seguintes: 
 
 Ribeira do Freixo (pk 1+125 da ligação à linha da REFER). 
 Ribeiro do Trambolho (pk 2+850 dos Tramos A1, B1 e C1). 
 Ribeira do Machede (pk 4+300 dos Tramos B1 e C1; PK 4+250 do Tramo A1). 
 Ribeira da Charca (pk 7+000 dos Tramos B1 e C1; PK 6+350 do Tramo A1). 
 Ribeiro do Almo (pk 9+500 dos Tramos B1 e C1). 
 Ribeira das Bicas (pk 10+825 do Tramo A1). 
 Ribeira da Pardiela (pk 12+000 do Tramo C1 e Tramo B1; PK 11+575 do Tramo A1). 
 Ribeira da Palheta (pk 13+125 do Tramo C1; PK 12+750 do Tramo B1; PK 12+150 do 

Tramo A1). 
 Ribeira do Freixo (pk 16+800 do Tramo C1; PK 16+775 do Tramo B1; PK 16+400 do 

Tramo A1). 
 Ribeira das Covas (pk 20+000 do Tramo A1; PK 20+375 do Tramo B1; PK 20+200 do 

Tramo C1). 
 Ribeira de S. Bento (pk 20+925 do Tramo C1; PK 21+100 do Tramo B1; PK 20+725). 
 Ribeira das Casas (pk 21+125 do Tramo C2; PK 21+275 do Tramo B2; PK 21+000 do 

Tramo A2). 
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 Ribeira do Alcorovisco (pk 24+490 do Tramo B2; PK 24+350 do Tramo C2; PK 24+100 
do Tramo A2). 

 Barranco da Arnalha (pk 26+500 do Tramo B2). 
 Ribeira do Calado (pk 27+125 do Tramo A2; PK 26+750 do Tramo B2; PK 27+375 do 

Tramo C2). 
 Ribeira da Candeeira (pk 27+700 do Tramo B2). 
 Ribeira da Silveirinha (pk 29+200 do Tramo A2; PK  29+400 do Tramo C2). 
 Ribeira Seca (pk 29+375 do Tramo A2). 
 Ribeira do Seixo (pk 30+250 do Tramo A2; PK 30+450 do Tramo C2). 
 Barranco dos Galvões (pk 31+950 do Tramo B2). 
 Ribeira do Lucefecit (pk 32+875 do Tramo B2; PK 32+000 do Tramo A2; PK 32+250 do 

Tramo C2). 
 Barranco da Faia (pk 33+925 do Tramo B2). 
 Ribeira do Penedo (pk 35+500 do Tramo B2; PK 35+625 do Tramo A2; PK 35+825 do 

Tramo C2). 
 Ribeiro Negro (pk 39+750 do Tramo A2). 
 Ribeiro do Alcalate (pk 42+200 do Tramo B2; PK 42+300 do Tramo C2; PK 42+625 do 

Tramo A2). 
 Ribeira de Pardais (pk 43+750 do Tramo B2; PK 43+900 do Tramo C2; PK 44+000 do 

Tramo A2). 
 Ribeira de Asseca (pk 50+650 do Tramo B2; PK 50+900 do Tramo C2; PK 51+625 do 

Tramo A2). 
 Ribeiro de Pêro Lobo (pk 52+625 do Tramo B2; PK 53+000 do Tramo C2; PK 52+800 

do Tramo A2). 
 Ribeira de Mures (pk 55+800 do Tramo A2; PK 54+750 do Tramo B2; PK 55+000 do 

Tramo C2).  
 Ribeira das Cuvetas (pk 58+675 do Tramo A2; PK 58+375 do Tramo C2; PK 58+125 do 

Tramo B2). 
 Ribeiro do Sobral (pk 59+510 do Tramo A2; PK 58+962 do Tramo B2; PK 59+197 do 

Tramo C2). 
 
No que concerne à REN, no conjunto dos Tramos A1, B1 e C1, cabe ao Tramo B1 a menor 
afectação desta área de uso condicionado (o diferencial de afectação relativa face ao 
Tramo com maior área afectada é de 27,4% para o Tramo B1 e de 17,4% para o Tramo 
C1). No conjunto dos Tramos A2, B2 e C2, cabe ao Tramo B2 a menor afectação neste 
domínio (o diferencial de afectação relativa face ao Tramo com maior área afectada é de 
13,0% para o Tramo B2 e de 0,2% para o Tramo C2). O impacte esperado é negativo, 
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sendo pouco significativo para os Tramos A1, B1 e C1 e moderadamente significativo para 
os Tramos A2, B2 e C2 face à dimensão relativa das áreas afectadas. 
 
Relativamente às áreas da REN afectadas por sistema (Quadro 6.13-3), constata-se existir 
uma maior afectação de Áreas com Risco de Erosão, seguindo-se as Cabeceiras das 
Linhas de Água, as Zonas Ameaçadas pelas Cheias e as Áreas de Máxima Infiltração, esta 
última somente no conjunto de Tramos A2, B2 e C2.  
 

Quadro 6.13-3 - Áreas de REN afectadas, por sistema e por tramo 

TRAMOS 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
Sistemas da 

REN 

Ligação 
Linha 

REFER 
(ha) ha 

AGU - 0,1 0,1 0,1 0,9 0,9 0,8 
ALB - - - - - - 0,8 
FPA - - - - - - 3,1 
AMI - - - - 18,3 4,58 16,3 
CHE 1,5 8,1 5,4 5,8 4,0 8,4 11,2 
CAB - 12,7 8,5 10,2 8,6 15,2 8,6 
ERO - 13,1 10,7 12,0 101,4 86,8 92,1 
Afectação Total 
de REN por 
tramo 

1,5 34,0 24,7 28,1 133,2 115,9 132,9 

Área total 
ocupada 7,1 126,7 119,9 119,9 255,8 256,0 261,0 

LEGENDA: AGU - Linhas de Água; ALB – Albufeiras; FPA - Faixa de Protecção das Albufeiras; AMI - Áreas 
de Máxima Infiltração; CHE - Zonas Ameaçadas pelas Cheias; CAB - Cabeceiras das Linhas de Água; ERO - 
Áreas com Risco de Erosão. Fonte: CCDR Alentejo  

 
O Projecto em análise poderá vir a integrar-se no regime de excepções ao disposto no 
ponto 1 do Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro, relativo à 
possibilidade de construção em áreas de REN, caso venha a ser reconhecido como 
projecto de interesse público por despacho conjunto do membro do Governo responsável 
pela área do ambiente e ordenamento do território e do membro do Governo competente 
em razão da matéria. 
 
As afectações das infra-estruturas lineares e das suas áreas de servidão são apresentadas 
no Quadro 6.13-4.  
 
No que respeita às linhas eléctricas, no conjunto de Tramos A1, B1 e C1, cabe ao primeiro 
e ao último o menor número de afectações (7), sendo o diferencial de afectação face ao 
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Tramo B1 de apenas 2 linhas eléctricas afectadas. Por sua vez, no conjunto de Tramos A2, 
B2 e C2, cabe ao Tramo C2 o menor número de afectações (12), sendo o diferencial de 
afectação face ao Tramo A2 de apenas 1 linha eléctrica afectada e de 2 linhas eléctricas 
face ao Tramo B2. O impacte é negativo, mas pouco significativo dado o reduzido número 
de afectações, bem como o facto do Projecto prever medidas para a sua reposição. 
 
Quanto às adutoras de água, os Tramos A1, B1 e C1 apresentam o mesmo número de 
afectações (1). Por sua vez, no conjunto de Tramos A2, B2 e C2, cabe ao Tramo C2 o 
menor número de afectações (4), sendo o diferencial de afectação face ao Tramo A2 e ao 
Tramo B2 de apenas 1 afectação. O impacte é negativo, mas pouco significativo dado o 
reduzido número de afectações, bem como o facto do Projecto prever medidas para a sua 
reposição. 
 
No que concerne às captações de água subterrânea para consumo público, verifica-se que 
as 2 captações de S. Miguel de Machede são interceptados pelos Tramos A1 e B1 entre o 
PK 9+000 e PK+10+000 (bem como os respectivos perímetros de protecção alargada) e as 
4 captações de Cascalhais-Juromenha são afectadas pelo Tramo A2, sendo o 
correspondente perímetro de protecção alargada afectado pelos Tramos A2, B2 e C2 entre 
o PK 52+500 e o PK 53+000. As 4 captações de Cascalhais-Juromenha (construídas entre 
1995 e 1999) em conjunto com as captações de S. Romão são o único abastecimento de 
Juromenha. Tratam-se de origens de água com cerca de 80 e 100 m, que abastecem 
cerca de 200 habitantes. Quanto à captação de S. Miguel de Machede, esta constitui a 
única origem de água desta povoação. O impacte é negativo e moderadamente 
significativo dada a importância das infra-estruturas afectadas para o abastecimento 
público de água, embora passível de ser compensado com a construção de captações 
alternativas que garantam o abastecimento de água às populações. 
 
Relativamente às vias rodoviárias, todos os tramos em análise afectam uma estrada 
nacional.  
 
No que concerne às estradas nacionais desclassificadas, do conjunto dos Tramos A1, B1 e 
C1, somente os dois primeiros apresentam afectações, com 2 cada. Por sua vez, no 
conjunto dos Tramos A2, B2 e C2, o primeiro e o último são os que apresentam menores 
afectações (4 cada), embora somente menos 1 que o Tramo B2. 
 
No que respeita às estradas municipais, no conjunto dos Tramos A1, B1 e C1, somente o 
primeiro e o último apresentam afectações a este nível, com uma cada. Por sua vez, no 
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conjunto dos Tramos A2, B2 e C2, o primeiro e o último apresentam 2 afectações e o 
Tramo B2 3 afectações. 
 
O impacte esperado a nível das afectações de vias rodoviárias é negativo, mas pouco 
significativo face ao número de afectações e ao facto do Projecto prever a sua reposição. 
 

Quadro 6.13-4 - Condicionantes afectadas por tramo – infra-estruturas lineares 

TRAMOS 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 Condicionantes 
Ligação à 
Linha da 
REFER 

km onde se regista a afectação 
Linhas eléctricas 
média tensão 

0+625 1+750 
2+675 
5+175 
10+175 
12+825 
15+625 
16+525 

1+750 
2+675  
4+125 
4+150 
9+675 

12+025 
14+000 
16+000 
16+900 

1+750 
2+675 
4+125 
4+150 
9+675 

12+075 
17+025 

23+232  
26+350  
31+875 
38+150  
38+500  
43+975  
45+800  
50+750  
52+675  
52+925 
55+100 
58+850 
58+950 

23+232 
26+500  
28+250  
37+125  
38+775  
39+625  
41+300  
42+550  
43+425 
43+900  
45+725 
52+175 
54+600  
58+312  
58+412 

23+232 
26+575 
32+075 
38+375 
38+950  
43+800 
44+075  
45+950  
52+425  
54+825  
58+536  
58+636 

Adutora - 7+900 8+943 8+943 21+482 
25+175  
38+325 
44+325 
54+125 

21+482 
25+182 
39+375 
43+775  
52+925 

21+482  
25+400  
38+525  
43+925 

Estrada Nacional - 7+625 9+625 9+625 38+475 39+625 38+475 
Estrada Nacional 
desclassificada 

- 9+075 
16+000 

13+750 
16+500 

- 25+300 
28+075 
38+400 
52+675 

25+688 
29+625 
36+200 
39+475 
42+550 

25+525 
28+300 
30+575  
38+825 

 
Estrada Municipal - 9+875 - 15+275 21+432   

52+025 
21+382 
41+300  
52+125 

21+382 
52+375 

 
De referir que a cerca de 50 m a sul do Tramo B2, ao PK 39+250, localiza-se um campo de 
tiro (desporto/lazer), portanto a menos dos 300 m que constituem a zona de segurança 
instituída pelo Decreto Regulamentar n.º 19/2006, de 25 de Outubro. Neste sentido, a 
afectação da zona segurança pelo Tramo B2 implica que se proceda à desactivação do 
campo de tiro, podendo o mesmo ser construído noutro local. O campo de tiro afectado 
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constitui uma infra-estrutura simples (terreiro vedado e pavimentado), pelo que a sua 
relocalização implicará custos reduzidos. Neste sentido, o impacte é negativo, mas pouco 
significativo pelas razões apontadas. 
 

6.13.3 Fase de Exploração 
 

Na fase de exploração, os impactes resultantes do Projecto em análise, se se considerar 
apenas o troço correspondente ao Lote 3C, estão fundamentalmente associados ao efeito 
barreira causado pela implantação de uma infra-estrutura de transporte pesada, como é o 
caso presente, e pela instituição de uma servidão administrativa que lhe estará afecta. 
 
O incremento do efeito de barreira resulta do facto do empreendimento vir a ser 
integralmente vedado, sendo a infra-estrutura ferroviária transponível apenas em alguns 
pontos localizados ao longo da extensão das diversas alternativas em análise. Todavia, o 
Projecto contempla o restabelecimento das vias rodoviárias pertencentes à rede principal, 
secundária e local, tendo sido garantida em todas as intersecções com este tipo de vias 
mediante a instituição de passagem desnivelada por uma Passagem Superior ou Inferior A 
reposição das intersecções com caminhos foi feita também de forma desnivelada naqueles 
que se consideraram prioritários. Os restantes caminhos afectados foram restabelecidos 
paralelamente ao traçado. Para o presente troço, a distância máxima entre atravessamento 
é de 1,5 km, sendo em média um pouco superior a 1 km. Considera-se assim que, o efeito 
barreira constitui um impacte negativo, embora pouco significativo devido à permeabilidade 
garantida pelo Projecto através dos restabelecimentos previstos. 
 
Apesar de ainda não estar definida a servidão administrativa afecta a Linhas de Alta 
Velocidade, a instituir após a construção desta infra-estrutura, admite-se em termos 
hipotéticos, à semelhança da servidão instituída para Linhas de Velocidade Elevada (ponto 
5, do Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de Novembro), que a zona non 
aedificandi não venha a ser inferior a 25 metros.  
 
A implementação do Projecto implicará a fragmentação das propriedades agrícolas 
atravessadas pela infra-estrutura de transporte. Porém, atendendo a que a área média das 
explorações na área em estudo é elevada, variando entre os 35,5 ha na freguesia de 
Senhora da Saúde (concelho de Évora) e os 204,6 ha na freguesia da Juromenha 
(concelho do Alandroal), valores que se situam bastante acima da média do Continente 
(13,2 ha), considera-se que o impacte, embora negativo, seja em geral pouco significativo. 
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As alterações introduzidas com a construção desta infra-estrutura serão assimiladas pelos 
instrumentos de gestão territorial que se encontrarem em elaboração, contemplando esta 
nova realidade nos modelos territoriais por eles preconizados. Neste âmbito assumem 
particular importância os Planos Directores Municipais, cuja maioria se encontra em fase 
de revisão, e o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, actualmente em 
elaboração. 
 
Se se atender ao Lote 3C numa perspectiva mais ampla, integrado na ligação de Alta 
Velocidade Lisboa – Madrid, os impactes esperados são positivos e muito significativos 
pois contribuirão para o desenvolvimento da Região Alentejo no plano nacional e para a 
promoção da conectividade com Espanha, indo ao encontro das disposições estratégicas 
definidas no PNPOT, no QREN e nas “Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário” 
definidas pelo Governo português. 
 

6.13.3.1 Síntese 
 
No presente capítulo apresenta-se uma síntese dos impactes no domínio do Ordenamento 
do Território para a fase de construção e fase de exploração, estruturados na forma de 
uma matriz (Quadro 6.13-5). 
 
Alguns dos impactes apresentados são globais ao Lote 3C, nomeadamente no que 
respeita à conformidade do Projecto com alguns instrumentos de carácter estratégico 
como é o caso do PNPOT, do QREN e nas “Orientações Estratégicas para o Sector 
Ferroviário” definidas pelo Governo português pelo que não existem discrepâncias entre os 
tramos em análise. 
 
Os restantes impactes identificados dizem respeito a afectação directa de classes de 
ordenamento nos planos directores municipais em vigor e de áreas de uso condicionado, 
passíveis de serem quantificadas pelo número de afectações (ex. número de infra-
estruturas afectadas e respectivas faixas de servidão) ou pela área afectada (ex. área de 
REN afectada).  
 
Na significância dos impactes relativos às classes de espaço de ordenamento e às áreas 
de uso condicionado teve-se em consideração a sua dimensão absoluta e relativa. 
 
A qualificação dos impactes de acordo com os diferentes parâmetros considerados é 
efectuada da seguinte forma: 
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• Natureza: N (Negativo); P (Positivo). 

• Incidência: D (Directo); I (Indirecto). 

• Duração: P (Permanente); NP (Não Permanente). 

• Reversibilidade: R (Reversível); I (Irreversível). 

• Ocorrência: C (Certo); I (Incerto). 

• Dimensão Espacial: L (Local); R (Regional); N (Nacional). 

• Magnitude: N (Nula); R (Reduzida); M (Moderada); E (Elevada). 

• Abrangência: N (Nula); R (Reduzida); M (Média); E (Elevada). 

• Significância: 0 (Nula); 1 (Muito Pouco Significativo); 2 (Pouco Significativo); 3 
(Moderadamente Significativa); 4 (Significativo); 5 (Muito Significativo). 
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Quadro 6.13-5 – Síntese dos impactes sobre o Ordenamento do Território  

Qualificação do impacte Avaliação do Impacte 
TRAMO TRAMO Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

N (Nula); R (Reduzida); M (Moderada); E (Elevada) 
Significância: 0 (Nula); 1 (Muito Pouco Significativo); 2 (Pouco Significativo); 3 (Moderadamente Significativa); 4 (Significativo); 5 (Muito Significativo) 

 

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 
Magnitude M M M M M M 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm.

Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev.
Abrangência M M M M M M 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa

Alteração do 
modelo territorial 

definido em 
instrumentos de 
planeamento do 
território eficazes 

Alteração do uso do solo consignado nas 
plantas de ordenamento 

Dimensão espacial Local Local Local Local Local Local
Significância 2 2 2 3 3 3 

Afectação de um 
corredor à 

construção do 
Projecto 

 

Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 
Magnitude R R R M M M 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm.

Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev.
Abrangência R R R M M M 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa

Afectação de áreas submetidas ao 
regime da REN 

Dimensão espacial Local Local Local Local Local Local
Significância 2 2 2 3 3 3 

 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 
Magnitude M M M M M M 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm.

Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev.
Abrangência M M M R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa

 Afectação de Áreas 
de Uso 

Condicionado 

Afectação de áreas submetidas ao 
regime da RAN 

Dimensão espacial Local Local Local Local Local Local
Significância 3 3 3 2 2 2 
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Qualificação do impacte Avaliação do Impacte 
TRAMO TRAMO Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

N (Nula); R (Reduzida); M (Moderada); E (Elevada) 
Significância: 0 (Nula); 1 (Muito Pouco Significativo); 2 (Pouco Significativo); 3 (Moderadamente Significativa); 4 (Significativo); 5 (Muito Significativo) 

 

 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 
Magnitude M M M M M M 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm.

Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev.
Abrangência M M M M M M 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa

Domínio Público Hídrico 

Dimensão espacial Local Local Local Local Local Local
Significância 3 3 3 3 3 3 

 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 
Magnitude R R R R R R 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm.

Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev.
Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa

Afectação de Montado 

Dimensão espacial Local Local Local Local Local Local
Significância 1 1 1 2 2 2 

 
Natureza    Neg. Neg. Neg. 

Incidência    Dir. Dir. Dir. 
Magnitude N N N R R R 

Duração    Perm. Perm. Perm.

Reversibilidade    Irrev. Irrev. Irrev.
Abrangência N N N R R R 

Ocorrência    Certa Certa Certa  

Afectação de áreas submetidas ao 
Regime Cinegético 

Dimensão espacial    Local Local Local
Significância 0 0 0 1 1 1 
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Qualificação do impacte Avaliação do Impacte 
TRAMO TRAMO Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

N (Nula); R (Reduzida); M (Moderada); E (Elevada) 
Significância: 0 (Nula); 1 (Muito Pouco Significativo); 2 (Pouco Significativo); 3 (Moderadamente Significativa); 4 (Significativo); 5 (Muito Significativo) 

 

 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 
Magnitude R R R R R R 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm.

Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev.
Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa

Afectação de Linhas Eléctricas de Média 
Tensão 

Dimensão espacial Local Local Local Local Local Local
Significância 1 1 1 2 2 2 

 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 
Magnitude R R R R R R 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm.

Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev.
Abrangência R R R R R R 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa

Afectação de Adutoras de Água 

Dimensão espacial Local Local Local Local Local Local
Significância 1 1 1 2 2 2 

 
Natureza Neg. Neg.  Neg.   

Incidência Dir. Dir.  Dir.   
Magnitude R R N N M N 

Duração Perm. Perm.  Perm.   

Reversibilidade Irrev. Irrev.  Irrev.   
Abrangência M M N N M N 

Ocorrência Certa Certa  Certa   

Afectação de Captações de Água de 
Abastecimento Público 

Dimensão espacial Local Local  Local   
Significância 3 3 0 0 3 0 
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Qualificação do impacte Avaliação do Impacte 
TRAMO TRAMO Acção / 

Actividade Efeito Descrição do Impacte Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Parâmetro 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 

N (Nula); R (Reduzida); M (Moderada); E (Elevada) 
Significância: 0 (Nula); 1 (Muito Pouco Significativo); 2 (Pouco Significativo); 3 (Moderadamente Significativa); 4 (Significativo); 5 (Muito Significativo) 

 

 
Natureza Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 
Magnitude R R R M M M 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm.

Reversibilidade Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev. Irrev.
Abrangência R R R M M M 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa

Afectação de vias rodoviárias 

Dimensão espacial Local Local Local Local Local Local
Significância 2 2 1 3 3 3 

 
Natureza     Neg.  

Incidência     Dir.  
Magnitude N N N N R N 

Duração     Perm.  

Reversibilidade     Irrev.  
Abrangência N N N N R N 

Ocorrência     Certa  

Afectação de Campo de Tiro 

Dimensão espacial     Local  
Significância 0 0 0 0 2 0 

 

Natureza Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. 

Incidência Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 
Magnitude M M M M M M 

Duração Perm. Perm. Perm. Perm. Perm. Perm.

Reversibilidade Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. Rev. 
Abrangência E E E E E E 

Ocorrência Certa Certa Certa Certa Certa Certa

Circulação de 
composições em 

LAV e 
mercadorias em 

linha 
convencional 

Melhoria da 
conectividade entre 
Portugal, Espanha 
e o resto da Europa 

Desenvolvimento da Região Alentejo e 
promoção da conectividade com 
Espanha, indo ao encontro das 

disposições estratégicas definidas no 
PNPOT, no QREN e nas “Orientações 
Estratégicas para o Sector Ferroviário” 

definidas pelo Governo português. 
Dimensão espacial Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.

Significância 5 5 5 5 5 5 
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6.14 Património Cultural, Arqueológico e Construído 
 
6.14.1 Considerações Iniciais 

 
A avaliação de impactes sobre os valores patrimoniais identificados na situação de 
referência teve como base o conjunto de parâmetros que permitem a caracterização e 
valorização dos impactes detectados em cada uma das fases de Projecto. 
 
A análise cumulativa dos parâmetros caracterizadores das interferências e da sua 
ponderação com o valor patrimonial de cada ocorrência permitiu definir uma significância 
global de cada impacte identificado. 
 
A explicitação dos critérios de valorização de impactes específicos para a interferência com 
valores patrimoniais são apresentados no Quadro 6.14-1 
 

Quadro 6.14-1 – Critérios utilizados na valorização de impactes aplicados a valores patrimoniais 

Parâmetro Critério de valorização 

Natureza do Impacte 

Negativa: quando susceptível de prejudicar a perenidade e/ou integridade das 
ocorrências de natureza patrimonial e dos seus contextos, reduzindo as condições 
de interpretação cronológico-cultural e de eventual valorização patrimonial. 

Positiva: quando potencia as condições de preservação, valorização e divulgação 
das ocorrências de natureza patrimonial. 

Incidência do Impacte 
Directo: para ocorrências localizadas até 80 metros do eixo da via. 

Indirecto: para ocorrências localizadas na restante área de estudo, isto é, situadas 
numa faixa de 80 a 200 metros do eixo da via. 

Probabilidade de 
Ocorrência do Impacte 

Certa: quando é certa a ocorrência de impacte sobre a ocorrência de natureza 
patrimonial. 

Provável: quando é alta a probabilidade de ocorrência de impacte sobre a ocorrência 
de natureza patrimonial. 

Incerta: quando é baixa a probabilidade de ocorrência de impacte sobre a ocorrência 
de natureza patrimonial. 

Duração do Impacte 

Permanente: quando o impacte ocorre durante toda a fase de obra considerada 
(construção ou exploração). 

Temporária: quando o impacte ocorre apenas em certos períodos de determinada 
fase de obra (construção ou exploração). 

Dimensão Espacial do 
Impacte 

Local: quando o impacte tem incidência pontual ou sobre área com pouca expressão 
territorial. 

Regional: quando o impacte se manifesta numa escala de dimensão regional. 

Nacional: quando o impacte tem implicações que se fazem sentir no todo ou em boa 
parte do território nacional. 

Supranacional: quando o impacte é sentido fora das fronteiras portuguesas. 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 253/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

Parâmetro Critério de valorização 

Reversibilidade do 
Impacte 

Irreversível: quando não é possível repor a situação de referência da ocorrência de 
natureza patrimonial, quer quanto à sua integridade física, quer quanto às condições 
de preservação e de contextualização da mesma. 

Reversível: quando é possível adoptar medidas que reponham a situação de 
referência da ocorrência de natureza patrimonial, quer quanto à sua integridade 
física, quer quanto às condições de preservação e de contextualização da mesma. 

Magnitude do Impacte 

Elevada: quando a afectação altera significativamente a situação de referência das 
ocorrências detectadas, podendo implicar a sua destruição. 

Média: quando a afectação altera medianamente a situação de referência das 
ocorrências detectadas, podendo implicar a sua destruição parcial ou da envolvente 
próxima. 

Reduzida: quando a afectação altera pouco a situação de referência das ocorrências 
detectadas. 

Significância do 
Impacte 

Muito significativos: quando a análise cumulativa dos restantes parâmetros de 
avaliação dos impactes e a sua ponderação com o valor patrimonial de cada 
ocorrência apontam para impactes de elevada relevância. 

Significativos: quando a análise cumulativa dos restantes parâmetros de avaliação 
dos impactes e a sua ponderação com o valor patrimonial de cada ocorrência 
apontam para impactes de relevância média. 

Pouco Significativos: quando a análise cumulativa dos restantes parâmetros de 
avaliação dos impactes e a sua ponderação com o valor patrimonial de cada 
ocorrência apontam para impactes de baixa relevância. 

 
6.14.2 Fase de Construção 

 
Considerando os elementos identificados na pesquisa documental e o posterior trabalho de 
campo efectuado, apresenta-se no Quadro 6.14-2 uma síntese da proximidade das 
ocorrências patrimoniais identificadas face aos tramos que compõem as três alternativas 
de traçado desenvolvidas em Estudo Prévio. No caso das ocorrências situadas na área de 
influência directa de cada tramo analisado, considera-se que a afectação destas será 
efectiva, sendo a magnitude do impacte função do valor patrimonial que essa mesma 
ocorrência possui. 
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Quadro 6.14-2 – Situação geográfica das ocorrências patrimoniais face aos tramos considerados 

 
LEGENDA: 
Nº – número de ocorrência, no âmbito do presente estudo (de 1 a n). A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as ocorrências identificadas no trabalho de campo. 
Designação – designação atribuída à ocorrência, em função do topónimo mais próximo. 
Categoria – AA = elemento de natureza arqueológica; AE = elemento de natureza arquitectónica e/ou etnológica. 
Tipologia – tipo de ocorrência, de acordo com thesaurus utilizado pelo IPA. 
Cronologia – PA = Pré-História antiga (Pi = Paleolítico inferior; Pm = Paleolítico médio; Ps = paleolítico superior); PR = Pré-História recente (N = Neolítico; C = Calcolítico; B = Idade do Bronze); F 

= Idade do Ferro; ER = Época Romana; MC = Idades Média, Moderna e Contemporânea (M = Idade Média; O = Idade Moderna; C = Idade Contemporânea); Ind = Indeterminada ou não 
determinada. Quando não se justifica ou não é possível especificar, indica-se apenas a inclusão nas grandes categorias (●). 

Valor Patrimonial – 5 = Elevado; 4 = Médio-Elevado; 3 = Médio; 2 = Médio-Baixo; 1 = Baixo; 0 = Nulo; Ind = indeterminado. A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as 
ocorrências dos escalões mais elevados (4 e 5). 

AI = área de incidência directa (corredor de 160 metros correspondente a uma faixa de afectação efectiva de 110 m e de uma faixa de 50 m de protecção aplicada a potenciais ocorrências  
patrimoniais existentes); ZE = zona envolvente (restante corredor de 400 metros). A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as ocorrências na área de incidência directa de cada 
um dos tramos. 

Categoria Cronologia Tramos 
N.º Designação 

AA AE 
Tipologia 

PA PR F ER MC Ind 
Valor 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
1 Monte do Seixinho 1 ●  Achado isolado    ●   2 ZE AI AI    
2 Monte do Seixinho 2 ●  Mancha de ocupação    ●   2 ZE AI AI    
3 Monte do Seixinho 3 ●  Mancha de ocupação / Recinto    ●   3 ZE AI AI    
4 Monte do Seixinho 4 ●  Achado isolado    ●   3  ZE ZE    
5 Monte do Seixinho 5 ●  Mancha de ocupação    ●   2 AI ZE ZE    
6 Horta de Pau ● ● Moinho / Poço / Tanque     ●  2  AI AI    
7 Monte da Barrosinha 1 ●  Anta  NC     5 ZE ZE ZE    
8 Monte da Barrosinha 2 ●  Anta  NC     5 ZE      
9 Monte do Taful 1 ●  Achado isolado  ● ●    1  AI AI    
10 Monte da Barrosinha 3 ●  Mancha de ocupação / Villa  NC  ●   4  ZE ZE    
11 Monte do Taful 2 ●  Menir  N     3  ZE ZE    
12 Monte do Taful 3 ●  Mancha de ocupação / Anta  NC     4  ZE ZE    
13 Monte do Taful 4 ●  Mancha de ocupação / Recinto    ●   3  AI AI    
14 Monte do Taful 5 ●  Mancha de ocupação  NC     3  AI AI    
15 Monte dos Currais ●  Mancha de ocupação  C  ● M  2 AI      
16 Monte do Álamo 1 ●  Anta  NC     5  ZE ZE    
17 Monte do Pimenta  ● Poço     OC  2 AI      
18 Monte da Aldeia 1 ●  Mancha de ocupação    ●   2  ZE ZE    
19 Monte da Aldeia 2 ●  Mancha de ocupação    ●   2   ZE    
20 Quinta da Mascarenha ●  Mancha de ocupação  NC     2 AI      
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LEGENDA: 
Nº – número de ocorrência, no âmbito do presente estudo (de 1 a n). A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as ocorrências identificadas no trabalho de campo. 
Designação – designação atribuída à ocorrência, em função do topónimo mais próximo. 
Categoria – AA = elemento de natureza arqueológica; AE = elemento de natureza arquitectónica e/ou etnológica. 
Tipologia – tipo de ocorrência, de acordo com thesaurus utilizado pelo IPA. 
Cronologia – PA = Pré-História antiga (Pi = Paleolítico inferior; Pm = Paleolítico médio; Ps = paleolítico superior); PR = Pré-História recente (N = Neolítico; C = Calcolítico; B = Idade do Bronze); F 

= Idade do Ferro; ER = Época Romana; MC = Idades Média, Moderna e Contemporânea (M = Idade Média; O = Idade Moderna; C = Idade Contemporânea); Ind = Indeterminada ou não 
determinada. Quando não se justifica ou não é possível especificar, indica-se apenas a inclusão nas grandes categorias (●). 

Valor Patrimonial – 5 = Elevado; 4 = Médio-Elevado; 3 = Médio; 2 = Médio-Baixo; 1 = Baixo; 0 = Nulo; Ind = indeterminado. A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as 
ocorrências dos escalões mais elevados (4 e 5). 

AI = área de incidência directa (corredor de 160 metros correspondente a uma faixa de afectação efectiva de 110 m e de uma faixa de 50 m de protecção aplicada a potenciais ocorrências  
patrimoniais existentes); ZE = zona envolvente (restante corredor de 400 metros). A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as ocorrências na área de incidência directa de cada 
um dos tramos. 

Categoria Cronologia Tramos 
N.º Designação 

AA AE 
Tipologia 

PA PR F ER MC Ind 
Valor 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
21 Moinho S. Miguel ● ● Moinho de vento     MO  2 ZE      
22 Monte da Aldeia 3 ●  Mancha de ocupação  B ●    2   ZE    
23 Monte da Aldeia 4 ●  Mancha de ocupação    ●   2  ZE AI    
24 Monte da Aldeia 5 ●  Sepultura megalítica  NC     –   –    
25 Monte da Aldeia 6 ●  Achado isolado    ●   2  ZE AI    
26 Monte da Aldeia 7 ●  Achado isolado  NC     2   ZE    
27 Monte da Palheta ●  Achado isolado  NC     1  ZE     
28 Poço da Água Branca 1 ●  Mancha de ocupação    ●   3 ZE      
29 Poço da Água Branca 2 ●  Mancha de ocupação    ●   3 AI ZE     
30 Poço da Água Branca 3 ●  Mancha de ocupação    ●   3 AI ZE     
31 Monte do Lagar 1 ● ● Estrutura    ● ●  2   AI    
32 Monte do Lagar 2 ●  Mancha de ocupação    ●   3   ZE    
33 Monte do Lagar 3 ● ● Poço       1   ZE    
34 Monte do Lagar 4 ●  Mancha de ocupação    ●   3   ZE    
35 Monte do Zambujal 1 ●  Mancha de ocupação  NC     2 ZE ZE     
36 Monte do Zambujal 2 ●  Mancha de ocupação    ●   3 ZE      
37 Monte do Zambujal 3 ●  Mancha de ocupação    ●   3 ZE      
38 Monte do Lagar 5 ●  Mancha de ocupação  NC  ●   3   ZE    
39 Monte do Zambujal 4 ●  Mancha de ocupação  NC  ● M  2 ZE      
40 Monte do Zambujal 5  ● Poço     C  1 ZE AI     
41 Monte do Zambujal 6 ●  Mancha de ocupação      ● 1   ZE    
42 Monte do Zambujal 7 ●  Mancha de ocupação  NC     2 ZE AI     
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LEGENDA: 
Nº – número de ocorrência, no âmbito do presente estudo (de 1 a n). A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as ocorrências identificadas no trabalho de campo. 
Designação – designação atribuída à ocorrência, em função do topónimo mais próximo. 
Categoria – AA = elemento de natureza arqueológica; AE = elemento de natureza arquitectónica e/ou etnológica. 
Tipologia – tipo de ocorrência, de acordo com thesaurus utilizado pelo IPA. 
Cronologia – PA = Pré-História antiga (Pi = Paleolítico inferior; Pm = Paleolítico médio; Ps = paleolítico superior); PR = Pré-História recente (N = Neolítico; C = Calcolítico; B = Idade do Bronze); F 

= Idade do Ferro; ER = Época Romana; MC = Idades Média, Moderna e Contemporânea (M = Idade Média; O = Idade Moderna; C = Idade Contemporânea); Ind = Indeterminada ou não 
determinada. Quando não se justifica ou não é possível especificar, indica-se apenas a inclusão nas grandes categorias (●). 

Valor Patrimonial – 5 = Elevado; 4 = Médio-Elevado; 3 = Médio; 2 = Médio-Baixo; 1 = Baixo; 0 = Nulo; Ind = indeterminado. A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as 
ocorrências dos escalões mais elevados (4 e 5). 

AI = área de incidência directa (corredor de 160 metros correspondente a uma faixa de afectação efectiva de 110 m e de uma faixa de 50 m de protecção aplicada a potenciais ocorrências  
patrimoniais existentes); ZE = zona envolvente (restante corredor de 400 metros). A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as ocorrências na área de incidência directa de cada 
um dos tramos. 

Categoria Cronologia Tramos 
N.º Designação 

AA AE 
Tipologia 

PA PR F ER MC Ind 
Valor 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
43 Monte do Paço 1 ●  Mancha de ocupação    ●   2   AI    
44 Monte do Paço 2 ●  Mancha de ocupação    ●   2 AI      
45 Monte do Paço 3 ●  Mancha de ocupação    ●   2 ZE  ZE    
46 Monte do Paço 4 ●  Pedra com covinhas / Recinto  NC   MO  1   ZE    
47 Vendinha 1 ●  Mancha de ocupação    ● M  2  AI     
48 Vendinha 2 ●  Recinto     M  2  ZE     
49 Monte das Covas 1 ●  Mancha de ocupação / Recinto    ● M  2 ZE AI ZE    
50 Monte das Covas 2 ●  Anta  NC     4 AI AI ZE    
51 Monte das Covas 3 ●  Mancha de ocupação    ● M  1  ZE     
52 Monte das Covas 4 ●  Mancha de ocupação  NC     2 ZE AI ZE    
53 Monte das Covas 5 ● ● Chafurdão     MO  ind. ZE AI ZE    
54 Monte das Covas 6 ●  Achado isolado  NC     1 ZE  ZE    
55 Monte do Álamo 2 ●  Recinto     MO  1 ZE ZE     
56 Monte do Álamo 3 ●  Mancha de ocupação    ●   2 AI AI     
57 Monte do Hospital ●  Achado isolado  NC     1 ZE ZE     
58 Monte das Sobreiras ●  Mancha de ocupação / Recinto    ● M  2    ZE ZE ZE 
59 Vale de Sobrados 1 ●  Achado isolado  NC     1     ZE  
60 Vale de Sobrados 2 ●  Achado isolado  NC     1     AI  
61 Monte do Paté 1 ●  Mancha de ocupação  NC     2    AI  AI 
62 Monte do Paté 2 ●  Mancha de ocupação  NC     1    ZE  ZE 
63 Vale de Anta ●  Mancha de ocupação  NC     1    AI  AI 
64 Carrascal 1 ●  Achado isolado / Mancha de ocupação / Recinto  NC   MO  2     ZE  
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LEGENDA: 
Nº – número de ocorrência, no âmbito do presente estudo (de 1 a n). A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as ocorrências identificadas no trabalho de campo. 
Designação – designação atribuída à ocorrência, em função do topónimo mais próximo. 
Categoria – AA = elemento de natureza arqueológica; AE = elemento de natureza arquitectónica e/ou etnológica. 
Tipologia – tipo de ocorrência, de acordo com thesaurus utilizado pelo IPA. 
Cronologia – PA = Pré-História antiga (Pi = Paleolítico inferior; Pm = Paleolítico médio; Ps = paleolítico superior); PR = Pré-História recente (N = Neolítico; C = Calcolítico; B = Idade do Bronze); F 

= Idade do Ferro; ER = Época Romana; MC = Idades Média, Moderna e Contemporânea (M = Idade Média; O = Idade Moderna; C = Idade Contemporânea); Ind = Indeterminada ou não 
determinada. Quando não se justifica ou não é possível especificar, indica-se apenas a inclusão nas grandes categorias (●). 

Valor Patrimonial – 5 = Elevado; 4 = Médio-Elevado; 3 = Médio; 2 = Médio-Baixo; 1 = Baixo; 0 = Nulo; Ind = indeterminado. A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as 
ocorrências dos escalões mais elevados (4 e 5). 

AI = área de incidência directa (corredor de 160 metros correspondente a uma faixa de afectação efectiva de 110 m e de uma faixa de 50 m de protecção aplicada a potenciais ocorrências  
patrimoniais existentes); ZE = zona envolvente (restante corredor de 400 metros). A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as ocorrências na área de incidência directa de cada 
um dos tramos. 

Categoria Cronologia Tramos 
N.º Designação 

AA AE 
Tipologia 

PA PR F ER MC Ind 
Valor 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
65 Carrascal 2 ●  Achado isolado  NC     1     ZE  
66 Carrascal 3 ●  Mancha de ocupação    ●   2     ZE  
67 Carrascal 4 ●  Achado isolado / Recinto  NC   MO  2     ZE  
68 Carrascal 5 ●  Achado isolado  NC     1     AI  
69 Carrascal 6 ●  Menir  N ●    3     ZE  
70 Horta da Velhinha ●  Achado isolado  NC     1     ZE  
71 Monte da Fontana 1 ●  Mancha de ocupação    ●   2    AI  AI 
72 Monte da Fontana 2 ●  Anta  NC     4    AI  AI 
73 Monte da Fontana 3 ●  Achado isolado  NC     1    ZE  ZE 
74 Monte da Fontana 4 ●  Achado isolado  NC     1    ZE  ZE 
75 Monte da Fontana 5 ●  Mancha de ocupação    ●   2    AI  AI 
76 Monte da Fontana 6 ●  Mancha de ocupação    ● M  2    ZE  ZE 
77 Argolia ●  Achado isolado  NC     ind.     ZE  
78 Pericoto ●  Mancha de ocupação  B ●    1     ZE  
79 Pipeira ●  Necrópole     M  –     –  
80 Monte do Chiado 1 ●  Achado isolado  NC     1      AI 
81 Monte do Chiado 2 ●  Achado isolado      ● 1      AI 
82 Monte do Cubo 1 ●  Mancha de ocupação  NC     3    AI   
83 Monte do Cubo 2 ●  Achado isolado      ● 1    AI   
84 Azinhal ●  Necrópole     MO  2    ZE   
85 Malhada 1 ●  Mancha de ocupação / Estrutura     MO  1     ZE ZE 
86 Ponte da Asseca ● ● Ponte     MO  2     AI AI 
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LEGENDA: 
Nº – número de ocorrência, no âmbito do presente estudo (de 1 a n). A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as ocorrências identificadas no trabalho de campo. 
Designação – designação atribuída à ocorrência, em função do topónimo mais próximo. 
Categoria – AA = elemento de natureza arqueológica; AE = elemento de natureza arquitectónica e/ou etnológica. 
Tipologia – tipo de ocorrência, de acordo com thesaurus utilizado pelo IPA. 
Cronologia – PA = Pré-História antiga (Pi = Paleolítico inferior; Pm = Paleolítico médio; Ps = paleolítico superior); PR = Pré-História recente (N = Neolítico; C = Calcolítico; B = Idade do Bronze); F 

= Idade do Ferro; ER = Época Romana; MC = Idades Média, Moderna e Contemporânea (M = Idade Média; O = Idade Moderna; C = Idade Contemporânea); Ind = Indeterminada ou não 
determinada. Quando não se justifica ou não é possível especificar, indica-se apenas a inclusão nas grandes categorias (●). 

Valor Patrimonial – 5 = Elevado; 4 = Médio-Elevado; 3 = Médio; 2 = Médio-Baixo; 1 = Baixo; 0 = Nulo; Ind = indeterminado. A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as 
ocorrências dos escalões mais elevados (4 e 5). 

AI = área de incidência directa (corredor de 160 metros correspondente a uma faixa de afectação efectiva de 110 m e de uma faixa de 50 m de protecção aplicada a potenciais ocorrências  
patrimoniais existentes); ZE = zona envolvente (restante corredor de 400 metros). A vermelho, e em células destacadas a amarelo, indicam-se as ocorrências na área de incidência directa de cada 
um dos tramos. 

Categoria Cronologia Tramos 
N.º Designação 

AA AE 
Tipologia 

PA PR F ER MC Ind 
Valor 

A1 B1 C1 A2 B2 C2 
87 Monte do Baldio ●  Achado isolado    ●   1    AI   
88 Monte da Várzea 1 ●  Achado isolado    ●   1    AI   
89 Monte de Cascalhais 1 ● ● Curral (?)     C  2     ZE ZE 
90 Monte da Várzea 2 ●  Mancha de ocupação    ●   3    AI   
91 Monte de Cascalhais 2 ●  Achado isolado  NC     2    ZE   
92 Monte de Cascalhais 3 ●  Mancha de ocupação    ●   2    AI   
93 Monte de Cascalhais 4 ●  Achado isolado  NC     3    ZE   
94 Monte de Cascalhais 5 ●  Mancha de ocupação    ●   2    ZE   
95 Monte das Tenazes ●  Mancha de ocupação / Necrópole    ●   3     AI AI 
96 Monte de Cascalhais 6 ●  Achado isolado  NC     2    ZE   
97 Monte de Cascalhais 7 ●  Mancha de ocupação  NC     2    ZE   
98 Monte de Cascalhais 8 ●  Mancha de ocupação  NC     2    ZE   
99 Monte de Cascalhais 9 ●  Mancha de ocupação  NC     2    AI   

100 Malhada 2 ●  Achado isolado  ●     1     AI AI 
101 Monte da Capela 1 ●  Achado isolado  NC     1    AI AI AI 
102 Monte da Capela 2 ●  Achado isolado  NC     1    AI AI AI 
103 Monte do Outeiro ●  Casal rústico    ●   ind.    AI AI AI 
103  101 9  0 50 4 41 23 3 103 29 33 35 27 21 20 

 Total de ocorrências na área de incidência (AI) de cada Alternativa  ► 9 15 11 15 8 13 
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Tendo em conta os resultados apresentados no Quadro 6.14-2 verifica-se que: 
 
 os tramos em que se regista um maior número de interferências com ocorrências 

patrimoniais são os B1 e A2, ambos com 15 ocorrências situadas na área de 
incidência (AI) do traçado dos referidos tramos; 

 
 as interferência de maior gravidade correspondem por um lado à possível afectação 

de uma das antas do Monte das Covas (ocorrência 50), com valor patrimonial médio-
elevado (nível 4), localizada na área de incidência dos Tramos A1 e B1 e por outro a 
forte afectação da anta localizada perto do Monte da Fontana (ocorrência 72, de valor 
médio-elevado, nível 4), na proximidade dos traçados dos Tramos A2 e C2; 

 
 considera-se também significativo o atravessamento pelo Tramo A1 de uma mancha 

de ocupação de Época Romana com valor médio (nível 3) na proximidade do Poço de 
Água Branca (ocorrências 29 e 30), e a afectação directa de manchas de ocupação 
pré-históricas e romanas com o mesmo nível de valoração pelos Tramos B1 e C1, na 
zona do Monte do Seixinho (ocorrência 3) e do Monte do Taful (ocorrências 13 e 14); 

 
 de igual modo serão interferências com significado as incidências directas sobre sítios 

de cronologia pré-histórica ou romana e valor médio (nível 3) na proximidade do Monte 
do Cubo (ocorrência 82) e do Monte da Várzea (ocorrência 90), ambas pela Alternativa 
A2, ou junto ao Monte das Tenazes (ocorrência 95), pelas alternativas B2 e C2; 

 
 refere-se por fim que perto do ponto final dos Tramos A2, B2 e C2, a respectiva área 

de incidência directa abrange um sítio de cronologia romana cujo valor patrimonial foi 
impossível determinar (ocorrência 103). 

 
No Quadro 6.14-3 apresenta-se a síntese de avaliação relativa aos valores patrimoniais 
identificados na área de estudo e para os quais se prevê afectação por cada um dos 
tramos desenvolvidos em Estudo Prévio. 
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Quadro 6.14-3 – Síntese das afectações estimadas para as ocorrências patrimoniais 

 
Nº – número de ocorrência 
Designação – designação atribuída à ocorrência, em função do topónimo mais próximo. 
AI – Área de incidência directa; ZE – Zona envolvente. 
Val. = Valor Patrimonial – 5 = Elevado; 4 = Médio-Elevado; 3 = Médio; 2 = Médio-Baixo; 1 = Baixo; 0 = Nulo; Ind = indeterminado. A vermelho, e em células destacadas a 

amarelo, indicam-se as ocorrências dos escalões mais elevados (4 e 5). 
Natur. = Natureza do Impacte – N = Negativo; P = Positivo  
Incid. = Incidência do Impacte – D = Directo; I = Indirecto  
Ocorrência = Probabilidade de Ocorrência do Impacte – C = Certa; P = Provável; I = Incerta  
Dura. = Duração do Impacte – P = Permanente; T = Temporário  
Dimensão = Dimensão Espacial do Impacte – L = Local; R = Regional; N = Nacional; S = Supranacional  
Rever. = Reversibilidade do Impacte – I = Irreversível; R = Reversível  
Magnitude = Magnitude do Impacte – E = Elevada; M = Média; R = Reduzida  
Signific. = Significância do Impacte – M = Muito Significativos; S = Significativos; P = Pouco Significativos. 
 

Natur. Incid. Ocorrência Dura. Dimensão Rever. Magnitude Signific. N.º Designação Val. Localização 
N P D I C P I P T L R N S I R E M R M S P 

Tramo A1 

1 Monte do Seixinho 1 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
2 Monte do Seixinho 2 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
3 Monte do Seixinho 3 3 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●     ●   
5 Monte do Seixinho 5 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
7 Monte da Barrosinha 1 5 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
8 Monte da Barrosinha 2 5 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 

15 Monte dos Currais 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
17 Monte do Pimenta 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
20 Quinta da Mascarenha 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
21 Moinho S. Miguel 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
28 Poço da Água Branca 1 3 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●     ●   
29 Poço da Água Branca 2 3 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
30 Poço da Água Branca 3 3 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
35 Monte do Zambujal 1 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
36 Monte do Zambujal 2 3 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
37 Monte do Zambujal 3 3 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
39 Monte do Zambujal 4 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
40 Monte do Zambujal 5 1 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
42 Monte do Zambujal 7 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
44 Monte do Paço 2 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
45 Monte do Paço 3 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
49 Monte das Covas 1 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
50 Monte das Covas 2 4 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●     ●     
52 Monte das Covas 4 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
53 Monte das Covas 5 ind. ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
54 Monte das Covas 6 1 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
55 Monte do Álamo 2 1 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
56 Monte do Álamo 3 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
57 Monte do Hospital 1 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 

Total de ocorrências                   1 10 18 

Tramo A2 

58 Monte das Sobreiras 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
61 Monte do Paté 1 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
62 Monte do Paté 2 1 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
63 Vale de Anta 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
71 Monte da Fontana 1 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
72 Monte da Fontana 2 4 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●     ●     
73 Monte da Fontana 3 1 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
74 Monte da Fontana 4 1 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
75 Monte da Fontana 5 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
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Nº – número de ocorrência 
Designação – designação atribuída à ocorrência, em função do topónimo mais próximo. 
AI – Área de incidência directa; ZE – Zona envolvente. 
Val. = Valor Patrimonial – 5 = Elevado; 4 = Médio-Elevado; 3 = Médio; 2 = Médio-Baixo; 1 = Baixo; 0 = Nulo; Ind = indeterminado. A vermelho, e em células destacadas a 

amarelo, indicam-se as ocorrências dos escalões mais elevados (4 e 5). 
Natur. = Natureza do Impacte – N = Negativo; P = Positivo  
Incid. = Incidência do Impacte – D = Directo; I = Indirecto  
Ocorrência = Probabilidade de Ocorrência do Impacte – C = Certa; P = Provável; I = Incerta  
Dura. = Duração do Impacte – P = Permanente; T = Temporário  
Dimensão = Dimensão Espacial do Impacte – L = Local; R = Regional; N = Nacional; S = Supranacional  
Rever. = Reversibilidade do Impacte – I = Irreversível; R = Reversível  
Magnitude = Magnitude do Impacte – E = Elevada; M = Média; R = Reduzida  
Signific. = Significância do Impacte – M = Muito Significativos; S = Significativos; P = Pouco Significativos. 
 

Natur. Incid. Ocorrência Dura. Dimensão Rever. Magnitude Signific. N.º Designação Val. Localização 
N P D I C P I P T L R N S I R E M R M S P 

76 Monte da Fontana 6 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
82 Monte do Cubo 1 3 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
83 Monte do Cubo 2 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
84 Azinhal 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
87 Monte do Baldio 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
88 Monte da Várzea 1 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
90 Monte da Várzea 2 3 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
91 Monte de Cascalhais 2 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
92 Monte de Cascalhais 3 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
93 Monte de Cascalhais 4 3 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●     ●   
94 Monte de Cascalhais 5 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
96 Monte de Cascalhais 6 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
97 Monte de Cascalhais 7 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
98 Monte de Cascalhais 8 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
99 Monte de Cascalhais 9 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
101 Monte da Capela 1 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
102 Monte da Capela 2 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
103 Monte do Outeiro ind. AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ind. 

Total de ocorrências                   1 8 17 

Tramo B1 

1 Monte do Seixinho 1 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
2 Monte do Seixinho 2 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
3 Monte do Seixinho 3 3 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
4 Monte do Seixinho 4 3 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
5 Monte do Seixinho 5 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
6 Horta de Pau 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
7 Monte da Barrosinha 1 5 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
9 Monte do Taful 1 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 

10 Monte da Barrosinha 3 4 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
11 Monte do Taful 2 3 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
12 Monte do Taful 3 4 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●     ●   
13 Monte do Taful 4 3 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
14 Monte do Taful 5 3 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
16 Monte do Álamo 1 5 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
18 Monte da Aldeia 1 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
23 Monte da Aldeia 4 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
25 Monte da Aldeia 6 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
27 Monte da Palheta 1 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
29 Poço da Água Branca 2 3 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●     ●   
30 Poço da Água Branca 3 3 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●     ●   
35 Monte do Zambujal 1 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
40 Monte do Zambujal 5 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
42 Monte do Zambujal 7 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
47 Vendinha 1 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
48 Vendinha 2 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
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Nº – número de ocorrência 
Designação – designação atribuída à ocorrência, em função do topónimo mais próximo. 
AI – Área de incidência directa; ZE – Zona envolvente. 
Val. = Valor Patrimonial – 5 = Elevado; 4 = Médio-Elevado; 3 = Médio; 2 = Médio-Baixo; 1 = Baixo; 0 = Nulo; Ind = indeterminado. A vermelho, e em células destacadas a 

amarelo, indicam-se as ocorrências dos escalões mais elevados (4 e 5). 
Natur. = Natureza do Impacte – N = Negativo; P = Positivo  
Incid. = Incidência do Impacte – D = Directo; I = Indirecto  
Ocorrência = Probabilidade de Ocorrência do Impacte – C = Certa; P = Provável; I = Incerta  
Dura. = Duração do Impacte – P = Permanente; T = Temporário  
Dimensão = Dimensão Espacial do Impacte – L = Local; R = Regional; N = Nacional; S = Supranacional  
Rever. = Reversibilidade do Impacte – I = Irreversível; R = Reversível  
Magnitude = Magnitude do Impacte – E = Elevada; M = Média; R = Reduzida  
Signific. = Significância do Impacte – M = Muito Significativos; S = Significativos; P = Pouco Significativos. 
 

Natur. Incid. Ocorrência Dura. Dimensão Rever. Magnitude Signific. N.º Designação Val. Localização 
N P D I C P I P T L R N S I R E M R M S P 

49 Monte das Covas 1 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
50 Monte das Covas 2 4 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●     ●     
51 Monte das Covas 3 1 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
52 Monte das Covas 4 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
53 Monte das Covas 5 ind. AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ind. 
55 Monte do Álamo 2 1 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
56 Monte do Álamo 3 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
57 Monte do Hospital 1 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 

Total de ocorrências                   1 14 17 

Tramo B2 

58 Monte das Sobreiras 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
59 Vale de Sobrados 1 1 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
60 Vale de Sobrados 2 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
64 Carrascal 1 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
65 Carrascal 2 1 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
66 Carrascal 3 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
67 Carrascal 4 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
68 Carrascal 5 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
69 Carrascal 6 3 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
70 Horta da Velhinha 1 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
77 Argolia ind. ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
78 Pericoto 1 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
85 Malhada 1 1 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
86 Ponte da Asseca 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
89 Monte de Cascalhais 1 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
95 Monte das Tenazes 3 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
100 Malhada 2 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
101 Monte da Capela 1 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
102 Monte da Capela 2 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
103 Monte do Outeiro ind. AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ind. 

Total de ocorrências                   0 2 17 

Tramo C1 

1 Monte do Seixinho 1 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
2 Monte do Seixinho 2 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
3 Monte do Seixinho 3 3 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
4 Monte do Seixinho 4 3 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
5 Monte do Seixinho 5 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
6 Horta de Pau 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
7 Monte da Barrosinha 1 5 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
9 Monte do Taful 1 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 

10 Monte da Barrosinha 3 4 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
11 Monte do Taful 2 3 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
12 Monte do Taful 3 4 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●     ●   
13 Monte do Taful 4 3 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
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Nº – número de ocorrência 
Designação – designação atribuída à ocorrência, em função do topónimo mais próximo. 
AI – Área de incidência directa; ZE – Zona envolvente. 
Val. = Valor Patrimonial – 5 = Elevado; 4 = Médio-Elevado; 3 = Médio; 2 = Médio-Baixo; 1 = Baixo; 0 = Nulo; Ind = indeterminado. A vermelho, e em células destacadas a 

amarelo, indicam-se as ocorrências dos escalões mais elevados (4 e 5). 
Natur. = Natureza do Impacte – N = Negativo; P = Positivo  
Incid. = Incidência do Impacte – D = Directo; I = Indirecto  
Ocorrência = Probabilidade de Ocorrência do Impacte – C = Certa; P = Provável; I = Incerta  
Dura. = Duração do Impacte – P = Permanente; T = Temporário  
Dimensão = Dimensão Espacial do Impacte – L = Local; R = Regional; N = Nacional; S = Supranacional  
Rever. = Reversibilidade do Impacte – I = Irreversível; R = Reversível  
Magnitude = Magnitude do Impacte – E = Elevada; M = Média; R = Reduzida  
Signific. = Significância do Impacte – M = Muito Significativos; S = Significativos; P = Pouco Significativos. 
 

Natur. Incid. Ocorrência Dura. Dimensão Rever. Magnitude Signific. N.º Designação Val. Localização 
N P D I C P I P T L R N S I R E M R M S P 

14 Monte do Taful 5 3 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
16 Monte do Álamo 1 5 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
18 Monte da Aldeia 1 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
19 Monte da Aldeia 2 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
22 Monte da Aldeia 3 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
23 Monte da Aldeia 4 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
25 Monte da Aldeia 6 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
26 Monte da Aldeia 7 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
31 Monte do Lagar 1 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
32 Monte do Lagar 2 3 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●     ●   
33 Monte do Lagar 3 1 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
34 Monte do Lagar 4 3 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●     ●   
38 Monte do Lagar 5 3 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
41 Monte do Zambujal 6 1 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
43 Monte do Paço 1 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
45 Monte do Paço 3 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
46 Monte do Paço 4 1 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
49 Monte das Covas 1 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
50 Monte das Covas 2 4 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●     ●   
52 Monte das Covas 4 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
53 Monte das Covas 5 ind. ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
54 Monte das Covas 6 1 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 

Total de ocorrências                   0 2 17 

Tramo C2 

58 Monte das Sobreiras 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
61 Monte do Paté 1 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
62 Monte do Paté 2 1 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
63 Vale de Anta 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
71 Monte da Fontana 1 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
72 Monte da Fontana 2 4 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●     ●     
73 Monte da Fontana 3 1 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
74 Monte da Fontana 4 1 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
75 Monte da Fontana 5 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
76 Monte da Fontana 6 2 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
80 Monte do Chiado 1 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
81 Monte do Chiado 2 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
85 Malhada 1 1 ZE ●     ●   ●   ●   ●       ●     ●       ● 
86 Ponte da Asseca 2 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
89 Monte de Cascalhais 1 2 ZE ●     ●     ● ●   ●       ●       ●     ● 
95 Monte das Tenazes 3 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●       ●   
100 Malhada 2 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
101 Monte da Capela 1 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
102 Monte da Capela 2 1 AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ● 
103 Monte do Outeiro ind. AI ●   ●   ●     ●   ●       ●   ●         ind. 

Total de ocorrências                   1 5 13 
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6.14.3 Fase de Exploração 
 
Na fase de exploração, algumas ocorrências poderão ver a sua integridade ameaçada pela 
passagem regular das composições ferroviárias, podendo esta implicar significativa perda 
de enquadramento visual e paisagístico, a diminuição de acessibilidade e a própria 
instabilidade das estruturas construídas. O caso mais evidente e significativo será o da 
anta do Monte das Covas (n.º 50), situada a cerca de 50 metros do eixo do Tramo B1, a 70 
metros do Tramo A1, e a 90 metros do Tramo C1. 
 
Também a anta do Monte do Taful (ocorrência 12) poderá sofrer afectação do mesmo tipo 
no caso da opção pelos Tramos B1 ou C1, das quais dista cerca de uma centena de 
metros. 
 
Atenção particular merecerão igualmente as antas do Monte da Barrosinha, principalmente 
se se concretizar o seu processo de classificação formal, com delimitação da respectiva 
área de protecção: a anta 2 (ocorrência 8) está a cerca de 180 metros do Tramo A1, 
enquanto que os Tramos A1, B1 e C1 passam a cerca de 250 metros da anta 1 
(ocorrência 7). 
 
A anta do Monte do Álamo (ocorrência 16) também merece referência, ainda que inspire 
menor preocupação, pois dista cerca de 200 metros dos tramos que lhe ficam mais 
próximos. 
 
A anta do Monte de Fontana (ocorrência 72) é um caso particular, pois está exactamente 
no eixo da via dos Tramos A2 e C2, pelo que os impactes ocorrerão na fase de construção 
caso se mantenham os traçados propostos nestes tramos. 
 
Para além destes monumentos megalíticos, também a antiga ponte sobre a ribeira da 
Asseca (ocorrência 86) poderá ter grave afectação, nomeadamente no que respeita ao 
efeito causado por vibrações, em caso de opção pelos Tramos B2 e C2, das quais dista 
apenas 30 metros, aproximadamente. 
 
O mesmo se pode concluir das estruturas do Monte do Lagar (ocorrência 31), também a 30 
metros do Tramo C1, do conjunto do moinho, poço e tanque da Horte de Pau (ocorrência 
6), a 50 metros dos Tramos B1 e C1, do poço do Monte do Zambujal (ocorrência 40), 
igualmente a 50 metros do Tramo B1, do poço do Monte do Pimenta (ocorrência 17), a 80 
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metros do Tramo A1 e, finalmente, do chafurdão do Monte das Covas (ocorrência 53) que, 
embora não tenha sido possível confirmá-lo, estará a cerca de 80 metros do Tramo B1. 
 

6.15 Gestão de Resíduos 
 
6.15.1 Considerações Iniciais 

 
De acordo com o Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro, que aprova o Regime Geral 
de Resíduos, a responsabilidade pelo destino final dos resíduos cabe ao seu produtor, sem 
prejuízo da responsabilidade que é cometida a cada um dos operadores na medida da sua 
intervenção no circuito de gestão desses resíduos. 
 
Neste sentido, no presente capítulo faz-se uma avaliação dos impactes que decorrem da 
produção e da consequente necessidade de gestão de resíduos que nalgumas situações 
envolvem volumes muito expressivos (enunciadas no ponto  6.3.2.5 do presente EIA) e 
que requerem, por isso, um estudo de opções que ultrapassa a consulta e selecção de 
operadores licenciados constantes das listas disponibilizadas pelo Instituto de Resíduos. 
 

6.15.2 Fase de Construção 
 
Na fase de construção do Projecto em estudo serão produzidos quantitativos muito 
substanciais de resíduos com características qualitativas diversas. 
 
Os impactes associados a esta produção decorrerão, fundamentalmente, de actividades 
relacionadas com a preparação de terrenos, a abertura de acessos, a instalação e 
funcionamento de estaleiro(s) na(s) frente(s) de obra e da operação de áreas de depósito 
de materiais e de apoio à obra. 
 
Atendendo às tipologias espectáveis de resíduos a produzir na fase de construção, cumpre 
fazer as seguintes considerações relativas aos impactes espectáveis pela necessidade da 
sua gestão. 
 
 Resíduos de Construção e Demolição (Código LER 17) 

De entre os resíduos de construção e demolição destacam-se os materiais de construção 
civil obtidos pela demolição de edifícios, demolição e desmantelamento de serviços 
afectados, superfícies pavimentadas (como estradas e estacionamentos), muros e taludes, 
obras de arte, entre outros. 
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Com excepção das fracções que vierem a ser identificadas e triadas como resíduos 
perigosos, todos as restantes fracções poderão ser geridas como resíduos industriais 
banais, podendo ser depositados em aterros específicos de Resíduos Industriais Banais 
(RIB) ou em aterros de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com autorização de recepção de 
RIB.  
 
Considerando os prováveis volumes envolvidos, poderão ainda ser considerados outros 
operadores licenciados para a gestão destes materiais (constantes das listagens do IR) ou 
mesmo equacionadas soluções semelhantes às que vierem a ser estabelecidas para as 
terras sobrantes.  
 
Tal como já foi referido, serão previsivelmente obtidos volumes muito expressivos de 
solos/rochas, correspondentes a excedentes de escavação resultantes das operações de 
desmonte, execução de terraplanagens e regularização de terrenos, fundações de obras 
de arte etc, qualquer que seja a solução de traçado que vier a ser seleccionada.  
 
No Estudo Prévio do Projecto, o projectista estimou que seriam produzidos volumes 
excedentários variando entre cerca de 6 800 000 m3 e 13 900 000 m3, em função da 
solução de Projecto. 
 
De acordo com elementos constantes do Volume 5 do Estudo Prévio - Terraplanagens, 
parte destes materiais serão previsivelmente encaminhados para pedreiras inactivas 
localizadas no Distrito de Évora, procurando-se, desta forma, promover o seu 
reaproveitamento.  
 
No Quadro 6.15-1 sistematiza-se a relação de pedreiras identificadas preliminarmente no 
âmbito do Estudo Prévio por poderem constituir destino preferencial para os excedentes de 
escavação. 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 267/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

Quadro 6.15-1 - Características principais das Pedreiras Inactivas identificadas na proximidade da área 
de estudo 

PEDREIRA DENOMINAÇÃO PROPRIETÁRIO LOCALIZAÇÃO  LITOLOGIA ESTADO VOLUME 
APROX. (m3) 

PE-2 
PEDREIRA 

JUNTA 
AUTÓNOMA 

Junta Autónoma Monte Branco Piedade, 
junto a estrada 381 XISTOS ABANDONADA 5 000 

PE-4 - João Paulo 
Palmerio 

Courelas Monte Branco, 
Redondo GRANITO ABANDONADA 11 000 

PE-5 - José Venteira Monte Hospital, 
Redondo GRANITO ABANDONADA 10 000 

PE-6 - João Paulo 
Palmerio 

Junto a Heredade da 
Amoeira, Redondo 

GRANITO / 
AREIAS ABANDONADA 7 200 

PE-12 FABRIMAR Rosado Poço Bravo Montes Padron, 
Bencatel MÁRMORE ABANDONADA 85 000 

PE-13 - - Rio Mochinho, Bencatel CALCÁRIOS 
ESCUROS ABANDONADA 6 000 

PE-14 MÁRMORES DO 
CONDADO 

MÁRMORES DO 
CONDADO, Lda. EN 4, PK. 147, Estremoz MÁRMORE ABANDONADA 86 500 

PE-15 MÁRMORES 
GALRÃO 

Eduardo Galrão 
Jorge 

Courelas de S. António, 
Estremoz MÁRMORE ABANDONADA 81 000 

PE-16 - - Estrada Borba – Vila 
Viçosa, km-2 MÁRMORE ABANDONADA 170 000 

PE-17 FABRIMAR - Estrada Borba-Vila-
Viçosa, km-4 MÁRMORE ABANDONADA 45 000 

PE-18 MÁRMORES DO 
CONDADO - Estrada Borba - Vila 

Viçosa, km-4,5 MÁRMORE ABANDONADA 530 000 

 
Estas pedreiras só poderão acomodar uma parte dos excedentes de escavação pelo que 
haverá que encontrar destinos finais para os restantes excedentes. 
 
No entanto, atendendo aos quantitativos em questão, justifica-se alguma preocupação 
associada à necessidade de gestão deste tipo de materiais, que só será verdadeiramente 
concretizada em fases posteriores do Projecto, julgando-se determinante o empenho dos 
municípios da região numa acção concertada para a criação e/ou disponibilização de locais 
para a deposição de inertes não passíveis de reaproveitamento, de acordo com a 
legislação específica vigente. 
 
Neste contexto, considera-se que os impactes gerados pela deposição de resíduos de 
construção e demolição e, em particular, de terras sobrantes, serão positivos, no caso do 
seu reaproveitamento pela deposição em explorações mineiras inactivas, e negativos, 
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indirectos, prováveis, permanentes, de âmbito local, de magnitude elevada e significativos 
no caso de vir a ser necessário afectar áreas com ocupação agrícola ou florestal para a 
sua deposição, para qualquer das soluções de traçado em avaliação, com especial 
destaque para o volume de material excedentário a gerir no caso do Tramo C1.  
 

No  

Quadro 6.15-2 apresenta-se o volume de movimento de terras previsto para cada uma das 
soluções de traçado, com a indicação do volume de resíduos de escavação que será 
necessário conduzir a destino final adequado. 
 
Dada a falta de informação relativa às soluções a considerar efectivamente na gestão 
destes materiais (a determinar em fases subsequentes do Projecto), não é possível atribuir 
com exactidão a real significância dos impactes associados à deposição destes materiais, 
e sua classificação por tramo ou solução a adoptar uma vez que não se conhecem 
actualmente as soluções de gestão que virão a ser preconizadas. 
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Quadro 6.15-2 - Resumo dos movimentos de terras por solução 

SOLUÇÃO 1 SOLUÇÃO 2 SOLUÇÃO 3 SOLUÇÃO 4 SOLUÇÃO 5 SOLUÇÃO 6 SOLUÇÃO 7 SOLUÇÃO 8 SOLUÇÃO 9 

  (A.1+A.2) (A.1+B.2) (A.1+C.2) (B.1+A.2) (B.1+B.2) (B.1+C.2) (C.1+A.2) (C.1+B.2) (C.1+C.2) 
Decapagem 463.015 426.337 440.321 443.994 407.316 421.300 452.393 415.714 429.698 

Total de escavações  11.032.044 13.901.038 13.985.722 10.556.809 13.425.803 13.510.487 10.809.197 13.678.192 13.762.876 

Total de aterros a executar 6.422.804 4.550.320 5.391.340 5.261.954 3.389.469 4.230.488 5.054.509 3.182.024 4.023.044 

Material necessário para os aterros 
considerando um coeficiente de empolamento 

próximo de 1,1 
5.761.135 4.171.088 4.863.063 4.685.149 3.095.101 3.787.076 4.515.203 2.925.156 3.617.132 

Diferença de material não apto 5.270.909 9.729.950 9.122.659 5.871.660 10.330.702 9.723.411 6.293.994 10.753.036 10.145.744 

Volume de material a conduzir a destino final 
considerando um coeficiente de empolamento 

de 1,29 
6.799.472 12.551.636 11.768.230 7.574.442 13.326.606 12.543.200 8.119.252 13.871.416 13.088.010 

NOTA: O volume correspondente à conexão da REFER foi englobado nas medições dos Tramos A.1, B.1 e C.1 
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 Resíduos Urbanos e Equiparados, incluindo fracções recolhidas selectivamente 

(Código LER 20) 

- Resíduos Verdes  

Não sendo possível estimar nesta fase de Projecto os quantitativos de resíduos verdes a 
obter, considera-se que o material vegetal a obter em fase de obra (independentemente da 
solução que vier a ser adoptada), se referirá fundamentalmente à desmatação de terrenos 
com ocupação natural e à desarborização de áreas agro-florestais (áreas de montado de 
sobro e azinho), pelo que terá, consequentemente e em grande parte, reduzido 
aproveitamento comercial. 
Sendo assim, no caso de ser equacionado e viabilizado o seu reaproveitamento através da 
implementação de um sistema de tratamento/trituração para redução de volume e posterior 
espalhamento em terrenos como fertilizante, utilzação como lenha ou transplante, 
considera-se que os impactes gerados serão positivos, embora não seja possível avaliar a 
sua significância nesta fase do Projecto devido à indefinição que subsiste relativamente ao 
modo de gestão destes materiais. 
 

- Resíduos Urbanos  

Os resíduos urbanos cuja produção é expectável durante a fase de construção do Projecto, 
serão previsivelmente encaminhados para o sistema SIRSU, pelo que se considera que 
não serão gerados impactes negativos associados à sua gestão. 
 
 Outras tipologias de resíduos 

Durante a fase de construção serão previsivelmente produzidas outras tipologias de 
resíduos, incluindo fracções de materiais perigosos e não perigosos, matérias reutilizáveis 
e recicláveis. Dado que se prevê-se que venha a ser efectuada a sua triagem na origem de 
modo a melhor promover a sua correcta gestão, potenciando os destinos de 
valorização/eliminação pelo seu encaminhamento para operadores devidamente 
licenciados (e constantes nas listas de operadores licenciados disponibilizadas pela 
Agência Portuguesa do Ambiente), não são espectáveis impactes negativos associados à 
gestão deste tipo de materiais. 
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6.15.3 Fase de Exploração 
 
Na fase de exploração é expectável a produção de resíduos de construção e demolição em 
resultado de operações de manutenção de estruturas (resíduos de balastro, carris, 
vedações etc), obras de arte, pavimentos e bermas, entre outros.  
 
Destaca-se ainda a provável obtenção periódica de resíduos verdes na sequência de 
operações de desmatação para eliminação de pequenos arbustos e matos. 
 
Admitindo que estes resíduos serão geridos de acordo com as suas tipologias e à luz dos 
diplomas legais que regulam a sua gestão, considera-se que, no que respeita ao presente 
descritor, não serão gerados impactes negativos nesta fase do Projecto. 
 

6.16 Impactes na Fase de Desactivação 
 
Tal como referido no volume correspondente à descrição do projecto, não se dispõem de 
elementos referentes à fase de desactivação do mesmo, uma vez que não se perspectiva a 
inversão dos factores que presidiram à justificação da sua execução. 
 
Assim, é expectável que a infra-estrutura de transporte em questão venha a constituir uma 
obra perene sobre a qual existirá uma permanente intervenção, em termos de manutenção e 
modernização. 
 
No entanto, podem tecer-se algumas considerações relativamente ao modo como as 
actividades que se possam vir a enquadrar numa eventual desactivação do Projecto em 
análise deverão decorrer e a eventuais impactes que poderão ser reversíveis nestas 
condições. 
 
Assim, a verificar-se uma situação de desactivação da LAV, presume-se que seria prevista a 
elaboração de um Plano de Desactivação destinado a garantir que as eventuais infra-
estruturas remanescentes da LAV não constituiriam situações de perigo, nomeadamente no 
que respeita à infra-estrutura eléctrica. Seria previsivelmente prevista, também, a elaboração 
de um Plano de Manutenção regular, nomeadamente para assegurar que determinadas 
componentes do projecto, permaneceriam funcionais. A título de exemplo refira-se a 
drenagem pluvial de taludes, uma vez que deveria ser permanentemente garantida a 
prevenção da erosão dos taludes para assegurar a sua estabilidade, a manutenção das 
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passagens hidráulicas, para garantir que por crescimento da vegetação circundante não 
seria diminuída a secção de vazão das passagens, etc. 
 
Admite-se que mesmo que a LAV em estudo fosse desactivada, tal não significaria 
necessariamente que o corredor afectado pela implantação da via fosse eliminado, uma vez 
que previsivelmente não se procederia ao desmantelamento da infra-estrutura criada nem se 
procederia à reposição das condições naturais do terreno, em particular no que respeita à 
recriação da morfologia do território intervencionado. 
 
Por este motivo considera-se que mesmo que ocorresse a desactivação da LAV 
permaneceriam inalterados alguns dos impactes mais relevantes do Projecto que se 
registaram na fase de construção, nomeadamente os respeitantes à afectação do seguinte: 
das formações geológicas, dos solos com boa aptidão agrícola, das condições de recarga de 
aquíferos, das infra-estruturas de captação de águas subterrâneas directamente afectadas 
pelo Projecto, da paisagem, dos elementos edificados e dos valores patrimoniais. 
 
Registar-se-iam contudo situações de reversão parcial ou total dos impactes que se 
verificarão na fase de exploração, nomeadamente os directamente relacionados com o 
funcionamento da LAV tais como os impactes negativos nas comunidades faunísticas, 
resultantes da perturbação sentidas com o funcionamento da linha, os impactes no ambiente 
acústico, os impactes sentidos em termos de incomodidade humana às vibrações, os 
impactes em perímetros de protecção de captações subterrâneas, os impactes em 
elementos patrimoniais sensíveis situados na proximidade de traçados. 
 
Por fim, um eventual Plano de Desmantelamento que fosse necessário elaborar, teria 
naturalmente que atender à necessidade de acautelar impactes ambientais e, certamente, 
integraria uma componente importante de gestão dos resíduos gerados pelo 
desmantelamento e uma componente de avaliação da eventual contaminação de solos na 
área de Projecto, nomeadamente para garantir a utilização dos solos para outros fins. 
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7 ANÁLISE DE RISCO 
 

7.1 Considerações Iniciais 
 
O presente capítulo constitui a análise de risco ambiental do projecto de Ligação 
Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid - Lote 3C - Troço Évora – Elvas, 
desenvolvida no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental. 
 
A presente análise destina-se a identificar e avaliar os factores de riscos associados às 
diferentes fases do projecto, nomeadamente a sua construção e exploração. 
 
Os factores de risco apresentados neste capítulo consistem em acontecimentos e 
ocorrências de baixa probabilidade de ocorrência ou, mesmo, raros mas que possuem uma 
magnitude cujas consequências determinaram a sua avaliação. 
 
Foram excluídos da presente análise os impactes/riscos ambientais estudados ao longo do 
EIA, uma vez que estes constituem as ocorrências certas ou prováveis relacionadas com a 
implantação do Projecto, os quais foram alvo de avaliação e definição de medidas de 
minimização específicas neste estudo. 
 
Para as diferentes fases do projecto foram analisados factores de risco de origem interna, 
provocados por acções ou acontecimentos relacionados com a construção ou exploração 
do projecto, e de origem externa ao projecto que se traduzem em consequências para o 
mesmo. 
 
Importa salientar que a presente análise de risco não inclui referências aos riscos de 
segurança relativos à execução dos trabalhos na fase de construção, uma vez que este 
tipo de questões se encontram devidamente regulamentadas em legislação específica. 
 
A metodologia desenvolvida para a presente análise de risco compreendeu as seguintes 
duas etapas: 
 

o Na primeira etapa analisaram-se as acções de Projecto previstas e os 
condicionalismos externos ao Projecto relacionados com as características da sua 
envolvente. Desta primeira etapa resultou a identificação dos factores de risco e a 
previsão da sua probabilidade de ocorrência determinada, sempre que possível, 
através de critérios quantitativos. 
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o Na segunda etapa procedeu-se à avaliação das consequências dos factores de risco 

identificados na primeira fase, nomeadamente no que se refere à sua gravidade. 
Esta avaliação inclui uma análise da sensibilidade ambiental da envolvente ao 
Projecto de forma a determinar e avaliar os potenciais impactes e identificar zonas 
críticas. 

 
Por fim foram definidas, sempre que justificável ou aplicável, medidas de prevenção dos 
factores de risco ou de minimização das consequências ambientais. 
 
Através desta metodologia foi efectuada, primeiramente, uma análise global ao Projecto, 
sem diferenciação das diferentes soluções, tendo-se procedido seguidamente a uma 
análise comparativa das soluções, considerando os aspectos específicos de cada uma das 
mesmas. 
 
Em cada uma das etapas da análise de risco foram identificados e avaliados 
separadamente os factores de riscos da fase de construção e da fase de exploração. 
 
Na fase de construção foi dado especial relevo às actividades específicas do Projecto que 
apresentam um maior risco, nomeadamente as acções de mobilização de terras e de 
construção de estruturas de suporte, nomeadamente viadutos. 
 
Na fase de exploração foi dado especial relevo aos acidentes ferroviários, tendo sido 
realizada uma análise específica para o Projecto em questão através do cruzamento de 
dados estatísticos internacionais com as características do Projecto em estudo. Desta 
forma procedeu-se à identificação das principais causas e consequências deste tipo de 
factores de risco. 
 

7.2 Análise de Condicionalismos Externos 
 
Os condicionalismos externos a tomar em consideração na análise de risco incluem os 
aspectos ambientais de maior sensibilidade identificados ao longo dos corredores em 
estudo e cuja afectação mais penaliza o Projecto em avaliação. 
 
De entre os diversos aspectos estudados ao longo dos capítulos anteriores do presente 
EIA importa considerar como condicionamentos externos a analisar em termos de risco de 
afectação os que se apresentam no Quadro 7.2-1. 
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Quadro 7.2-1-Síntese de condicionalismos externos identificados em cada tramo 

TRAMOS 
Condicionalismos 

Ligação 
à Linha 

da 
REFER A1 B1 C1 A2 B2 C2 

Uso do solo (ha) 
Culturas Anuais de 
Regadio 0 0 2,0 3,6 0 4,0 4,6 

Culturas Permanentes - 
Olival 0 3,1 5,1 0,2 17,5 11,8 53,9 

Culturas Permanentes - 
Vinha 0 10,5 3,1 5,9 16,5 33,1 16,5 

Hidrogeologia / Vulnerabilidade das águas subterrâneas (km) 
Atravessamento de 
áreas de Vulnerabilidade 
Média a Alta. 

    1   

Biótopos de maior valor ecológico (ha) 
Florestas de protecção 0,0 0,0 0,0 3,0 13,4 31,1 19,3 
Galeria ripícola 0,4 1,0 0,5 0,7 1,7 1,0 0,9 
Meio aquícola 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 0,3 0,8 
Biótopos com Habitat 
6220* 0,0 94,2 88,1 85,4 138,4 130,6 118,4 

Ordenamento do território (ha) 
Áreas abrangidas pelo 
regime Cinegético - - - - 66 66,1 80,5 

Montado - 25 31,4 20,7 4,3 20,2 15 
RAN 7,1 56,6 50,7 52,8 22,8 33,7 28,6 
REN 1,5 34 24,7 28,1 133,2 115,9 132,9 

Valores Patrimoniais (número de ocorrências na ZE) 
Ocorrências patrimoniais 0 29 33 35 27 21 20 

 
7.3 Riscos na Fase de Construção  

 
Os factores de risco da fase de construção têm origem nas acções definidas no Projecto 
com maior potencial de provocarem acontecimentos ou ocorrências que, embora com 
diferentes gravidades, tenham impacte no ambiente ou em pessoas. 
 
Como referido anteriormente apenas são analisados os factores de risco com impactes no 
ambiente e em pessoas externas à obra, não sendo incluídos na presente avaliação riscos 
de segurança relativos à execução dos trabalhos. 
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De seguida apresentam-se as principais acções de Projecto que podem constituir causas 
para factores de risco na fase de construção do Projecto: 
 
1. Movimentação de terras 

 Escavações e aterros a céu aberto 
 Armazenamento temporário dos materiais de escavação 
 Transporte dos materiais de escavação 

2. Construção de obras de arte 
3. Alterações na rede viária 
4. Funcionamento do estaleiro e frentes de obra 
 
A avaliação dos principais riscos associados às acções de Projecto identificados 
anteriormente são apresentados de seguida no Quadro 7.3-1. 
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Quadro 7.3-1-Avaliação dos principais riscos associados à fase de construção 

Avaliação do risco 

Causas Consequências Riscos potenciais 
identificados Descrição Probabilidade Descrição Gravidade 

Movimentação de terras 
Instabilidade das formações geológicas Média a reduzida Obstrução de linhas de água e 

consequentes inundações 
Média a elevada Instabilidade de taludes dando 

origem a ravinamentos, 
deslizamentos de vertentes e 
queda de blocos 

Inadequação da geometria dos depósitos 
temporários de armazenamento de 
materiais de escavação 

Média a reduzida Obstrução de linhas de água e 
consequentes inundações 

Média a elevada 

Arraste de materiais para as 
linhas de água 

Elevada Aumento do material sólido nas 
linhas de água 

Reduzida 

Arraste de materiais para as 
vias de comunicação 

Escoamento superficial e condições 
atmosféricas que favoreçam a dispersão 
de poeiras Elevada Diminuição das condições de 

segurança de circulação nas vias 
de comunicação afectadas 

Média 

Interferência com infra-
estruturas 

Escavações associadas ao Projecto Reduzida Afectação do nível de serviços 
prestados às populações 

Média 

Construção de obras de arte 
Arraste de substâncias 
poluentes para as linhas de 
água 

Acções diversas de construção realizadas 
sobre linhas de água 

Média Contaminação de linhas de água 
na construção de atravessamentos 

Reduzida 

Queda de materiais e objectos 
sobre vias de comunicação 

Acções de construção diversas realizadas 
sobre vias de comunicação 

Média Afectação dos utilizadores das vias 
de comunicação, nomeadamente 
cortes de via e acidentes de viação 

Média a elevada 

Alterações na rede viária 
Interferência nas condições de 
circulação na rede viária 

Desvio temporário na rede viária no 
âmbito dos trabalhos a realizar 

Reduzida Afectação dos utilizadores das vias 
de comunicação, nomeadamente 
cortes de via e acidentes de viação 

Reduzida 
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Avaliação do risco 

Causas Consequências Riscos potenciais 
identificados Descrição Probabilidade Descrição Gravidade 

Funcionamento do estaleiro e frentes de obra 
Derrames de óleo, combustível 
e outros poluentes nos 
estaleiros e frentes de obra 

Reduzida a Média Contaminação dos solos e das 
águas subterrâneas 

Reduzida 

Interferências com estruturas 
aéreas (linhas eléctricas e 
telecomunicações) no seu 
atravessamento 

Reduzida Afectação do nível dos serviços 
prestados às populações 

Média 

Ocorrências / incidentes em que 
se verifique a afectação de 
zonas adjacentes às áreas de 
intervenção 

Acções diversas de construção 
desenvolvidas no estaleiro e frentes de 
obra 

Reduzida a média Afectação de zonas fora das áreas 
a intervencionar, nomeadamente 
áreas pertencentes à RAN e REN e 
zonas florestais ou agrícolas 

Média 
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7.4 Riscos na fase de exploração 
 
Os factores de risco da fase de exploração poderão ter origem em factores internos e em 
factores externos ao Projecto. 
 
Os riscos com origem em factores internos ao Projecto incluem acidentes com material 
circulante, nomeadamente descarrilamentos e atropelamentos e incidentes com as 
estruturas que compõem a linha, tais como electrocussões e incêndios. 
 
Em relação aos riscos com origem em factores externos ao Projecto, estes incluem 
incêndios, inundações, sismos e actos de vandalismo ou terrorismo, entre outros. 
 
A avaliação dos riscos identificados anteriormente com origem em factores internos e 
externos, são apresentados de seguida no Quadro 7.4-1. 
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Quadro 7.4-1-Avaliação dos principais riscos associados à fase de exploração 

 

Avaliação do risco 

Causas Consequências Riscos potenciais 
identificados Descrição Probabilidade Descrição Gravidade 

Factores internos 
Incêndio Incêndio com origem em elementos do 

Projecto 
Média Propagação do incêndio e afectação de 

áreas agrícolas e florestais ou zonas 
habitacionais 

Elevada 

Electrocussões Falhas nos sistemas de aviso e 
segurança  

Reduzida Acidentes com danos humanos Elevada 

Factores externos 
Incêndio Incêndio com origem externa que se 

propaga aos elementos do Projecto 
Média Ampliação da gravidade do incêndio Elevada 

Sismos Sismo Média Descarrilamentos, aluimentos de terras, 
entre outros 

Elevada 

Inundações Pluviosidade extrema e/ou más condições 
de drenagem 

Reduzida Afectação das condições de circulação 
na rede 

Média 

Afectação de 
elementos do Projecto 
de forma intencional  

Actos de vandalismo e terrorismo Reduzida As consequências deste factor de risco 
são muito diversificadas podendo ir 
desde questões de higiene nas 
estações até descarrilamentos 
provocados de forma intencional 

----- 
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7.5 Comparação de Soluções 

 
A análise comparativa de soluções, apresentada de seguida, pretende, de uma forma 
qualitativa, hierarquizar as soluções em termos dos factores de risco identificados 
anteriormente.  
 
Com esse objectivo, para cada factor de risco, ordenaram-se as diferentes soluções 
segundo o risco que estas apresentam. Nos Quadros 7.5-1 e 7.5-2 apresenta-se a análise 
comparativa de soluções para a fase de construção e exploração, respectivamente. 
 
Tendo em conta os riscos identificados e a tipologias dos traçados que constituem as 9 
soluções em apreço não se considera a existência de diferenças significativas entre as 
diversas soluções no que respeita à análise de risco. 
 
Da análise dos Quadros 7.5-1 e 7.5-2 conclui-se que as soluções que envolvem uma maior 
movimentação de terras apresentam globalmente um maior risco. 
 
No que respeita exclusivamente ao risco de afectação/contaminação de áreas 
ambientalmente mais vulneráveis, considera-se que será a Solução 3 a que apresentará 
menor valor de risco, por ser a que igualmente apresenta uma menor extensão de 
atravessamento de zonas ambientalmente mais sensíveis tendo em conta a ponderação 
global dos aspectos ecológicos, patrimoniais e de uso do solo.  
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Quadro 7.5-1- Análise comparativa de soluções - fase de construção (Escala decrescente entre 1 e 9) 

Hierarquização das soluções por ordem decrescente de risco 

Riscos potenciais 
identificados Causa 

Sol. 
1 

Sol. 
2 

Sol. 
3 

Sol. 
4 

Sol. 
5 

Sol. 
6 

Sol. 
7 

Sol. 
8 

Sol. 
9 

Observações 

Movimentações de terras 
Instabilidade das 
formações geológicas Considera-se que o risco é idêntico para todas as soluções 

Considerou que o risco será residual tendo em conta as 
informações constantes do Estudo geológico-
Geotécnico elaborado no âmbito do Estudo Prévio. 

Instabilidade de taludes 
dando origem a 
ravinamentos, 
deslizamentos de 
vertentes e queda de 
blocos 

Inadequação da 
geometria dos 
depósitos temporários 
de armazenamento de 
materiais de 
escavação 

2 8 3 5 9 6 1 7 4 

Considerou-se que as soluções onde o volume de 
escavação é maior são aquelas em que a probabilidade 
de criação inadequada de depósitos temporários para o 
armazenamento de materiais é maior. 
As possíveis diferenças de gravidade das 
consequências dos riscos não foi considerada uma vez 
que se desconhece qual será a localização deste tipo de 
estrutura de apoio à obra para as diferentes soluções. 

Arraste de materiais para 
as linhas de água 

Arraste de materiais para 
as vias de comunicação 

Escoamento superficial 
e condições 
atmosféricas que 
favoreçam a 
dispersão de poeiras 

2 8 3 5 9 6 1 7 4 

Considerou-se que as soluções onde o volume de 
escavação é maior são aquelas em que o arraste de 
materiais será mais significativo. 
Em termos das possíveis diferenças em termos de 
gravidade deste factor de risco, não se considerou 
existirem situações específicas que diferenciem as 
várias soluções. 

Interferência com infra-
estruturas 

Escavações 
associadas ao Projecto 2 8 3 5 9 6 1 7 4 Idem. 
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Hierarquização das soluções por ordem decrescente de risco 

Riscos potenciais 
identificados Causa 

Sol. 
1 

Sol. 
2 

Sol. 
3 

Sol. 
4 

Sol. 
5 

Sol. 
6 

Sol. 
7 

Sol. 
8 

Sol. 
9 

Observações 

Acidentes de tráfego 
relacionados com a 
movimentação de 
máquinas e veículos 
pesados afectos à 
empreitada 

Movimentação de 
veículos pesados para 
o transporte de 
materiais de 
escavação 

8 5 9 2 6 3 7 4 1 

Considerou-se que as soluções onde o volume total a 
enviar a vazadouro é maior são aquelas em que o 
arraste de materiais será mais significativo. 
Em termos das possíveis diferenças associadas à 
gravidade deste factor de risco, considera-se que não 
existem situações específicas que diferenciem as várias 
soluções. 

Construção de obras de arte 
Arraste de substâncias 
poluentes para as linhas 
de água 

Acções de construção 
diversas realizadas 
sobre linhas de água 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Considerou-se que as soluções onde existe maior 
número de obras de arte a construir sobre linhas de 
água são aquelas em que a probabilidade de 
contaminação de recursos hídricos superficiais é maior. 
Em termos das possíveis diferenças em termos de 
gravidade deste factor de risco, considera-se que não 
existem situações específicas que diferenciem as várias 
soluções. 

Queda de materiais e 
objectos sobre vias de 
comunicação 

Acções de construção 
diversas realizadas 
sobre vias de 
comunicação 

3 1 3 3 1 3 4 2 4 

Considerou-se que as soluções onde existe maior 
número de obras de arte a construir sobre vias de 
comunicação são aquelas em que a probabilidade de 
queda de materiais e objectos sobre estas vias de 
comunicação é maior. 
Em termos das possíveis diferenças em termos de 
gravidade deste factor de risco, considera-se que não 
existem situações específicas que diferenciem as várias 
soluções. 
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Hierarquização das soluções por ordem decrescente de risco 

Riscos potenciais 
identificados Causa 

Sol. 
1 

Sol. 
2 

Sol. 
3 

Sol. 
4 

Sol. 
5 

Sol. 
6 

Sol. 
7 

Sol. 
8 

Sol. 
9 

Observações 

Alterações na rede viária 
Interferência nas 
condições de circulação 
na rede viária 

Desvio temporário na 
rede viária no âmbito 
dos trabalhos a 
realizar 

Considera-se que o risco é idêntico para todas as soluções ----- 

Funcionamento do estaleiro e frentes de obra 
Derrames de óleo, 
combustível e outros 
poluentes nos estaleiros 
e frentes de obra 

3 1 2 4 2 3 3 1 3 

Considerou-se que a probabilidade de ocorrência de 
derrames de substâncias poluentes é igual para todas 
as soluções. 
Neste sentido a hierarquização das soluções foi 
determinada, por um lado, pela tipologia de 
vulnerabilidade à contaminação e por outro, pela 
existência de depósitos enterrados de abastecimento de 
água e de perímetros de protecção de captações na 
envolvente das diferentes soluções. 

Acidentes de tráfego 
relacionados com a 
movimentação de 
máquinas e veículos 
pesados afectos à 
empreitada 

Considera-se que o risco é idêntico para todas as soluções ----- 

Ocorrências / incidentes 
relacionadas com o 
funcionamento dos vários 
estaleiros e frentes de 
obra e com 
consequências para a 
população 

Acções diversas de 
construção 
desenvolvidas no 
estaleiro e frentes de 
obra 

2 6 5 1 4 3 2 6 5 

Considerou-se que as soluções onde existe maior 
número de habitações situadas na proximidade dos 
traçados é a que apresentará maior probalidade de 
afectação de populações. 
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Hierarquização das soluções por ordem decrescente de risco 

Riscos potenciais 
identificados Causa 

Sol. 
1 

Sol. 
2 

Sol. 
3 

Sol. 
4 

Sol. 
5 

Sol. 
6 

Sol. 
7 

Sol. 
8 

Sol. 
9 

Observações 

Interferências com 
estruturas aéreas (linhas 
eléctricas e 
telecomunicações) no 
seu atravessamento 

4 3 6 2 1 3 5 4 7 

Considerou-se que as soluções onde existe maior 
número de linhas e estruturas aéreas atravessadas são 
as que apresentarão maior probalidade ocorrência de 
afectação. 

Ocorrências / incidentes 
em que se verifique a 
afectação de zonas 
adjacentes às áreas de 
intervenção 

4 1 7 2 1 6 3 1 5 

Considerou-se que quanto maior for a extensão do 
atravessamento de zonas ambientalmente mais 
sensíveis maior será também a probabilidade de 
ocorrência de situações de risco ambiental. 
Nesta análise foi efectuada a ponderação global dos 
aspectos ecológicos, patrimoniais e de uso do solo.  
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Quadro 7.5-2- Análise comparativa de soluções - fase de exploração (Escala decrescente entre 1 e 9) 

Hierarquização das soluções por ordem decrescente de risco 
Riscos potenciais 

identificados Causa 
Sol. 

1 
Sol. 

2 
Sol. 

3 
Sol. 

4 
Sol. 

5 
Sol. 

6 
Sol. 

7 
Sol. 

8 
Sol. 

9 

Observações 

Factores internos 

Incêndio Incêndio com origem em 
elementos do Projecto 1 4 7 2 5 8 3 6 9 

A ordenação foi efectuada com base no uso do solo da 
envolvente, tendo em conta que o incêndio se propaga 
melhor em zonas agrícolas, florestais e agro-florestal. 

Descarrilamentos e 
atropelamentos 

Falhas do sistema de sinalização, 
na gestão e operação linha, na 
mecânica dos carris, entre outras 

2 8 5 3 9 6 1 7 4 

Electrocussões Falhas nos sistemas de aviso e 
segurança  2 8 5 3 9 6 1 7 4 

Considerou-se que a probabilidade desta ocorrência é 
proporcional ao comprimento das soluções pelo que a 
hierarquização foi estabelecida com base nesta 
característica. 

Factores externos 

Incêndio Incêndio com origem externa que 
se propaga aos elementos do 
Projecto 

1 4 7 2 5 8 3 6 9 
A ordenação foi efectuada com base no uso do solo da 
envolvente, tendo em conta que o incêndio se propaga 
melhor em zonas agrícolas, florestais e agro-florestal. 

Sismos Sismo Considera-se que o risco é idêntico para todas as soluções ---- 

Inundações Pluviosidade extrema e/ou más 
condições de drenagem Considera-se que o risco é idêntico para todas as soluções ---- 

Afectação de elementos do 
Projecto de forma intencional 

Actos de vandalismo e terrorismo Considera-se que o risco é idêntico para todas as soluções ---- 
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8 IMPACTES CUMULATIVOS 
 

8.1 Considerações Iniciais 
 
De acordo com a Portaria nº 330/2001, consideram-se como impactes cumulativos os que 
resultam do Projecto em avaliação em associação com a presença de outros projectos, 
existentes ou previstos, bem como dos projectos complementares ou subsidiários. 
 
Assim, na avaliação de impactes impactes cumulativos e na determinação da respectiva 
significância dos impactes importa considerar as afectações globais a que determinado 
recurso estará sujeito tendo em conta não apenas o Projecto objecto do estudo como 
outros projectos existentes ou previstos passíveis de provocar afectações nesse mesmo 
recurso. 
 
Neste contexto, entende-se como projectos existentes ou previstos, cujos impactes devem 
ser analisados cumulativamente com os impactes induzidos pelo Projecto em avaliação 
(Lote 3 C – Troço entre Évora e Caia da Linha Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa 
e Madrid), os seguintes: 
 

 Auto-estrada A6 (existente). 
 Barragem de Pardiela (prevista). 
 Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (existente e previsto)  
 Projectos associados ao Lote 3C (previstos). 
 Restantes troços da linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid 

(previstos). 
 
Os diferentes descritores terão em conta os projectos aqui listados e considerarão nas 
suas análises aqueles que tiveram relação com a sua área temática. 
 

8.2 Clima 
 
No que se refere ao clima não se identificam impactes cumulativos com os identificados 
para o Projecto em estudo embora, em outros troços da ligação Lisboa Madrid, se possam 
registar localmente em zonas atravessadas pelos outros troços, alterações no clima 
análogas às esperadas para o Lote 3C. 
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8.3 Geologia 
 
Relativamente ao descritor geologia e no que respeita à análise de impactes cumulativos 
importa considerar a realização de toda a ligação ferroviária de alta velocidade entre 
Lisboa e Madrid, já que a totalidade do Projecto implica a realização de um vasto conjunto 
de obras que conduzirão a alterações na geomorfologia de toda a zona atravessada, 
sendo de esperar o incremento dos processos erosivos e de meteorização. 
 
A criação desta infra-estrutura, na sua totalidade implicará a utilização de áreas 
substanciais para a deposição de materiais sobrantes das escavações uma vez que o 
balanço de terras conduzirá a importantes excedentes de escavação. 
 
Em termos de magnitude de impactes considera-se que o movimento de terras associado 
a toda a ligação da LAV entre Lisboa e Madrid constituirá um impacte negativo muito 
significativo e de magnitude cumulativa com a identificada para o Lote 3C entre Évora e 
Elvas, apesar de o volume de material exedentário ser da ordem de grandeza do que se 
obtém para obras desta natureza, nomeadamente em Espanha (1 milhão de m3 por cada 5 
km). 
 
Quanto aos restantes projectos existentes ou previstos, considera-se que não se registarão 
impactes cumulativos de realce com o Projecto do Lote 3C. 
 

8.4 Solos e Uso do Solo 
 
No que respeita aos aspectos pedológicos, a construção de toda a LAV entre Lisboa e 
Madrid conduzirá à deplecção de uma certa quantidade de solos com boa aptidão agrícola, 
tal como já sucedeu com a A6. A implementação da barragem de Pardiela e a execução do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), também conduzirá à inutilização 
de solos com aptidão agrícola nas áreas reservadas às albufeiras das barragens a criar. 
No entanto, estima-se que a afectação de solos com boa aptidão agrícola conduzirá à 
ocorrência de impactes de baixa magnitude e pouco significativos devido a relativa 
reduzida ocorrência de solos inseridos na RAN. 
 
No que respeita à ocupação do solo a construção de projectos como o EFMA ou a 
barragem de Pardiela permitirá explorar de modo significativo solos agrícolas, criando mais 
valia para as regiões em que estes projectos se integram. 
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Já a criação de infra-estruturas como a A6 ou a própria LAV no seu todo criam restrições à 
utilização do solo pela criação de zonas de uso reservado sem possibilidade de permissão 
para outros fins. De igual modo, a criação destas infra-estruturas lineares, promovem a 
criação do efeito barreira à livre circulação de pessoas e veículos, com especial atenção às 
movimentações resultantes da exploração de terrenos agrícolas. Estes impactes negativos, 
moderadamente significativos são no entanto minimizados com a execução dos 
restabelecimentos tal como previsto nos projectos desenvolvidos. 
 
De igual forma, a concretização de todo o projecto da LAV afectará algumas explorações 
agrícolas e montes existentes ao longo do traçado previsto para esta infra-estrutura, 
tratando-se de impactes negativos e moderadamente significativos, sendo minimizáveis 
mediante o correcto estabelecimento de indemnizações no âmbito das expropriações 
previstas. 
 
Por outro lado, o projecto de estações na LAV e da criação de nós ferroviários permitirá o 
desenvolvimento urbano, sendo previsível o crescimento dos perímetros urbanos 
existentes nas áreas em que se prevê a criação de estações da LAV, como é o caso de 
Évora. 
 

8.5 Recursos Hídricos Superficiais 
 
No que respeita aos recursos hídricos superficiais estima-se que a concretização de todo o 
projecto LAV bem como dos outros projectos referidos provocará alterações no regime de 
escoamento actualmente existente quer pela criação de novas áreas impermeabilizadas 
quer através da criação de barragens com vista ao armazenamento de água, tal como nos 
casos do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e da barragem de Pardiela.  
 
Estes projectos poderão, ainda, ter como consequência a afectação de alguns 
reservatórios de água privados, nomeadamente charcas, utilizadas sobretudo para 
abeberagem de gado e alguma utilização em regadio. No entanto considera-se que estes 
impactes serão pouco significativos podendo ser minimizados mediante a aplicação de 
medidas que podem passar pelo estabelecimento de indemnizações adequadas a 
considerar no âmbito de expropriações ou então pela possibilidade de criação de outras 
reservas de água a que os utentes afectados devam ter acesso. 
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8.6 Hidrogeologia 
 
Em termos hidrogeológicos estima-se que os impactes resultantes da concretização de 
outros troços da LAV na ligação Lisboa Madrid sejam de natureza idêntica ao registado 
para o Lote 3C em apreço. 
 
A concretização de todos os troços previstos fará aumentar as superfícies de 
impermeabilização (facto já registado ao longo do traçado da A6) com a consequente 
diminuição da área disponível de recarga de aquíferos existentes na região. Este impacte 
considera-se, no entanto, pouco significativo dada a tipologia do Projecto. 
 
De igual forma poderão ser afectadas mais captações do que as inventariadas para o Lote 
3C, embora estes impactes sejam passíveis de ser minimizados mediante a execução de 
novas captações ou mediante a definição de novas formas de abastecimento de água que 
sejam previstas para suprir as necessidades identificadas em cada um dos EIA associados 
aos diversos troços da LAV. 
 

8.7 Aspectos Ecológicos 
 
A vinha e outras culturas de regadio têm condicionado a região em estudo quanto à 
disponibilidade de áreas de pastagem e áreas mistas de montado e pastagens, habitat 
fundamental a algumas das espécies com maior importância para a conservação como é o 
caso do sisão e abetarda. 
 
Parte da área em estudo é também afectada pelo Empreendimento de Fins Múltiplo de 
Alqueva (EFMA), cuja construção conduziu a uma diminuição da área de caça para muitas 
espécies de mamíferos carnívoros e aves de rapina. 
 
Assim, a construção da LAV irá potenciar o efeito barreira causado pelas culturas de 
regadio, pelo EFMA, nomeadamente barragens, reservatórios e canais pertencentes ao 
sistema de adução entre estas estruturas e os blocos de rega. A afectação de mais 
terrenos para além dos já utilizados pelas estruturas acima referidas, bem como pelas 
florestas de produção existentes na área, diminuem, também, a área vital de animais com 
maiores requisitos ecológicos (ex: alimento, território, local de reprodução, etc.). 
 
Tendo em conta que a norte da área de estudo existe a Auto-estrada A6, vai-se fazer sentir 
um efeito de “ilha” entre esta estrutura e a LAV, uma vez que a Serra de Ossa e o restante 
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território entre Évora e Espanha ficará entre barreiras artificiais a norte e a sul, podendo 
originar impactes significativos em termos ecológicos, caso não sejam adoptadas as 
medidas de minimização adequadas.  
 

8.8 Paisagem 
 
Em termos de paisagem os impactes cumulativos a identificar respeitam à intrusão visual 
esperada face à totalidade do projecto da LAV entre Lisboa e Madrid. Estes impactes 
resultam de uma maior extensão de traçado visível ao considerar todo o projecto da LAV 
entre Lisboa e Madrid, podendo o efeito de barreira visual ser globalmente atenuado 
sempre que estejam previstos túneis ou viadutos que permitam diminuir a extensão e 
altura dos respectivos taludes. Assim, estima-se que magnitude global dos impactes que 
serão de abrangência local não será diversa da identificada no Lote 3C, podendo mesmo 
ser reduzida se os restantes lotes apresentarem menores superfícies de aterro e 
escavação em locais com visibilidades semelhantes. 
 

8.9 Qualidade do Ar 
 
No que respeita à qualidade do ar importa avaliar conjuntamente os impactes resultantes 
por um lado da execução e funcionamento da ligação ferroviária de alta velocidade entre 
Lisboa e Madrid e das repercussões que este projecto terá na circulação rodoviária na A6.  
 
Neste sentido considera-se que os impactes cumulativos são análogos, em termos de 
magnitude e significância, aos impactes já identificados e avaliados no ponto 6.9, não se 
prevendo a ocorrência de outros impactes cumulativos resultantes da existência ou 
previsão de outros projectos para a região em causa.  
 
Em síntese, e tendo em conta os valores apresentados no ponto 6.9, considera-se que a 
concretização da LAV entre Lisboa e Madrid permitirá reduzir as emissões anuais de 
poluentes atmosféricos, nomeadamente os gases com efeito de estufa. Tendo em conta a 
transferência modal prevista nos estudos de tráfego efectuados, estima-se uma diminuição 
das emissões de NOX em cerca de 4 % face às emissões totais nacionais inventariadas em 
2006. Também em termos locais espera-se o registo de melhores níveis de qualidade do 
ar associado à diminuição prevista do tráfego rodoviário na ligação entre Lisboa e Madrid. 
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8.10 Ruído e Vibrações 
 
Para os descritores ruído e vibrações considera-se que a implementação de toda a ligação 
ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid conduzirá a um aumento significativo 
dos níveis de ruído na faixa envolvente ao traçado (cerca de 300 m no caso do Lote 3C). 
Estes impactes serão tanto mais significativos quanto mais densa for a ocupação humana 
marginal, com especial destaque para as áreas afectadas na proximidade de núcleos 
populacionais. 
 

8.11 Sócio-economia 
 
Para a análise dos impactes cumulativos do Projecto a nível socio-económico considerou-
se ser apenas relevante avaliar os impactes cumulativos do Projecto em análise com o 
projecto da linha de Alta Velocidade entre Lisboa e Caia na sua globalidade e com os dois 
projectos turísticos (em fase de estudo de viabilidade) previstos no corredor em estudo, 
designadamente na Herdade Sousa da Sé (concelho de Évora) e na Herdade da Palheta 
(concelho de Redondo). 
 
Relativamente ao Projecto da linha de Alta Velocidade entre Lisboa e Caia na sua 
globalidade cabe referir o seguinte: 
 

• Os vários lotes que integram este Projecto poderão vir a desenvolver-se em 
paralelo, se não na sua totalidade, pelos menos parcialmente. Caso se verifique 
essa coincidência temporal, serão expectáveis impactes positivos a nível do 
emprego e do volume de negócios no sector da Construção Civil e das Obras 
Públicas, que embora de carácter temporário, acarretarão, pela sua dimensão, um 
efeito positivo muito significativo na base económica regional, em virtude deste 
sector de actividade apresentar um efeito multiplicador importante em outros 
sectores de actividade situados a montante e a jusante deste. 

• Na fase de exploração, atendendo à perspectiva global do Eixo Lisboa – Madrid, 
será esperado um impacte positivo muito significativo para a inserção de Portugal 
nas redes transeuropeias de transporte e de comunicações, nas diferentes escalas 
nacional, ibérica e europeia. A concretização do projecto de Alta Velocidade no 
Eixo Lisboa - Madrid contribuirá para a concretização de um conjunto de desígnios 
que se afiguram determinantes para o desenvolvimento do Alentejo e do País, 
nomeadamente a consolidação do corredor Lisboa – Évora – Badajoz, assegurando 
a ligação das áreas metropolitanas mais importantes de Portugal e Espanha e 
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reforçando a centralidade de Évora e do pólo transfronteiriço Elvas – Campo Maior / 
Badajoz, como resultado da concretização da nova plataforma logística 
transfronteiriça de Elvas/Caia, bem como a afirmação de Sines como grande porto 
atlântico da Europa e grande plataforma logística internacional. A ligação de Alta 
Velocidade no eixo Lisboa – Madrid e a linha ferroviária convencional trarão 
benefícios económicos significativos, em resultado das transferências modais 
expectáveis, a nível do tempo dispendido em viagem, dos acidentes e da qualidade 
do ar/ambiente. 

 
No que respeita aos projectos turísticos das Herdades de Sousa da Sé e da Palheta (a 
viabilidade dos mesmos depende, no que respeita ao primeiro, da revisão do PDM de 
Évora, e do segundo, da ratificação do plano de pormenor que se encontra em elaboração 
para essa área) importa salientar os seguintes aspectos: 

• Admite-se que a construção dos Empreendimentos Turísticos da Herdade de 
Sousa da Sé e do Monte da Palheta possa vir a coincidir com a construção do 
Projecto em análise (Lote 3C). Neste sentido poderão ser expectáveis impactes 
cumulativos a dois níveis: i) a dinamização do sector da construção civil a nível 
local e regional, no que concerne ao volume de negócios e ao emprego, traduzindo-
se num impacte positivo, temporário e significativo; ii) e os incómodos causados 
sobre as populações locais (ruído, vibrações, emissão de poeiras, aumento do 
tráfego de veículos pesados na rede viária local), nomeadamente nas habitações 
que se situarem na proximidade da área de intervenção dos projectos turísticos e 
do projecto da Linha de Alta Velocidade, traduzindo-se num impacte negativo, 
temporário e pouco significativo atendendo à reduzida ocupação humana local. 

 
8.12 Ordenamento do Território 

 
Para esta análise considerou-se ser apenas relevante avaliar os impactes cumulativos do 
Projecto em análise com o projecto da linha de Alta Velocidade entre Lisboa e Caia na sua 
globalidade e com os dois projectos turísticos (em fase de estudo de viabilidade) previstos 
no corredor em estudo, designadamente na Herdade Sousa da Sé (concelho de Évora) e 
na Herdade da Palheta (concelho de Redondo). 
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Relativamente ao Projecto da linha de Alta Velocidade entre Lisboa e Caia na sua 
globalidade cabe referir o seguinte: 
 

• Merecem relevância os impactes sobre as restrições de utilidade pública, 
nomeadamente no que respeita à afectação de áreas sujeitas ao regime da REN, 
RAN e do Montado de Sobro e Azinho. Ainda assim, e na perspectiva regional, 
considera-se que os impactes registados neste domínio, embora negativos 
assumem um significado moderado face à grande extensão do Projecto e ao facto 
de as áreas afectadas não serem globalmente muito significativas. 

• Merece igualmente destaque o efeito estruturante que a linha de Alta Velocidade e 
a linha de mercadorias convencional assumem no sistema de transportes regional, 
nacional e ibérico. A nível regional, designadamente nas áreas territoriais situadas 
na zona de influência directa das estações previstas serão esperadas dinâmicas 
territoriais e socio-económicas relevantes que deverão ser devidamente 
enquadradas e reguladas em planos de ordenamento territorial. No caso presente 
assume especial importância o Plano Regional de Ordenamento do Território do 
Alentejo, que se encontra em elaboração, tendo o desafio de maximizar os efeitos 
positivos da presença desta infra-estrutura pesada de transporte no território, mas 
também a minimização dos respectivos efeitos negativos. 

 
No que respeita aos projectos turísticos das Herdades de Sousa da Sé e da Palheta (a 
viabilidade dos mesmos depende, no que respeita ao primeiro, da revisão do PDM de 
Évora, e do segundo, da ratificação do plano de pormenor que se encontra em elaboração 
para essa área) importa salientar que, apesar de não se dispor ainda do modelo de 
ocupação espacial dos empreendimentos em apreço, admite-se que os mesmos possam 
vir a implicar um aumento das áreas impermeabilizadas e a afectação de algumas áreas 
de montado e de áreas submetidas ao regime da REN e da RAN. Os impactes no domínio 
do ordenamento do território, nomeadamente no que respeita à afectação de restrições de 
utilidade pública, serão mais expressivos nos concelhos de Évora e de Redondo, onde 
coincide a intervenção dos empreendimentos turísticos com a construção do projecto da 
LAV.  
 

8.13 Património 
 
Do ponto de vista patrimonial importa referir que a execução de toda a ligação ferroviária 
de alta velocidade, incluindo a definição de locais para deposição de materiais sobrantes, 
bem como a execução das obras afectas ao EFMA e barragem de Pardiela, aumentará o 
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risco de afectação de ocorrências patrimoniais associadas a períodos diversos e de 
valorização também diversa. Este aspecto é particularmente importante, uma vez que a 
zona a atravessar é bastante rica do ponto de vista patrimonial, o que faz aumentar a 
probabilidade de afectação de ocorrências durante as fases de obra, quer pela própria 
implantação dos projectos quer pela movimentação de pessoas e veículos que obras desta 
natureza acarretam. 
 
É no entanto de referir que os impactes a verificar sobre elementos patrimoniais poderão 
ser em parte minimizados mediante a aplicação de medidas eficazes adequadas à 
protecção dos elementos sobre os quais se detectem interferências. 
 
Assim considera-se que os impactes cumulativos a considerar sobre este descritor serão 
negativos, permanentes e moderadamente significativos podendo resultar em impactes 
pouco significativos mediante a aplicação das medidas de correcção adequadas a cada 
caso. 
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9 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES  
 

9.1 Considerações Iniciais 
 
Na sequência da identificação e avaliação dos principais impactes ambientais decorrentes 
da construção e exploração da Linha Ferroviária de Alta Velocidade – Lote 3C – Entre 
Évora e Elvas, a equipa responsável pela elaboração do EIA propôs a adopção de um 
conjunto de medidas destinadas a contribuir para assegura a sustentabilidade ambiental do 
Projecto, as quais se descrevem seguidamente. 
 
As referidas medidas agrupam-se, no essencial, em quatro tipologias, que se distinguem 
por se referirem essencialmente a fases distintas da realização do Projecto: 
 
A primeira tipologia de medidas diz respeito a medidas de minimização que deverão ser 
consideradas e projectadas na fase subsequente do Projecto, quer se trate de um projecto 
base ou de um projecto de execução. 
 
A segunda tipologia de medidas incide na fase de planeamento de obra, debruçando-se 
sobre questões relacionadas com selecção de áreas para estaleiro e definição de 
caminhos de acesso à obra, incidindo adicionalmente nas questões maioritariamente 
relacionadas com a gestão das áreas de estaleiro. 
 
As restantes duas tipologias de medidas diferenciam-se pela fase de Projecto a que 
respeitam, nomeadamente a fase de construção e exploração, sendo especificadas para 
os vários descritores considerados relevantes. Por fim, e a preceder a apresentação das 
medidas de minimização referidas, apresenta-se um conjunto de recomendações relativas 
a aspectos a analisar na fase subsequente de Projecto, que se considerou pertinente 
sistematizar para assegurar uma maior integração ambiental do Projecto. 
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9.2 Diligências e estudos a realizar na fase subsequente do Projecto e recomendações 
relacionadas com o mesmo 

 
9.2.1 Geologia 

 
Tal como descrito no EIA, prevê-se a afectação directa da zona periférica de um aterro de 
inertes situado a sul do Alandroal (recentemente construído) pelo restabelecimento de um 
caminho aproximadamente ao PK 39+275 do Tramo B2 (incluído nas Soluções 2, 5 e 8), o 
qual se situa no topo de um talude de escavação relativamente importante que será criado 
nesse local. 
 
Por este motivo, na fase subsequente de projecto deverá ser avaliado por parte do 
projectista em que medida a criação de um talude de escavação irá intervir na estabilidade 
daquela estrutura (tendo em consideração a geometria do aterro de inertes) ou se a 
estabilidade do talude a criar pode ser afectada pela referida infra-estrutura.  
 
Por outro lado, deverá avaliar-se em que medida a lixeira selada do Alandroal, situada 
naquela mesma zona, aproximadamente ao PK 38+900 do Tramo B2 (incluído nas 
Soluções 2, 5 e 8) e distante de 20 m da crista do talude de escavação a criar nesse local, 
poderá ser afectada ou se poderão ser interceptados níveis de água subterrânea 
influenciados por águas percoladas através da lixeira. 
 
Esta avaliação deverá ser efectuada após obtenção de elementos dos projectos de 
execução de tais infra-estruturas ou, se necessário, mediante a realização de trabalhos de 
prospecção no local, com base nos quais se farão os estudos necessários e se proporão, 
se tal se vier a revelar ser necessário, a adopção das disposições de projecto que se 
afigurem adequadas. 
 
Salienta-se, no entanto, que de acordo com indicações preliminares do projectista, tratam-
se em ambos os casos de situações que não encerram complexidade e que não 
comprometem a viabilidade do traçado proposto correspondente às Soluções 2, 5 e 8.  
 

9.2.2 Recursos Hídricos Superficiais  
 
No tocante aos aspectos relacionados com os recursos hídricos superficiais, recomenda-se 
que seja estabelecido um contacto com o IDRHa para avaliar o estado de desenvolvimento 
do projecto de execução da barragem da Pardiela (cujo arranque está dependente de 
questões processuais e de financiamento da realização do projecto) para avaliar 
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conjuntamente com este organismo o modo como as características do projecto previsto 
de construção desta barragem, nomeadamente da albufeira a criar, podem eventualmente 
condicionar a estabilidade dos taludes dos encontros do viaduto que possam vir a estar em 
contacto com água. 
 

9.2.3 Recursos Hídricos Subterrâneos 
 
Tal como descrito no EIA, identificaram-se impactes que resultam da afectação directa de 
captações destinadas ao abastecimento público de S. Miguel de Machede (Tramo C1 – 
Soluções 7, 8 e 9) e de Juromenha (Tramo A2 – Soluções 1, 4 e 7) ou da afectação 
indirecta das mesmas por atravessamento dos perímetros intermédios em proposta (Tramo 
B1 – Soluções 4, 5 e 6, em S. Miguel de Machede, e Tramos B2 e C2 – Soluções 2, 3, 5, 6, 
8 e 9, em Juromenha). 
 
Relativamente aos poços 1 e 2 de S. Miguel Machede que abastecem esta povoação, de 
acordo com informações recolhidas junto da CCDR-A, vão ser brevemente substituídos 
pelo abastecimento de origem superficial (a partir da adução de Monte Novo), prevendo-se 
que aqueles poços fiquem de reserva para a Câmara Municipal. 
 
Quantos aos furos públicos actualmente operacionais que existem em Cascalhais-
Juromenha, verifica-se que quatro destes servem para abastecimento público da povoação 
de Juromenha (abastecendo, ainda, o proprietário do terreno no qual as mesmas se 
localizam) destinando-se o restante furo identificado ao abastecimento da povoação de S. 
Romão, localizada no concelho de Vila Viçosa. 
 
De acordo com ensaios de caudal efectuados recentemente pela Águas do Alentejo 
Central, bastará a utilização de um único furo para satisfazer as necessidades de 
abastecimento de Juromenha, o qual será concessionado por parte da CM do Alandroal à 
empresa concessionária, ficando os restantes de reserva para a CM nomeadamente para 
suprir eventuais necessidades complementares ao abastecimento público.  
 
Nestas condições, recomenda-se que, no que respeita às captações de S. Miguel de 
Machede, seja avaliado junto da CM de Évora qual a utilização perspectivada para esses 
furos. Em função das intenções da CM deverão: 
 

 ser executadas as acções necessárias para compensar a destruição da captação, o 
que pode passar pela execução de nova(s) captações em locais a pesquisar, caso 
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a CM pretenda manter as captações, nomeadamente para uso eventual de 
abastecimento público; 

 
 ser mantidas as captações operacionais, no caso de haver apenas interferência 

com o perímetro intermédio em proposta e caso a CM perspective a manutenção 
das captações para outras utilizações que não o abastecimento público (por 
exemplo rega). 

 
No que respeita às captações de Juromenha S. Miguel de Machede, deverá ser 
abandonada a captação destinada a abastecimento público e ser avaliado junto da CM do 
Alandroal e das Águas do Alentejo Central se existe uma alternativa viável para o 
abastecimento de Juromenha. Em função dos resultados de tais diligências, poderá ser 
necessário executar as acções necessárias para compensar a destruição da captação, 
nomeadamente por execução de nova(s) captações em locais a pesquisar. No caso das 
captações de reserva da CM do Alandroal, cujo perímetro de protecção intermédio em 
proposta é interceptado, à semelhança do que foi referido anteriormente para as captações 
de S. Miguel de Machede, poderá considerar-se a manutenção das captações caso não 
existam intenções de as utilizar para abastecimento público. 
 

9.2.4 Sócio-economia 
 
De modo a promover a melhor aceitação do Projecto por parte dos proprietários que virão 
a ser afectados, nomeadamente os que possuam terrenos incluídos na faixa de 
expropriação, o promotor do Projecto deverá informar adequadamente (por exemplo 
mediante a realização de reuniões, no caso em que se preveja a demolição de casas de 
habitação e pavilhões agrícolas) e com antecedência os mesmos de forma a evitar 
reacções negativas ao Projecto. 
 

9.2.5 Ordenamento do Território 
 
De modo a que o Projecto em estudo seja devidamente contemplado e enquadrado nos 
planos de ordenamento territorial em elaboração e revisão, deverá ser disponibilizada 
informação sobre o Projecto (traçado seleccionado, áreas de afectação, restabelecimentos 
de estradas e caminhos rurais, reposição de infra-estruturas/serviços afectados, faixas de 
servidão a instituir) aos municípios interessados pelo Projecto, assim como à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento da Região Alentejo. 
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Esta informação deverá estar disponível nestes organismos de modo a permitir ainda 
informar os promotores que tenham intenções de desenvolvimento de projectos ou que 
tenham projectos em elaboração. Neste particular destacam-se as situações referentes ao 
Planos de Pormenor actualmente em elaboração (e ainda sem aprovação) da Herdade da 
Sousa da Sé e da Palheta, que deverão atender no ordenamento das áreas a 
intervencionar à circunstância de a faixa máxima com impacte acústico (avaliada pelo 
parâmetro Ln, respeitante ao período nocturno) ser, no primeiro caso, de 250 m em torno 
do eixo de qualquer uma das soluções e de no segundo caso ser de 175 m e 250 
respectivamente para os Tramos B1 e C1. 
 
No caso de se vir a optar por uma das soluções que inclua o Tramo B2 dever-se-á prever a 
construção de um novo campo de tiro para subtituir o actualmente existente no concelho 
do Alandroal (que deverá ser desactivado) e cuja área de servidão é interesectada pelo 
Projecto no caso das Soluções 2, 5 e 7. 
 

9.2.6 Resíduos 
 

Tal como descrito ao longo do EIA, para a execução do Projecto, será necessário proceder a 
importantes terraplenagens que darão lugar a volumes muito elevados de materiais 
excedentários que terão que ser conduzidos a destino final adequado. 
 
Tendo em consideração esta circunstância o projectista explorou a possibilidade de aterrar, 
em primeiro lugar, pedreiras inactivas que pudessem existir na região, tendo sido 
inventariadas as explorações improdutivas, cujo volume aproximado de encaixe foi estimado 
em cerca de 1 milhão de metros cúbicos. 
 
Ora, a quantidade de materiais que, ainda assim, deverão ser geridos remete para a 
necessidade de avaliar detalhadamente esta questão na fase subsequente de Projecto, 
nomeadamente quando estiver seleccionada a solução a desenvolver e quando se 
procederem a eventuais acertos da rasante e de inclinação de taludes que poderão acarretar 
diminuição dos quantitativos de materiais a gerir. 
 
Por outro lado, tendo em consideração a adjacência do Lote 3C com outros lotes do eixo 
Lisboa-Madrid que estarão igualmente a ser projectados, poderá haver lugar à comunhão de 
alternativas de destino final para este tipo de materiais entre as empreitadas do Lote 3 C e 
as empreitadas adjacentes, pelo que esta questão será previsivelmente gerida pela RAVE 
de forma concertada para os vários projectos em curso. 
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Tal como exposto no sub-capítulo 3.4.6.2, admite-se que os materiais sobrantes venham a 
ser depositados em instalações licenciadas ou a licenciar ou que venham a ser utilizados na 
regularização de terrenos particulares situados relativamente próximo da área de intervenção 
do Projecto. 
 
A este propósito salienta-se que se considera ser particularmente importante que se 
privilegie a escolha de locais ou instalações que não obriguem à execução de trajecto 
extensos para minimizar impactes em vários descritores. Por outro lado, na escolha de tais 
locais, se se tratarem de regularização de terrenos particulares, deverão ser respeitadas as 
medidas de minimização indicadas no sub-capítulo 9.3, designadamente medidas a atender 
para a selecção de locais destinados à implantação de estaleiros (Ger 3), bem como 
medidas complementares destinadas a garantir a não afectação de locais 
geomorfologicamente instáveis estabilidade dos aterros a efectuar. 
 
Por fim, tendo em consideração o facto de que será necessário proceder à plantação de 
sobreiros e azinheiras à razão de 1,25 por cada exemplar a abater para a construção do 
Projecto, recomenda-se que se equacione a possibilidade de utilizar as eventuais áreas de 
regularização de terrenos que serão utilizadas para deposição de materiais para a 
replantação a efectuar pelo promotor do Projecto, mediante o recobrimento das áreas 
aterradas com um horizonte superficial de solo adequado àquela utilização. 
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9.3 Medidas de Minimização a incorporar e detalhar na fase subsequente do Projecto 
(projecto base ou projecto de execução) 
 

9.3.1 Considerações Iniciais 
 

Após a análise dos vários aspectos ambientais integrados neste estudo, considerou-se 
necessário propor recomendações, que se descrevem em seguida, aplicáveis à fase 
subsequente do Projecto, as quais se diferenciam das medidas de minimização aplicáveis 
às fases de construção e exploração do Projecto uma vez que deverão ser objecto de 
desenvolvimento e pormenorização no projecto base ou projecto de execução que venha a 
ser desenvolvido. 
 

9.3.2 Aspectos Ecológicos  
 
No que respeita aos valores ecológicos recomenda-se a implementação das seguintes 
medidas específicas que permitirão reduzir significativamente os principais impactes 
identificados sobre este descritor, nomeadamente no que respeita ao efeito barreira 
causado pela LAV, o qual pode potenciar o isolamento das populações e o aumento da 
taxa de mortalidade relacionada com a colisão dos animais com as composições. 
 
Salienta-se que as medidas propostas carecem de avaliação da sua compatibilização com 
as restantes disposições técnicas do Projecto, o que deverá ser aferido na fase 
subsequente de desenvolvimento do mesmo, sobre a solução que vier a ser seleccionada 
tendo, nomeadamente tendo em consideração os eventuais ajustes de rasante que 
venham a ser efectuados. 
 
Eco A: Uma das medidas de minimização mais importantes é a instalação ou adaptação 

de passagens para a fauna que contrariem o efeito barreira causado pela 
presença da via ferroviária e vedações. As passagens podem ser hidráulicas, 
inferiores ou superiores não específicas ou específicas para a fauna 
(inferiores ou superiores). No caso de serem passagens não específicas para a 
fauna (Figuras 9.3.1 e 9.3.2), estas devem ser adaptadas de modo a serem 
eficazes para os vertebrados de pequeno e médio porte que ocorrem na área de 
estudo. Assim, deve ter-se o cuidado de adaptar as passagens previstas, de modo 
a que estas possuam as características óptimas para promover a sua utilização 
por parte da fauna. De um modo geral, podem fazer-se as seguintes adaptações 
em todas as passagens: 
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 o pavimento deve ser o mais parecido possível com o meio circundante, 
utilizando para tal o solo da área envolvente; 

 deve existir um corredor de vegetação que oriente os animais até à passagem; 
 dentro da passagem deverão existir corredores de vegetação herbácea 

idealmente com 2 metros de largura em cada uma das margens; 
 as entradas e saídas devem ser visíveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.3.1 – Passagem inferior adaptada para vários taxa faunísticos (fonte: Luell et al 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.3.2 – Passagens superiores com protecção lateral (fonte: a. Pagès & Rivas 2001, b. Luell et al 
2005) 

 
Passagens específicas 
 
Considera-se que, de forma a garantir a permeabilidade da barreira criada pela 
linha ferroviária, deverão ser instaladas passagens específicas para a fauna, uma 
vez que as passagens para veículos, pessoas e água contempladas no Projecto 
não são em número suficiente, mesmo que correctamente adaptadas.  
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Assim, poderá ser necessário construir passagens específicas para:  
 
i) anfíbios e micromamíferos,  
ii) fauna de tamanho médio e  
iii) ungulados.  
 
Os anfíbios e micromamíferos poderão utilizar recorrentemente passagens 
hidráulicas adaptadas, ou ter de ser ponderada a instalação de passagens 
específicas para estes animais.  
 
As passagens para vertebrados de médio porte (Figura 9.3.3) são também 
importantes uma vez que, embora estejam previstas adaptações nas passagens 
para veículos e pessoas, estas não são suficientes para manter a permeabilidade 
da linha ferroviária sobretudo em zonas de biótopos ecologicamente relevantes 
como os montados e florestas de protecção. Assim, devem ser equacionadas 
passagens com entradas, preferencialmente quadradas ou rectangulares, com 
pelos menos 1,5 m de largura e 1,5 m de altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.3.3 – Passagens específicas para vertebrados de tamanho médio (fonte: Luell et al 2005) 

 
No caso dos ungulados é essencial a presença de passagens específicas, uma 
vez que as espécies deste grupo são muito susceptíveis à presença humana e 
evitam em determinadas circunstâncias as passagens utilizadas por pessoas e 
veículos (Yanes 1995).  
 
Uma vez que muitas das zonas de caça existentes na área de estudo assinalaram 
a presença de várias espécies de caça maior como o javali e o veado nos seus 
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Planos de Ordenamento e Exploração Cinegética, dever-se-á equacionar a 
instalação de passagens inferiores específica para este grupo nas áreas que 
atravessem zonas de caça com cerca e onde seja tecnicamente viável a 
instalação destas estruturas. Idealmente devem ter uma dimensão entre os 8 e os 
15 metros de largura e 4 metros de altura (eg. Trocmé 2006) (Figura 9.3.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.3.4 – Passagens específicas para ungulados (fonte: Donaldson 2005) 

 
No caso de não ser possível a implantação das passagens anteriormente 
referidas deverá ser equacionada a instalação de ecodutos em locais 
tecnicamente apropriados e que podem ter as seguintes características: 
 
- a passagem deve ter pelo menos 20 m de largura; 
- a vegetação nas imediações e na passagem deve ter uma estrutura 

semelhante à vegetação dos biótopos envolventes e deve ser atractiva para 
as espécies; 

- o solo deverá ter uma estrutura que ermita manter a vegetação indicada; 
- não deverão ocorrer desníveis acentuados entre as áreas adjacentes e as 

passagens (evitar desníveis superiores a 16% (Iuell et al 2005) e não devem 
de ser colocados degraus de acesso; 

- deverão ser cobertos por vegetação arbustiva e arbórea diversificada nas 
margens e herbácea baixa no corredor central. 

 
Eco B: Todas as passagens deverão possuir bermas com herbáceas com recurso a 

sementeira de gramíneas e outras herbáceas (Figura 9.3.5), de modo a potenciar 
uma função de corredor ecológico para pequenos vertebrados, como o rato de 
Cabrera (Bennett 1990, Pagès & Rivas 2001, Santos et al. submetido).  
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Figura 9.3.5 – Sistema de refúgio para microvertebrados (fonte: Pagès & Rivas 2001) 

 
 

Eco C: Recomenda-se a construção de passagens para a fauna num número que garanta 
a permeabilidade da linha e o contacto entre as áreas atravessadas pela barreira 
a criar. A localização das passagens deve ser avaliada, na fase subsequente de 
desenvolvimento do Projecto em função da relevância ecológica das zonas 
preferenciais, como sejam aquelas que possam operar como corredores 
ecológicos para a fauna, mas também da viabilidade técnica de instalação.  
Salienta-se a necessidade de contemplar passagens nas áreas que sejam 
simultaneamente biótopo Montado ou Floresta de Protecção e Zonas de Caça a 
que esteja associada caça maior. 

 
Eco D: Para evitar o risco de atropelamento deve ser projectada a vedação de toda a 

linha de alta velocidade devendo como já referido anteriormente, ser avaliada da 
sua compatibilização com as restantes disposições técnicas do Projecto. Esta 
vedação poderá ter as seguintes características que a seguir se enunciam: 

 
 dispor de uma malha de densidade progressiva para minimizar a possibilidade 

de atravessamento por animais de menores dimensões (micromamíferos e 
anfíbios); 

 ser ligeiramente enterrada no solo para evitar que alguns animais consigam 
escavar e transpor inferiormente a vedação 

 ter uma altura mínima da vedação compatível com o tipo de fauna presente 
(esta altura poderá ser de 2 m em áreas de comprovada presença de 
ungulados) 
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 pode ainda verificar-se ser conveniente a colocação de portas basculantes não 
específicas para mamíferos de tamanho médio as quais deverão estar 
adaptadas para que seja possível a saída mas não a entrada do animal e 
possam ser utilizadas por um lato conjunto de espécies. 

 
9.3.3 Paisagem 
 

Pai A: O desenvolvimento na fase subsequente de projecto dos viadutos e pontes e de 
outras obras de arte em geral, previstas para a transposição e restabelecimento 
de estradas, caminhos e linhas de água, deverá ser feito assegurando tanto 
quanto possível a sua integração harmoniosa e esteticamente equilibrada na 
paisagem. 

 
Pai B: No caso dos aterros mais altos (com 15 a 20 m de altura máxima) e com grande 

acessibilidade visual, dever-se-á avaliar, na fase subsequente de projecto, a 
possibilidade de introduzir viadutos ou pontes, na travessia de linhas de água. 

 
Pai C: Para todas as situações de construção de superfícies de aterro e escavação, bem 

como para as restantes áreas a intervencionar, deverá ser implementado um 
projecto de integração paisagística. Este projecto deverá conter as medidas 
necessárias ao revestimento vegetal dos taludes e restantes áreas a 
intervencionar, através da reposição de espécies de vegetação autóctone por 
plantação ou sementeira (árvores, arbustos e herbáceas), logo que possível, sem 
prejuízo de introdução de outras espécies tradicionais, bem adaptadas e 
integradas nesta região alentejana. Simultaneamente, o projecto de integração 
paisagística contribuirá para valorizar a paisagem local, nomeadamente na 
recuperação de áreas visualmente degradadas, desenvolvendo novos cenários 
naturais com a vegetação introduzida que, a médio prazo, contribuirão para o 
usufruto dos utentes das estradas locais e até do novo eixo ferroviário. 
Seguidamente apresentam-se as Linhas Gerais do Plano de Integração 
Paisagística. 

 
O Plano terá como objectivo a protecção e revestimento vegetal adequado de 
todas as superfícies de talude que serão desenvolvidas no âmbito do Projecto. 
Para além destas, deverão também ser propostas soluções de protecção e 
integração visual em todas as áreas adjacentes dentro do corredor de intervenção 
da obra, especialmente no enquadramento de obras de arte e todo o tipo de 
passagens inferiores.  
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De um modo geral, o Plano de Integração Paisagística deverá incluir: 
 
1. Medidas de Preservação, relacionadas com a necessidade de preservar os 

recursos da paisagem, como a vegetação, os solos, os cursos de água, as 
estruturas construídas e as formas naturais do terreno. 

2. Medidas de Recuperação, relacionadas com a reposição de estruturas e 
formações afectadas temporariamente na fase de construção e que deverão 
ser recuperadas no âmbito da obra. A recuperação abrange a reconstituição 
de vedações e compartimentações afectadas durante a construção, o 
restabelecimento de ligações aos principais caminhos interrompidos, a limpeza 
de entulhos e materiais inertes depositados nos terrenos localizados sob os 
viadutos que transpõem linhas de água, à qual se seguirá uma sementeira 
herbácea no final da obra e a reintegração na paisagem das zonas afectadas 
por estaleiros, circulações e depósitos de materiais. A recuperação das zonas 
ocupadas durante a obra deverá ser objecto de um projecto de integração 
paisagística, a elaborar pelo empreiteiro, depois de decidida a localização e a 
extensão da área afectada. 

3. Medidas de Revestimento Vegetal, para protecção do solo, estabilização e 
fixação de taludes e outras superfícies com vegetação, prevenindo a erosão 
superficial dos terrenos. A proposta de revestimento vegetal terá também 
objectivos de enquadramento e integração paisagística de determinados 
pontos de referência, a requalificação de áreas de paisagem degradada e 
protecção ou ocultação de elementos que constituam intrusões visuais. 
Integram um plano de plantação e um plano de sementeiras onde será dada 
prioridade, na selecção de espécies, às que fazem parte da flora típica da 
região e que simultaneamente têm grande interesse ornamental, claramente 
bem adaptadas às características edafoclimáticas da região, de rápida 
instalação e com baixo custo de manutenção. 

 
9.3.4 Ruído 

 
Considerando as características da LAV projectada e os dados de base disponibilizados 
relativamente à circulação prevista na fase de exploração do Projecto, foram avaliados os 
impactes na acústica ambiental que conduziram ao estabelecimento de medidas de 
minimização aos impactes sonoros no meio ambiente resultantes da fase de exploração do 
corrente Projecto, as quais se sistematizam no Quadro 9.3-1 junto. 
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As referidas medidas de minimização que consistem exclusivamente em barreiras 
acústicas (a instalar na envolvente aos locais considerados de ocupação sensível em que 
se preveja a ultrapassagem dos limites previstos na legislação, quer para o Lden – 63 dB, 
quer para o Ln – 53 dB) deverão ser dimensionadas na fase subsequente de projecto, 
quando se dispuserem, para a solução que vier a ser seleccionada, de elementos 
definitivos sobre a implantação do traçado em termos altimétricos e planimétricos.  
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Quadro 9.3-1 – Relação e tipologia das medidas de minimização de impactes propostas para os vários tramos que integram as soluções de traçado em estudo  

 
Referência Previsão Impactes 

Ln (R) Lden 
(R) Ln (P) Lden 

(P) ∆ Ln ∆ Lden 
Magnitude Significância Medidas de 

minimização 
ID do(s) 

receptor(es) Descrição do receptor N.º de     
receptores PK 

Distância 
ao eixo 

(m) 
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Período 
nocturno 

(n) 
Período 

global (den) 
Período 

nocturno 
(n) 

Período 
global 
(den) 

Tipo 

Todas as Soluções de traçado    
Rproj2 PK 0+000  de todas as alternativas - Projecto de urbanização 

turística Herdade Sousa da Sé atravessado no seu limite sul pelo 
eixo do RAMAL da REFER e tangencialmente por todas as 
alternativas de traçado  

 vários   0     Projecto Turístico com impacte acústico numa faixa máxima de cerca 
de 160 ao longo do primeiro km de todas as alternativas de traçado 

- 

Tramo A.1 (PK 0+000 ao PK 20+807) – Soluções 1, 2 e 3    
R1 PK 2+100, a cerca de 40 m a sul do eixo, casa rural e 

instalações/apoios agrícolas - Monte do Seixo 
uni. 2+100 40 36.5 44.4 55.2 63.0 18.7 18.6 E E S PS - 

R3.v PK 10+025 ao PK 10+325, a cerca de 200 m a 250 m a norte do 
respectivo eixo, moradias de habitação e instalações agrícolas 
diversas – pequenas habitações na periferia de S. Miguel de 
Machede 

vários 10+325 200 30.5 38.7 54.4 61.0 23.9 22.3 E E PS - Barreira 

Tramo A.2 (PK 20+807 ao PK 59+8857) – Soluções 1, 4 e 7    
R13 PK 22+960  a cerca de 60 m a sul do respectivo eixo, casa de 

habitação e instalações anexas diversas – ‘Monte da Fonte da Cal’  
uni. 22+960 60 25.6 33.0 50.8 59.8 25.2 26.8 E E - - Barreira 

R14 PK 23+520 a cerca de 160 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas – ‘Monte da Brandôa’ 

uni. 23+520 160 26.8 33.7 53.1 60.6 26.3 26.9 E E PS - - 

R15 PK 24+370 a cerca de 130 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação  

uni. 24+370 130 27.7 34.6 57.0 63.5 29.3 28.9 E E S PS Barreira 

R16 PK 24+490 a cerca de 190 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação  

uni. 24+490 190 27.7 34.6 57.0 63.5 29.3 28.9 E E S PS Barreira 

R17 PK 25+200 a cerca de 175 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas  

uni. 25+200 175 39.4 48.0 52.2 59.1 12.8 11.1 E M - - - 

R18.v  PK 25+240 a cerca de 40 m a norte do respectivo eixo, pequenas 
casas de habitação diversas e instalações anexas – ‘Monte do Paté’  

vários 25+240 40 39.8 48.2 65.1 71.6 25.3 23.4 E E MS S Barreira 

R19  PK 25+450  a cerca de 70 m a norte do respectivo eixo, casa rural 
de habitação - [ponto de caracterização 17], 

uni. 25+450 70 37.8 46.6 60.3 66.9 22.5 20.3 E E S S Barreira 

R20 PK 25+875 a cerca de 130 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Vale da Anta’  

uni. 25+875 130 27.1 34.9 52.7 60.3 25.6 25.4 E E - - - 

R21 PK 27+615 PK a cerca de 55 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Silveira’  

uni. 27+615 55 30.2 38.1 54.3 60.9 24.1 22.8 E E PS - - 

R22  PK 29+400 PK a cerca de 140 m a norte do respectivo eixo, casa 
de habitação - ‘Monte Fontana’ 

uni. 29+400 140 37.4 46.2 53.3 60.8 15.9 14.6 E E PS - Barreira 

R24 PK 32+830 PK a cerca de 40 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas diversas - ‘Monte Novo do Touril’  

uni. 32+830 40 31.3 40.1 53.0 63.4 21.7 23.3 E E PS PS  Barreira 

R25  PK 38+710 PK a cerca de 110 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação - ‘Vale Pio’  

uni. 38+710 110 39.7 48.4 48.4 55.7 8.7 7.3 M M - - - 

R34 PK 45+900 PK a cerca de 55 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas diversas - ‘Monte do Azinhal’  

uni. 45+900 55 26.0 33.1 66.0 71.3 40.0 38.2 E E S S Barreira 

R36 PK 52+400 PK a cerca de 140 m a norte do respectivo eixo, casa 
de habitação, tipo senhorial, e instalações anexas diversas - ‘Monte 
de Cascalhais’ 

uni. 52+400 140 33.9 42.6 55.9 62.4 22.0 19.8 E E S - - 

R37 PK 57+675 PK a cerca de 200 m a sudeste do respectivo eixo, casa 
de habitação e instalações vitivinícolas anexas diversas – ‘Herdade 
das Aldeias’ (‘Monte do Outeiro’)  

uni. 57+675 200 25.3 32.5 56.1 62.6 30.8 30.1 E E S - Barreira 

Tramo B.1 (PK 0+000 ao PK 21+185) – Soluções 4, 5 e 6    
R1 PK 2+100, a cerca de 40 m a sul do eixo, casa rural e 

instalações/apoios agrícolas - Monte do Seixo 
uni. 2+100 40 36.5 44.4 55.2 63.0 18.7 18.6 E E S PS - 
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Referência Previsão Impactes 

Ln (R) Lden 
(R) Ln (P) Lden 

(P) ∆ Ln ∆ Lden 
Magnitude Significância Medidas de 

minimização 
ID do(s) 

receptor(es) Descrição do receptor N.º de     
receptores PK 

Distância 
ao eixo 

(m) 
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Período 
nocturno 

(n) 
Período 

global (den) 
Período 

nocturno 
(n) 

Período 
global 
(den) 

Tipo 

R2 PK 6+000 -  casa e instalações/apoios agrícolas - Herdade da 
Barrosinha 

uni. 6+000 200 24.1 31.8 55.1 60.2 31.0 28.4 E E S PS - 

R6 PK 9+950  a cerca de 130 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas – ‘Monte da Aldeia’  

uni. 9+950 130 41.5 50.1 59.2 65.7 17.7 15.6 E E S S Barreira 

R7 PK 11+575  a cerca de 20 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas – ‘Courelas do Monte da Aldeia’  

uni. 11+575 20 35.8 43.8 64.2 70.6 28.4 26.8 E E S S Barreira 

R8  PK 11+740  a cerca de 100 m a sul do respectivo eixo, casa rural 
de habitação  

uni. 11+740 100 35.8 43.8 63.3 69.7 27.5 25.9 E E S S Barreira 

R9 PK 11+740  a cerca de 190 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação [ponto de caracterização 8], 

uni. 11+740 190 41.8 50.3 55.7 62.3 13.9 12.0 E M S - Barreira 

R10 PK 12+200  a cerca de 80 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas – ‘Monte da Teixeira’  

uni. 12+200 80 37.2 45.6 57.8 64.7 20.6 19.1 E E S PS Barreira 

Rproj1 PK 12+800  o traçado intercepta a área de intervenção de um projecto de 
urbanização turística designado Monte da Palheta 

12+800 0     Projecto Turístico com impacte marginal no Monte da Palheta 
(localizado exteriormente à faixa de cerca de 150 com impacte 

acústico) 

- 

Tramo B.2 (PK 21+185 ao PK 59+337) – Soluções 2, 5 e 8    
R12 PK 23+325  a cerca de 110 m a norte do respectivo eixo, casa de 

habitação – ‘Monte das Courelas’  
uni. 23+325 110 25.4 32.9 57.7 64.2 32.3 31.3 E E S PS Barreira 

R13 PK 23+360  a cerca de 140 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas diversas – ‘Monte da Fonte da Cal’  

uni. 23+360 140 25.6 33.0 56.7 63.2 31.1 30.2 E E S PS Barreira 

R23 PK 30+950  a cerca de 100 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas diversas - ‘Monte da Preguiça’  

uni. 30+950 100 26.9 33.8 36.7 43.2 9.8 9.4 M M - - - 

R26 PK 40+760  a cerca de 120 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas diversas - ‘Pipeira’  

uni. 40+760 120 27.6 36.0 38.0 44.8 10.4 8.8 M M - - - 

R29 PK 42+370  a cerca de 115 m a norte do respectivo eixo, casas de 
habitação e instalações anexas diversas - ‘Herdade dos Penediais’  

uni. 42+370 115 45.6 54.7 56.0 64.7 10.4 10.0 M M S PS Barreira 

R31 PK 42+450  a cerca de 130 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Monte da Amendoeira’  

uni. 42+450 130 36.0 44.5 56.6 63.2 20.6 18.7 E E PS PS Barreira 

R33 PK 46+700  a cerca de 150 m a norte do respectivo eixo, casas de 
habitação instalações anexas diversas - ‘Monte dos Tomazes’ 

uni. 46+700 150 32.5 40.2 45.7 52.9 13.2 12.7 E E - - - 

R35 PK 48+415  a cerca de 70 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Zambujeira de Baixo’  

uni. 48+415 70 36.7 45.2 43.4 51.0 6.7 5.8 M R - - - 

R37  PK 57+100  a cerca de 200 m a sudeste do respectivo eixo, casa 
de habitação e instalações vitivinícolas anexas diversas – ‘Herdade 
das Aldeias’ (‘Monte do Outeiro’)  

uni. 57+100 200 25.3 32.5 56.1 62.6 30.8 30.1 E E S - Barreira 

Tramo C.1 (PK 0+000 ao PK 21+021) – Soluções 7, 8 e 9               
R1 PK 2+100, a cerca de 40 m a sul do eixo, casa rural e 

instalações/apoios agrícolas - Monte do Seixo 
uni. 2+100 40 36.5 44.4 55.2 63.0 18.7 18.6 E E S PS Barreira 

R2 PK 6+000 -  casa e instalações/apoios agrícolas - Herdade da 
Barrosinha 

uni. 6+000 200 24.1 31.8 55.1 60.2 31.0 28.4 E E S PS - 

R6 PK 9+950  a cerca de 50 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas – ‘Monte da Aldeia’  

uni. 9+950 50 41.5 50.1 64.0 70.2 22.5 20.1 E E S S Barreira 

R11 PK 18+825  a cerca de 195 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas – ‘Monte do Paço’ 

uni. 18+825 195 25.4 32.5 55.1 61.6 29.7 29.1 E E S - - 

Rproj1 PK 13+550  o traçado intercepta a área de intervenção de um projecto de 
urbanização turística designado Monte da Palheta 

13+550 0     Projecto Turístico com impacte acústico numa faixa máxima de cerca 
de 250 ao longo do eixo 

- 

Tramo C.2 (PK 21+021 ao PK 59+572) – Soluções 3, 6 e 9              
R13 PK 23+180  a cerca de 60 m a sul do respectivo eixo, casa de 

habitação e instalações anexas diversas – ‘Monte da Fonte da Cal’  
uni. 23+180 60 25.6 33.0 50.8 59.8 25.2 26.8 E E - - Barreira 

R14 PK 23+730  a cerca de 160 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas – ‘Monte da Brandôa’  

uni. 23+730 160 26.8 33.7 53.1 60.6 26.3 26.9 E E PS - - 
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Referência Previsão Impactes 

Ln (R) Lden 
(R) Ln (P) Lden 

(P) ∆ Ln ∆ Lden 
Magnitude Significância Medidas de 

minimização 
ID do(s) 

receptor(es) Descrição do receptor N.º de     
receptores PK 

Distância 
ao eixo 

(m) 
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Período 
nocturno 

(n) 
Período 

global (den) 
Período 

nocturno 
(n) 

Período 
global 
(den) 

Tipo 

R15 PK 24+570  a cerca de 130 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação  

uni. 24+570 130 27.7 34.6 57.0 63.5 29.3 28.9 E E S PS Barreira 

R16 PK 24+700  a cerca de 190 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação  

uni. 24+700 190 27.7 34.6 57.0 63.5 29.3 28.9 E E S PS Barreira 

R17 PK 25+410  a cerca de 175 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas  

uni. 25+410 175 39.4 48.0 52.2 59.1 12.8 11.1 E M - - - 

R18.v PK 25+460  a cerca de 55 m a norte do respectivo eixo, pequenas 
casas de habitação diversas e instalações anexas – ‘Monte do Paté’  

vários 25+460 40 39.8 48.2 65.1 71.6 25.3 23.4 E E MS S Barreira 

R19 PK 25+660  a cerca de 70 m a norte do respectivo eixo, casa rural 
de habitação  

uni. 25+660 70 37.8 46.6 60.4 66.9 22.6 20.3 E E S S Barreira 

R20 PK 26+085  a cerca de 130 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Vale da Anta’  

uni. 25+085 130 27.1 34.9 52.7 60.3 25.6 25.4 E E - - - 

R21 PK 27+820  a cerca de 55 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Silveira’  

uni. 27+820 55 30.2 38.1 54.3 60.9 24.1 22.8 E E PS - - 

R22 PK 29+615  a cerca de 140 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação - ‘Monte Fontana’  

uni. 29+615 140 37.4 46.2 53.3 60.8 15.9 14.6 E E PS - - 

R24 PK 32+830 PK a cerca de 40 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas diversas - ‘Monte Novo do Touril’  

uni. 32+830 40 31.3 40.1 53.0 63.4 21.7 23.3 E E PS PS  Barreira 

R27 PK 41+610  a cerca de 95 m a sul do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas diversas - ‘Monte do Chiado’  

uni. 41+610 95 39.8 49.3 58.1 65.1 18.3 15.8 E E S S Barreira 

R30 PK 42+760  a cerca de 190 m a norte do respectivo eixo, casas de 
habitação diversas - ‘Carrapatosa’  

uni. 42+760 190 36.0 44.5 50.2 57.0 14.2 12.5 E E - - Barreira 

R31 PK 42+640  a cerca de 120 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Monte da Amendoeira’  

uni. 42+640 120 36.0 44.5 50.2 57.0 14.2 12.5 E E - - - 

R32 PK 42+600  a cerca de 80 m a sul do respectivo eixo, casas de 
habitação diversas - ‘Courelas da Carrapatosa’  

uni. 42+600 80 36.0 44.5 50.2 57.0 14.2 12.5 E E - - - 

R33 PK 46+950  a cerca de 150 m a norte do respectivo eixo, casas de 
habitação instalações anexas diversas - ‘Monte dos Tomazes’ 

uni. 46+950 150 32.5 40.2 45.7 52.9 13.2 12.7 E E - - - 

R35 PK 48+650  a cerca de 70 m a norte do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações anexas - ‘Zambujeira de Baixo’  

uni. 48+650 70 36.7 45.2 43.4 51.0 6.7 5.8 M R - - - 

R37 PK 57+350  a cerca de 200 m a sudeste do respectivo eixo, casa de 
habitação e instalações vitivinícolas anexas diversas – ‘Herdade 
das Aldeias’ (‘Monte do Outeiro’) 

uni. 57+350 200 25.3 32.5 56.1 62.6 30.8 30.1 E E S - Barreira 

 
Magnitude: Significância: 
E - Elevada S - SignifIcativa 

M - Moderada S - Signifcativa 

R - Reduzida PS - Pouco Signifcativa 
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A título demonstrativo, de verificação da eficácia e exequibilidade das medidas de 
minimização ao ruído propostas, efectuou-se um ensaio exemplificativo de protecção 
acústica de um dos receptores sensíveis ao ruído – casa de habitação - que se localiza no 
campo de influência acústica dos Tramos A2 e C2, que se incluem nas Soluções 1, 3, 4, 6, 
7 e 9. 
 
Foi seleccionado um receptor típico - casa de habitação de cariz rural e instalações 
agrícolas anexas, com o topónimo Silveira – situado ao PK 27+640 do Tramo A2 
sensivelmente coincidente com o PK 27+850 do Tramo C2. A zona é relativamente plana e 
o receptor encontra-se em linha de vista, com grande ângulo de abertura, e em campo 
aberto com o traçado. A construção mais próxima daquele receptor situar-se-á a uma 
distância mínima de cerca de 55 m da plataforma ferroviária do Tramo A.2, referenciado ao 
quilómetro coincidente com o traçado do Tramo C.2. 
 

 

Figura 9.3.6 - Local do estudo de eficácia de barreira acústica – pontos de caracterização 

 
Em termos previsionais, se as soluções que integram os Tramo A.2 e C.2 forem 
seleccionadas, aquele receptor ficará sujeito a níveis médios de ruído superiores ao 
regulamentar, tanto do parâmetro Lden > 63 dB(A) como do parâmetro Ln > 53 dB(A). 
 
Ensaiou-se a implementação de uma barreira acústica com um comprimento base de 300 
metros, tendo sido experimentadas diferentes alturas da barreira. Os cálculos efectuados 
para alturas sucessivas de 2 m, 3 m e 4 m, evidenciam a progressiva eficácia da barreira 
para fazer regredir os níveis médios de ruído para valores inferiores aos limites 
regulamentares, conforme se mostra no Quadro 9.3-2. 
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Quadro 9.3-2 – Implementação de barreira acústica - estudo-exemplo  

Cerca do PK 27+640 da Alternativa A (Tramo A.2) 
Cerca do PK 27+850 da Alternativa C (Tramo C.2) 

Situação após a adopção de barreiras acústicas 
Situação 

sem barreira Barreira 2 m 
Atenuação. 

(dBA) Barreira 3 m
Atenuação 

(dBA) Barreira 4 m
Atenuação 

(dBA) 
ID 

Distância 
aproximada 

ao eixo 
ferroviário 

(m) 
Lden  
dB(A)  

Ln   
dB(A)

Lden  
dB(A) 

Ln   
dB(A)

∆ 
Lden  
dB(A)

∆ Ln   
dB(A)

Lden  
dB(A)

Ln   
dB(A)

∆ 
Lden  
dB(A)

∆ Ln   
dB(A) 

Lden  
dB(A) 

Ln   
dB(A)

∆ 
Lden  
dB(A)

∆ Ln   
dB(A)

1 55 69,4 62,0 66,8 58,0 -2,6 -4,0 64,8 55,3 -4,6 -6,7 62,7 53,2 -6,7 -8,8 
2 80 67,8 60,9 62,9 53,7 -4,9 -7,2 60,7 51,0 -7,1 -9,9 58,7 48,9 -9,1 -12,0
3 80 70,6 64,0 64,8 56,1 -5,8 -7,9 63,0 54,1 -7,6 -9,9 61,3 52,7 -9,3 -11,3
4 100 68,4 61,7 62,7 54,5 -5,7 -7,2 61,4 53,1 -7,0 -8,6 60,3 52,3 -8,1 -9,4 

 
Na Figura 9.3.7 apresenta-se, na forma tridimensional do modelo, a implantação da 
barreira no terreno. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: as esferas representam os pontos de cálculo 1, 2, 3 e 4, referentes ao estudo-exemplo. 
 

Figura 9.3.7 – Inserção de barreira acústica – imagem 3D 

 
As Figuras 9.3.8 a 9.3.11 mostram, na forma de mapas de ruído localizados, os resultados 
da implementação da barreira atrás descrita. Nota-se que neste estudo-exemplo, tratando-
se de um estudo localizado, a malha de cálculo foi estreitada para 5 m. 
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Figura 9.3.8 - Situação LAV e Linha Convencional sem barreira – Lden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.3.9 - Situação LAV e Linha Convencional sem barreira – Ln 
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Figura 9.3.10 - Situação LAV e Linha Convencional com barreira de 4 m altura – Lden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.3.11 - Situação LAV e Linha Convencional com barreira de 4 m altura – Ln 
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9.4 Medidas destinadas a assegurar a adequada selecção de áreas de apoio à 
construção da obra e a garantir a adopção de boas práticas ambientais durante a 
Fase de Construção 
 
As medidas minimizadoras de carácter geral que se enunciam seguidamente consistem 
em regras e procedimentos que são transversais a praticamente todos os descritores e que 
passam, sobretudo, pela correcta gestão da globalidade das obras a executar. 
 
Considera-se, naturalmente, que em todas as operações respeitantes à construção deverá 
ser rigorosamente cumprida toda a legislação, nacional e comunitária, aplicável em matéria 
de ambiente, das quais os adjudicatários das empreitadas terão obrigatoriamente que ter 
conhecimento e com a qual estarão contratualmente vinculados.  
 
Este pressuposto aplica-se também a todas as actividades prévias de licenciamento que 
haja que realizar e a todas as actividades que directa ou indirectamente estejam 
relacionadas com as empreitadas. 
 
Assim, durante a fase de construção as medidas gerais que deverão ser implementadas 
são as seguintes: 
 
Ger 1: Na fase de planeamento das empreitadas, que precede as actividades de 

construção, deverá ser elaborado um Plano de Gestão Ambiental da Obra, da 
responsabilidade do Empreiteiro, contendo o planeamento da execução de todos 
os aspectos da obra e a explicitação das medidas cautelares a tomar aquando da 
sua execução. 

 
Ger 2  Deverão ser realizadas acções de formação prévias ao início das obras aos vários 

intervenientes nas empreitadas relativas às normas de segurança no trabalho e 
cuidados ambientais a ter em conta no decorrer dos trabalhos. 

 
Ger 3: A implantação dos estaleiros sociais, a localização dos estaleiros industriais 

(destinados ao armazenamento de materiais de construção, de resíduos, de 
combustíveis, de óleos usados, entre outros e à implantação de eventuais centrais 
de betão) bem como a localização de depósitos temporários de materiais de 
escavação e de materiais para a execução da plataforma deverá permitir a 
salvaguarda do maior número possível de vertentes ambientais, não sendo 
permitida a afectação dos seguintes locais identificados nos Desenhos 03-EM-
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C000-00-DWG0080 a 03-EM-C000-00-DWG0086 (correspondentes à Carta 
Síntese de Impactes e de Condicionantes à Localização de Estaleiros), salvo por 
razões imperativas de ordem técnica no que respeita à afectação de áreas que 
não respeitem a ocorrências singulares (património e receptores sensíveis):  

 
1. locais onde tenham sido identificadas ocorrências patrimoniais;  
2. locais na proximidade de receptores sensíveis ao ruído e a poeiras;  
3. áreas sensíveis em termos ecológicos (território do Bubo bubo e território de 

Hieraaetus fasciatus);  
4. montando de sobro e azinho;  
5. áreas de REN (com destaque para a envolvente de linhas de água, 

permanentes ou temporárias, numa distância mínima de 10 metros); 
6. áreas de RAN; 
7. zonas de elevada densidade de coberto vegetal arbustivo e/ou arbóreo;  
8. áreas de recarga de sistemas aquíferos e áreas de influência directa de 

nascentes e de perímetros de protecção de captações de abastecimento 
público. 

 
Ger 4 Sem prejuízo do que foi anteriormente definido, dever-se-á procurar que os 

estaleiros sociais e industriais se localizem o mais próximo possível das frentes de 
obra (frentes de obra estas que, na sua totalidade, acabam por coincidir com a 
área geográfica correspondente às áreas de expropriação) de modo a reduzir as 
áreas afectadas pelas deslocações entre os mesmos. 
 

Ger 5 As áreas afectas aos estaleiros sociais e industriais bem como as áreas 
necessárias à criação de acessos às frentes de obra e a criação dos acessos 
necessários para o escoamento de materiais sobrantes da obra deverão ser 
reduzidas ao mínimo possível, seleccionando as áreas estritamente 
indispensáveis para a sua correcta implementação. Deverá ser evitado o abate de 
árvores, sobretudo quando se tratarem de quercíneas. Se for necessário proceder 
ao corte de quercíneas, estas deverão ser cintadas previamente ao corte. 

 
Ger 6:  Deverá proceder-se à remoção prévia da camada superficial dos solos das áreas 

de escavação, estaleiros e de depósito temporário de materiais, de forma a 
prevenir-se a sua compactação e para que os mesmos possam ser 
posteriormente utilizados na recuperação das áreas afectas à obra. Os solos 
deverão ser armazenados em pargas, respeitando o ângulo natural de atrito, que 
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não deverão ser calcadas por veículos. Deve ser seleccionado um local próprio 
para armazenamento destes solos, que deverá possuir boa drenagem e garantir 
condições para que não haja mistura com outros materiais. 

 
Ger 7: O material resultante de acções de desmatação e/ou desarborização, deverá ser 

armazenado em local afastado dos cursos de água. 
 
Ger 8:  Deverá ser protegida e preservada a vegetação arbórea e arbustiva existente na 

envolvente dos locais de intervenção e dos correspondentes acessos, através da 
implementação de medidas cautelares a definir no início da obra. Entre estas 
destacam-se como sensíveis as áreas de montado e pastagens, as galerias 
ripícolas e outros elementos vegetais com interesse, que deverão ser assinalados 
sempre que possível.  

 
Ger 9  Todas as áreas afectas às obras, nomeadamente áreas de circulação deverão ser 

adequadamente sinalizadas e tomadas medidas adequadas para evitar acidentes 
de qualquer natureza.  

 
Ger 10:  Deverão ser humedecidas as vias não pavimentadas e todas as áreas passíveis 

de gerarem emissões difusas de partículas, sempre que justificável, 
especialmente em dias secos e ventosos, excepto em épocas do ano de elevada 
carência de água.  

 
Ger 11: Deverão efectuar-se lavagens dos rodados da maquinaria e veículos afectos à 

obra na entrada em vias de circulação, sempre que se justifique.  
 
Ger 12: Deverá ser assegurada a cobertura das cargas no transporte de materiais 

particulados ou susceptíveis de serem projectados para as vias de circulação. 
 
Ger 13 Deverão ser adoptadas as medidas necessárias no domínio da sinalização 

informativa e da regulamentação do tráfego nas vias atravessadas pelas 
empreitadas, a incluir no Plano de Obra, visando garantir a segurança e 
informação durante a fase de construção, cumprindo o Regulamento de 
Sinalização Temporária de Obras e Obstáculos na Via Pública. 

 
Ger 14:  As movimentações de veículos e o transporte de materiais devem, tanto quanto 

possível, fazer-se utilizando acessos existentes (procedendo-se à sua 
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beneficiação sempre que necessário) ou locais menos sensíveis à compactação e 
impermeabilização dos solos, nomeadamente em locais de menor capacidade de 
uso. 

 
Ger 15: O transporte de materiais sobrantes a conduzir a destino final deverá ser 

efectuado, sempre que possível através de estradas pavimentadas, de forma a 
diminuir a emissão de partículas de solo, muito embora se tenha que ter presente 
a necessidade de assegurar a minimização dos tempos e distâncias de transporte. 

 
Ger 16  A circulação do tráfego rodoviário afecto às obras deverá ainda ser efectuada 

evitando a passagem pelo interior das localidades e evitando a concentração de 
circulação quando não for necessário. 

 
Ger 17:  As vias ou acessos utilizadas, nomeadamente os caminhos agrícolas, que forem 

danificadas pelas obras, devem ser recuperadas no final das mesmas. 
 
Ger 18:  Nas zonas em que sejam executadas obras que possam afectar as linhas de 

água, deverão ser implementadas medidas que visem interferir o mínimo possível 
nos correspondentes regime hídrico, coberto vegetal pré-existente, estabilidade 
das margens e condições ecológicas.  

 
Ger 19  Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais deverão ser activados os 

procedimentos necessários para a rápida resolução destes, que deverão ser 
previamente aprovados pelo Dono de Obra. Deverá ainda proceder-se à 
recuperação imediata da zona afectada. Para este efeito, os estaleiros e as 
diferentes frentes de obra deverão estar equipados com todos os materiais e 
meios necessários que permitam responder em situações de incidentes/acidentes 
ambientais, nomeadamente derrames acidentais de substâncias poluentes. Os 
resíduos que possam resultar de tais procedimentos deverão ser encaminhados 
para destino final adequado. 

 
Ger 20: Deverá ser implementado um adequado sistema de recolha e tratamento de 

águas residuais, o qual deverá ter em atenção as diferentes características dos 
efluentes gerados durante a fase de obra. As águas que contenham, ou 
potencialmente possam conter, substâncias químicas, assim como as águas com 
elevada concentração de óleos e gorduras, devem ser conduzidas para um 
depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, devendo posteriormente ser 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 321/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

encaminhadas para destino final adequado. Os efluentes domésticos devem ser 
devidamente tratados antes de serem descarregados no meio receptor ou, em 
alternativa, encaminhados para um tanque estanque. Ao proceder-se à limpeza da 
fossa, os efluentes e lamas devem ser encaminhados para destino final 
adequado. Caso seja viável, os efluentes a produzir deverão ser encaminhados 
para o Sistema Municipal de Águas Residuais. 

 
Ger 21:  Os resíduos deverão ser segregados e armazenados separadamente no estaleiro, 

em função das suas características e destino final, e os locais que nos estaleiros 
sejam afectos ao seu armazenamento temporário devem ser delimitados e 
identificados.  

 
Ger 22:  Todos os resíduos classificados como perigosos pela LER, nomeadamente óleos 

usados, lubrificantes, tintas e solventes, bem como resíduos contaminados por 
óleos e produtos químicos deverão ser devidamente acondicionados, identificados 
e armazenados em local impermeabilizado e coberto, com bacia de retenção de 
derrames acidentais. No que respeita aos óleos usados deverão separar-se os 
óleos hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada. Estes locais devem 
ainda ser de fácil acesso, de forma a facilitar a operação de trasfega de resíduos e 
produtos químicos. 

 
Ger 23:  As zonas dos estaleiros afectas às oficinas e parque de máquinas deverão ser 

impermeabilizadas. Os locais destinados ao abastecimento de combustível e 
armazenamento temporário de óleos e combustíveis devem ser 
impermeabilizados, planos e preferencialmente cobertos. Os locais destinados à 
lavagem de veículos e máquinas afectas à obra devem ser equipados com 
separador de hidrocarbonetos. 

 
Ger 24 A programação dos trabalhos deverá assegurar a redução ao mínimo possível do 

período em que os solos ficam descobertos, minimizando a ocorrência de 
fenómenos de suspensão e arrastamento de partículas por acção da erosão 
eólica e hídrica. 

 
Ger 25  Nos locais onde se localizem receptores sensíveis (habitações) os trabalhos e 

operações de construção mais ruidosos, nomeadamente desmontes com 
explosivos, deverão ser realizados preferencialmente durante o período diurno (7h 
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– 18h), evitando a sua realização no período nocturno e durante os fins-de-
semana. 

 
Ger 26 Os equipamentos a utilizar deverão respeitar as normas e especificações técnicas 

estabelecidas, em termos de níveis de emissão sonora e de emissão de poluentes 
atmosféricos, devendo ainda ser efectuada uma manutenção periódica dos 
equipamentos, de modo a prevenir o seu aumento. 

 
Ger 27 Assim que deixem de ser necessárias, as faixas de terreno afectas à circulação de 

veículos e máquinas utilizadas na execução dos trabalhos deverão ser limpos e 
descompactados através da utilização de um escarificador. Caso de se trate de 
uma zona agrícola, o trabalho deverá ser complementado com a utilização de uma 
grade de discos. 

 
Ger 28: Após a conclusão da fase de construção, os terrenos afectados pela implantação 

do(s) estaleiro(s), por áreas de deposição de materiais e por vias de circulação, 
que não correspondam à faixa efectiva de afectação do Projecto (áreas a 
expropriar), deverão ser alvo de recuperação paisagística, para que seja possível 
reintegrá-las na paisagem. 
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9.5 Medidas de Minimização Específicas por Descritor 
 
9.5.1 Geologia 
 
9.5.1.1 Fase de Construção 

 
Geo 1: Com o intuito de acautelar a possibilidade de ocorrência de ravinamentos, 

abarrancamentos, etc. provocados pela circulação intensa de águas superficiais, 
recomenda-se o revestimento dos taludes de escavação, que permaneçam após a 
fase de construção com coberto vegetal, ou outra forma de revestimento, de forma 
a reduzir a susceptibilidade à erosão da superfície do talude. É recomendável 
executar esta acção o mais precocemente possível, logo após a execução da 
escavação/aterro, de forma a atenuar os eventuais fenómenos de erosão.  

 
Geo 2: Os trabalhos de construção a efectuar em locais onde existem potenciais jazidas 

fossilíferas devem ser acompanhados por especialista em Geologia – 
Paleontologia. Sugere-se a inclusão da área correspondente à Jazida de Monte 
Novo (a cerca de 200 m de distância do Tramo C2) como área interdita à 
instalação de estaleiros e depósito de materiais. 

 
Geo 3: Os materiais inertes excedentários provenientes das escavações deverão ser 

preferencialmente depositados em pedreiras improdutivas inactivas (de entre as 
quais se identificam como potencialmente utilizáveis as já identificadas no âmbito 
do levantamento efectuado no desenvolvimento do Estudo Prévio e listadas no 
Quadro 3.4.4 do presente EIA).  

 
Geo 4: Os desmontes relevantes a efectuar para a obtenção das cotas de trabalho que 

vierem a ser definidas em projecto de execução deverão ser acompanhadas por 
um especialista em geologia ou geologia de engenharia, por forma a proceder-se 
ao mapeamento das superfícies escavadas, definir para cada secção o horizonte 
geotécnico interceptado e verificar o ajustamento das indicações do Projecto às 
condições efectivamente encontradas em obra, nomeadamente para proceder a 
eventuais ajustes ou recomendações sobre o modo de contenção do maciço 
rochoso e das condições de fundação. 
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9.5.2 Solo e Uso do Solo 
 
9.5.2.1 Fase de Construção 
 

Sol 1: Os taludes de aterro e escavação bem como as restantes áreas a afectar pela 
execução do Projecto deverão ser revestidos logo que possível (de acordo com os 
materiais previsto no Projecto) de forma a reduzir a exposição dos solos aos 
processos erosivos. 

 
Sol 2: Nas linhas de água atravessadas ou intervencionadas pelo Projecto deve ser 

assegurada tanto quanto possível a manutenção das galerias ripícolas e a sua 
recriação quando aplicável de forma a reduzir os fenómenos de erosão. 

 
Sol 3: Antes das intervenções a efectuar nos terrenos, deverão ser garantidas medidas 

necessárias à guarda e contenção do efectivo pecuário, evitando a sua fuga e/ou 
eventuais acidentes provocados por animais de maior porte nas áreas onde a 
exploração agro-pecuária tem um papel relevante e é efectuada de forma 
extensiva, nomeadamente onde os animais pastam sem restrições nas parcelas. 

 
9.5.2.2 Fase de Exploração 

 
Sol 4: A manutenção dos balastros e dos taludes de via deverá ser efectuada recorrendo 

à utilização de produtos químicos que sejam rapidamente absorvidos pelas 
plantas de modo a evitar a contaminação por fitofármacos dos solos e sistemas 
culturais existentes nas parcelas adjacentes. 

 
Sol 5: Deverá ser acautelada a manutenção das infra-estruturas de drenagem da 

plataforma ferroviária e caminhos de serviço com o objectivo de evitar eventuais 
acumulações de água a montante destas infra-estruturas, com prejuízo das 
culturas existentes. 

 
9.5.3 Ecologia 
 
9.5.3.1 Fase de construção 

 
Eco 1: Deverão ser assinaladas as árvores adjacentes às áreas de intervenção que não 

tenham de ser abatidas e, quando necessário, protegidas com estruturas como, 
por exemplo, tapumes. 
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Eco 2: Não devem ser colocados cravos, cavilhas, correntes e outro tipo de equipamento 

em árvores e arbustos.  
 
Eco 3: Não devem ser deixadas raízes a descoberto e sem protecção em locais de 

escavação. 
 
Eco 4:  Os estaleiros deverão ser equipados com meios de combate a fogos. 
 
Eco 5:  As actividades de desmonte com recurso a explosivos a executar no troço que se 

desenvolve mais próximo dos ninhos de bufo-real e de águia perdigueira deverão 
ser executadas preferencialmente fora do período de nidificação, se se confirmar 
previamente a utilização dos ninhos por estas espécies. 

 
9.5.4 Recursos Hídricos Superficiais 

 
9.5.4.1 Fase de construção 

 
RHSup 1: Avaliar em fase de obra, em conjunto com os proprietários das charcas e 

albufeiras de rega localizadas nas proximidades do traçado, a necessidade de 
implementar medidas destinadas a evitar a afluência de quantidades elevadas de 
sólidos às mesmas, que possam por em causa a utilização da água para rega. 

 
9.5.4.2 Fase de Exploração 

 
RHSup 2: Assegurar que a utilização de fitofármacos nas áreas de integração 

paisagista da via se efectuam de acordo com as boas práticas ambientais e que 
são utilizadas as quantidades estritamente necessárias para garantir a 
manutenção e preservação das áreas integradas paisagisticamente. 

 
RHSup 3: Assegurar a manutenção e limpeza periódica de todos os órgãos de 

drenagem transversal e longitudinal da ferrovia e restabelecimentos associados. 
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9.5.5 Recursos Hídricos Subterrâneos 
 

9.5.5.1 Fase de Construção 
 
RHSub 1: Os titulares das captações privativas que estiverem licenciadas e que serão 

eliminadas, deverão ser compensados monetariamente ou através da substituição 
das referidas captações. Igual tratamento deve ser dado a situações onde os usos 
da água subterrâneas serão afectados por efeitos de escavação que cortam as 
fracturas que abastecem subterraneamente as referidas captações. Esta situação 
só é verificável em obra, recomendando-se por isso a vistoria, em obra, de 
Hidrogeólogo de forma a validar os impactes directos que ocorrem, e que no caso 
são irreversíveis. 

 
9.5.6 Paisagem 

 
9.5.6.1 Fase de construção 

 
Para a minimização dos impactes na paisagem recomenda-se a adopção das seguintes 
medidas, a implementar durante a fase de construção e cuja influência se estenderá 
posteriormente à fase de exploração: 
 
Pai 1: Reposição de espécies de vegetação autóctone pelo revestimento vegetal de 

todas as áreas afectadas, por plantação ou sementeira, logo que possível, sem 
prejuízo de introdução de outras espécies tradicionais e de elevado valor 
ecológico e paisagístico.  

 
Pai 2: Se após a consideração dos condicionamentos à implantação de estaleiros e 

infra-estruturas associadas à construção da infra-estrutura ferroviária indicados na 
medida de minimização Ger 3 ainda puderem ser considerados locais alternativos 
para a sua implantação, a selecção dos mesmos deverá ainda preferencialmente 
efectuada em zonas de maior capacidade de absorção visual. 

 
Pai 3: Em função das condições específicas das áreas destinadas à implantação de 

estaleiros e áreas de depósito de materiais, nos locais com maior acessibilidade 
visual, nomeadamente em termos de morfologia local dos terrenos e do porte da 
vegetação envolvente, deverá ser ponderada a utilização de tapumes e vedações 
de forma a reduzir o impacte visual dos mesmos. 
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9.5.6.2 Fase de exploção 

 
Pai 4: Manutenção e Conservação de todas as áreas semeadas e plantadas envolventes 

à via férrea, propostas no projecto de enquadramento e integração paisagística. 
 

9.5.7 Ruído  
 
9.5.7.1 Fase de Construção  
 

Rui 1: Os estaleiros deverão ficar afastados de áreas com uso habitacional como são o 
edificado de alguns montes e herdades. 

 
Rui 2: Seleccionar e utilizar máquinas e equipamentos tão silenciosos quanto possível. 
 
Rui 3: Possuir a certificação da classe de nível de potência sonora emitida por toda a 

maquinaria (móvel e imóvel) de apoio à obra. 
 
Rui 4: Seleccionar e utilizar técnicas e processos construtivos tão silenciosos quanto 

possível. 
 
Rui 5: Quando e onde necessário, na medida do possível, insonorizar, adoptando 

técnicas de controlo de ruído adequadas, a maquinaria e os equipamentos de 
apoio à obra que se revelem demasiado ruidosos. 

 
Rui 6: Disciplinar e racionalizar a circulação de veículos de apoio à obra. 
 
Rui 7: Disciplinar e racionalizar a execução de operações e / ou de actividades 

construtivas que se prevêem inevitavelmente mais ruidosas, eventualmente, 
enquadrando-as em horários em que gerem menor impacte. 

 
Rui 8: Criar sistema de comunicação e informação pública, através de placards ou 

outros, dando conta à população potencialmente afectada, da ocorrência e 
natureza de operações construtivas que se potenciem de maior impacte sonoro e / 
ou vibrátil. 

 
Rui 9: O desenvolvimento da execução das obras, deverão ser alvo de um 

acompanhamento continuado no âmbito da especialidade de acústica, por forma a 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 328/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

garantir, nas várias fases, o cumprimento da regulamentação aplicável sobre esta 
matéria, nomeadamente, o Regulamento Geral do Ruído. Eventuais medidas 
adicionais de minimização de impactes sonoros, serão ditadas pelos resultados 
das campanhas de monitorização acústica, a realizar ao longo do 
desenvolvimento dos trabalhos na fase de obra. 

 
9.5.7.2 Fase de Exploração 

 
Rui 10: Eventuais medidas de minimização de impactes sonoros sobre o meio ambiente a 

recomendar para a fase de exploração serão ditadas pelas conclusões do 
programa de monitorização acústica a realizar nesta fase do projecto. 

 
9.5.8 Vibrações 

 
9.5.8.1 Fase de Construção  
 

Vib 1: Previamente ao início das actividades de construção deverá ser efectuada uma 
vistoria aos edifícios situados numa faixa de 100 m na envolvente da solução de 
traçado que vier a ser seleccionada, enquadrando-os na Norma Portuguesa 2074) 
de acordo com a sua tipologia, de forma a eventualmente dirimir 
responsabilidades relacionadas com a ocorrência de danos estruturais ou 
cosméticos nos mesmos. 

 
9.5.8.2 Fase de Exploração 

 
Vib 2: Eventuais medidas de minimização de impactes em termos de vibrações para as 

edificações a recomendar para a fase de exploração serão ditadas pelas 
conclusões do programa de monitorização de vibrações a realizar nesta fase do 
projecto. 

 
9.5.9 Aspectos Socio-económicos 

 
9.5.9.1 Fase de Construção  

 
Soc 1: Deverão ser adoptadas medidas que visem informar a população sobre as obras 

(motivo, tipo e especificidade, faseamento, duração, data prevista para finalização, 
etc.), colocando painéis informativos, distribuindo folhetos informativos específicos 
e recorrendo a publicidade em órgão de informação nacionais e locais 
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(nomeadamente jornais), contemplando no “Site” da RAVE uma página alusiva ao 
Projecto em análise (prestando-se informação diversa sobre a execução das 
obras) e criando um serviço de atendimento à população onde esta possa ser 
esclarecida, informada e fazer eventuais reclamações.  

 
Soc 2: Deverão ser adoptadas medidas especiais de informação das populações 

directamente afectadas sobre actividades pontuais que se prevejam ser 
particularmente ruidosas, tais comos os desmontes a fogo. 

 
Soc 3: Na localização dos estaleiros e na definição de caminhos de circulação de acesso 

à obra e de condução de materiais sobrantes a destino final deverá evitar-se, na 
medida do possível, afectar explorações agro-pecuárias e salvaguardar as 
distâncias adequadas (da ordem dos 200 m) aos aglomerados populacionais e a 
receptores de carácter sensível. 

 
Soc 4: Sempre que ocorra degradação dos pavimentos das vias rodoviárias locais 

associada ao tráfego de veículos afectos à obra deverá ser assegurada a 
reposição das condições originais das vias no final da obra. 

 
Soc 5: Deverão ser divulgados com a necessária antecedência e clareza, os desvios de 

trânsito e as alterações nas circulações rodoviária e pedonal. 
 
Soc 6: A reposição dos serviços afectados, nomeadamente de abastecimento de água, 

electricidade e telecomunicações, deverá ser efectuada adoptando medidas que 
visem minimizar a afectação da utilização de tais serviços por parte das 
populações e actividades económicas deles dependentes. 

 
Soc 7: Deverá procurar-se, sempre que possível, a contratação de mão-de-obra 

residente nos concelhos atravessados pelo Projecto, de forma a minimizar as 
elevadas taxas de desemprego existentes, ainda que de carácter temporário. 

 
9.5.10 Património 

 
As medidas de minimização de impactes negativos proposta para o descritor Património 
Cultural, Arqueológico e Construído, obedece à execução de um conjunto de acções que 
se tipificam e definem no Quadro 9.5-1, as quais deverão ser aplicadas tendo em conta a 
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solução que vier a ser seleccionada e posteriormente desenvolvida na fase subsequente 
de projecto. 
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Quadro 9.5-1-Síntese de acções a ter em conta na definição de medidas de minimização 

Tipologia das medidas 
de minimização 

propostas 
Definição da tipologia de medida proposta 

Ajustamento do Projecto Alteração parcial do Projecto, com o objectivo de anular impactes negativos, certos ou 
previsíveis sobre determinadas ocorrências. 

Planta de 
Condicionantes da Obra 

Inclusão das ocorrências de interesse patrimonial identificadas na Situação de 
Referência em planta de condicionantes do caderno de encargos da obra, impondo 
restrições à afectação, ocupação ou atravessamento desses locais. 

Sinalização 

Sinalização de ocorrências de interesse patrimonial no terreno, pelos meios mais 
adequados, como forma de evitar situações de alegado desconhecimento e de minorar 
impactes de natureza negativa resultantes da execução da obra ou da circulação de 
pessoas, viaturas e maquinaria pesada. 

Registo 

Execução de acções de registo (topográfico, fotográfico, arquitectónico, documental ou 
outro) da Situação de Referência e/ou das alterações provocadas em ocorrências de 
interesse patrimonial inventariadas, pelos meios e através dos suportes mais 
adequados. 

Recolha 
Promoção de acções de recolha de bens móveis associados a ocorrências de natureza 
patrimonial, bem como de elementos arquitectónicos, etnográficos ou outros integrados 
em imóveis ou conjuntos da mesma natureza. 

Acompanhamento 
Arqueológico 

Acompanhamento por arqueólogo de operações que impliquem remoção ou 
revolvimento de solo (desmatação, decapagem superficial, escavação). Os resultados 
podem determinar a adopção de medidas de minimização específicas (registo, 
sondagens, escavações arqueológicas, etc.). Os achados móveis efectuados no 
decurso desta medida deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo 
de tutela do Património cultural. 

Prospecção  
Arqueológica 

Prospecção de campo dirigida por arqueólogo e direccionada para áreas de maior 
potencial arqueológico relacionados directamente com a solução vier a ser adoptada, 
com carácter preventivo e, por isso, a efectuar preferencialmente antes da fase de 
obra. 

Sondagem / Escavação 
Arqueológica 

Sondagem ou escavação dirigida por arqueólogo em áreas de comprovado potencial 
arqueológico, de modo a obter informação que permita determinar o estado de 
conservação, a funcionalidade e o interesse científico de determinados sítios ou 
monumentos. Os resultados aconselharão as medidas de protecção, estudo e difusão 
mais adequadas. 

Estudo e Publicação de 
Resultados 

Estudo disciplinar ou multidisciplinar dos sítios, imóveis ou conjuntos de natureza 
patrimonial, de modo a possibilitar a sua interpretação cronológico-cultural e a 
promover a divulgação científica de resultados e a sua difusão junto da comunidade 
em geral. 

Protecção e Valorização 
de Estruturas 

Protecção, pelos meios mais adequados à sua perenidade, de estruturas de natureza 
arqueológica, etnográfica ou arquitectónica, de acordo com programas de trabalho 
elaborados por técnicos devidamente qualificados e, se aplicável, submetidos à 
apreciação prévia das instituições de tutela. 

Monitorização 
Monitorização periódica das condições de utilização e de conservação de ocorrências 
de interesse patrimonial, nas fases de construção e de exploração de determinada 
obra. 

Acessibilidades 
Garantia ou reposição das condições de acessibilidade a sítios, imóveis ou conjuntos 
de natureza patrimonial aquando das fases de construção e de exploração de 
determinada obra. 
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Para definição das acções acima descritas, e para a sua atribuição às ocorrências 
identificadas, na sua maioria de natureza arqueológica, deu-se particular atenção ao que, 
para esses casos, estipula a Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases 
da política e do regime de protecção e valorização do Património cultural(2). 
 
Atendendo à avaliação de impactes em ocorrências de natureza patrimonial e ao conjunto 
de acções antes caracterizado, sintetizam-se no Quadro 9.5-2, as medidas de minimização 
propostas para a fase subsequente de desenvolvimento do Projecto e que deverão ser 
aplicadas aos sítios de maior valor patrimonial e/ou aos que se encontrem na proximidade 
da área de afectação da solução que vier a ser adoptada. 

 

Quadro 9.5-2-Síntese das medidas de minimização do descritor Património a considerar na fase 
subsequente de desenvolvimento do Projecto (projecto base ou projecto de execução) 

Medida Referência de Sítio Definição 

Ajustamento do 
Projecto 

50 – Tramos A1, B1 e 
C1 
72 – Tramos A2 e C2 

Adopção das medidas preventivas e das soluções técnicas mais 
adequadas à preservação da anta do Monte das Covas (n.º 50), 
particularmente no caso da opção pelo Tramo B1. 

Adopção das medidas preventivas e das soluções técnicas mais 
adequadas à preservação da anta do Monte da Fontana (n.º 72), no 
caso de opção pelo Tramo A2 ou C2. 

Planta de 
Condicionantes da 
Obra 

Todas as ocorrências 
identificadas 

Inclusão em planta de condicionantes do caderno de encargos da 
obra, de modo a garantir a sua preservação e a aplicação de outras 
medidas propostas. 

Registo 6 – Tramos B1 e C1 
31 – Tramo C1 
40 – Tramo B1 
53 – Tramo B1 
86 – Tramos B2 e C2 
95 –  Tramos B2 e C2 

Execução de registo topográfico, fotográfico e arquitectónico, para 
memória futura, de estruturas de natureza patrimonial como o 
conjunto de moinho/poço/tanque da Horta de Pau (n.º 6); do 
conjunto arquitectónico do Monte do Lagar (n.º 31); do poço do 
Monte do Zambujal (n.º 4); do chafurdão do Monte das Covas (n.º 
53); da ponte da Ribeira da Asseca (n.º 86); do conjunto 
arquitectónico do Monte das Tenazes (n.º 95). 

 

                                                 
2 Art.º 73.º, ponto1: “Integram o património arqueológico todos os vestígios, bens e outros indícios da existência do ser humano no 
passado”; ponto 2: “O património arqueológico integra estruturas, construções, agrupamentos arquitectónicos, sítios valorizados, bens 
móveis e monumentos de outra natureza, bem como o respectivo contexto, quer estejam localizados no solo, subsolo ou em meio 
submerso, no mar territorial ou na plataforma continental”; Art.º 74.º, ponto1: “Aos bens arqueológicos será desde logo aplicável, nos 
termos da lei, o princípio da conservação pelo registo científico”; Art.º 79º: “Os promotores das obras ficam obrigados a suportar, por 
meio das entidades competentes, os custos das operações de arqueologia preventiva e de salvamento tornadas necessárias pela 
realização dos seus projectos” (ponto 3); “No caso de grandes empreendimentos públicos ou privados que envolvam significativa 
transformação da topografia ou paisagem, bem como do leito ou subsolo de águas interiores ou territoriais, quaisquer intervenções 
arqueológicas necessárias deverão ser integralmente financiadas pelo respectivo promotor” (ponto 4). 
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Medida Referência de Sítio Definição 

Prospecção 
Arqueológica 

Locais identificados na 
Situação de Referência 
de valor patrimonial 
mais elevado ou em 
situação de maior 
proximidade do eixo 
das várias soluções. 

Intensificação da prospecção das zonas de maior potencial 
arqueológico comprovado, em período mais favorável à observação 
de estruturas e bens móveis, de modo a reforçar a fundamentação 
e a planificar intervenções de sondagem e/ou escavação 
arqueológica. 

Sondagem / 
Escavação 
Arqueológica 

50 – Tramos A1, B1 e 
C1; 
72 – Tramos A2 e C2; 
95 – Tramos B2 e C2; 
53 – Tramos A1, B1 e 
C1 

Realização de sondagens ou escavações arqueológicas de sítios 
ou monumentos comprovadamente afectados por alguma das 
soluções propostas e de valor patrimonial ou interesse científico 
assinalável. Independentemente de recomendações que venham a 
ser emitidas após concretização da medida de Prospecção 
Arqueológica, é desde já considerada adequada a realização de 
sondagens e/ou escavações arqueológicas nas antas do Monte das 
Covas (n.º 50) e do Monte da Fontana (n.º 72), e nos sítios 
romanos do Monte das Tenazes (n.º 95) e do Monte do Outeiro (n.º 
103). 

Estudo e 
Publicação de 
Resultados 

 Estudo, publicação e difusão pelos meios mais adequados dos 
resultados da aplicação da medida de Sondagem e/ou Escavação 
Arqueológica 

Protecção e 
Valorização de 
Estruturas 

 Execução das medidas de protecção, conservação e valorização 
mais adequadas aos resultados da aplicação da medida de 
Sondagem e/ou Escavação Arqueológica 

 
Do Quadro 9.5-3 constam as medidas de minimização propostas para a fase de 
construção. 
 

Quadro 9.5-3 - Síntese das medidas de minimização do descritor Património a considerar na fase de 
construção 

Medida Referência de Sítio Definição 

Sinalização 6 – Tramos B1 e C1 
7 – Tramos A1, B1 e C1 
8 – Tramo A1 
12 – Tramos B1 e C1 
16 – Tramos B1 e C1 
31 – Tramo C1 
40 – Tramo B1 
50 – Tramos A1, B1 e 
C1 
53 – Tramos A1, B1 e 
C1 
72 – Tramos A2 e C2 
86 – Tramos B2 e C2 
95 – Tramos B2 e C2 
103 – Tramos A2, B2 e 
C2 

Sinalização física no terreno das ocorrências de valor patrimonial 
mais elevado ou em situação de maior proximidade do eixo da 
solução que vier a ser adoptada, de modo a evitar danos e perdas 
de informação contextual ou a permitir a execução de outras 
medidas.  

Com naturais ajustamentos às condicionantes do Projecto, deve 
considerar-se uma zona de reserva de 50 metros. 
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Medida Referência de Sítio Definição 

Registo  Desenvolvimento das acções de registo que não tenha sido 
possível concluir em momento prévio à fase de construção. 

Recolha 31 – Tramo C1 
86 – Tramos B2 e C2 
95 – Tramos B2 e C2 

Recolha de elementos arquitectónicos relevantes integrados em 
conjuntos que, pela sua proximidade ao eixos da via, venham a 
ser parcial ou totalmente demolidos. Poderá ser o caso do 
conjunto arquitectónico do Monte do Lagar (n.º 31), da ponte da 
Ribeira da Asseca (n.º 86) e do conjunto arquitectónico do Monte 
das Tenazes (n.º 95). Deve promover-se o seu depósito em 
instituição museal de âmbito local ou regional. 

Acompanhamento  
Arqueológico 

 Acompanhamento arqueológico integral de todas acções que 
envolvam desmatação, decapagem ou escavação, demolição 
parcial ou total de elementos arquitectónicos, etc., tendo em vista 
a minimização de eventuais impactes negativos sobre o 
Património já identificado ou incógnito. Inclui-se neste âmbito a 
sinalização (delimitação) e a documentação das ocorrências 
localizadas próximo das frentes de obra associadas à solução que 
vier a ser adoptada, como forma de salvaguarda pelo registo. 

Prospecção 
Arqueológica 

Ocorrências identificadas 
em resultado do 
acompanhamento 
arqueológico 

Prospecção das zonas a que não foi possível aceder na fase de 
estudo prévio (particularmente no caso do casal do Monte do 
Outeiro, n.º 103, afectado por todas as soluções), ou das até aqui 
prospectadas em condições de fraca ou nula visibilidade, após 
desmatação e antes do início de escavações, aterros e outras 
mobilizações de solos tendo em conta a área de influência da 
solução que vier a ser adoptada. 

Sondagem / 
Escavação 
Arqueológica 

 Desenvolvimento das acções de sondagem e/ou escavação 
arqueológica que não tenha sido possível concluir em momento 
prévio à fase de construção, ou que se justifiquem em função de 
recomendações decorrentes de Prospecção ou Acompanhamento 
arqueológico. 

Estudo e 
Publicação de 
Resultados 

 Estudo, publicação e difusão pelos meios mais adequados dos 
resultados da aplicação da medida de Sondagem e/ou Escavação 
Arqueológica. 

Protecção e 
Valorização de 
Estruturas 

 Execução das medidas de protecção, conservação e valorização 
mais adequadas aos resultados da aplicação da medida de 
Sondagem e/ou Escavação Arqueológica. 

Monitorização  Monitorização regular das condições de conservação das 
ocorrências de interesse patrimonial inventariadas, com particular 
incidência nas de natureza arquitectónica (abertura de fendas, 
abatimentos, etc.). 

Acessibilidades  Manutenção das condições de acessibilidade às ocorrências de 
interesse patrimonial inventariadas, particularmente nos casos em 
que tal seja fundamental para a concretização de outras das 
medidas propostas. 
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As medidas de minimização de impactes em fase de exploração estão sintetizadas no 
Quadro 9.5-4. 
 

Quadro 9.5-4 - Síntese das medidas de minimização do descritor Património a considerar na fase de 
exploração 

Medida Referência de Sítio Definição 

Planta de 
Condicionantes da 
Obra 

 As ocorrências identificadas na área de incidência do Projecto 
devem se conservadas mediante a sua inclusão em planta de 
condicionantes, com efeito preventivo face a obras de 
manutenção, reparação ou a alterações do Projecto agora 
avaliado. 

Estudo e 
Publicação de 
Resultados 

 Desenvolvimento de acções de estudo, publicação e difusão 
resultantes da concretização de medidas de minimização aplicadas 
em fases anteriores. 

Protecção e 
Valorização de 
Estruturas 

 Desenvolvimento de acções de conservação, protecção e 
valorização decorrentes de  
medidas de minimização aplicadas em fases anteriores. 

Monitorização  Monitorização regular das condições de conservação das 
ocorrências de interesse patrimonial inventariadas, com particular 
incidência nas de natureza arquitectónica (abertura de fendas, 
abatimentos, etc.). 
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10 COMPARAÇÃO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS 
 

10.1 Considerações Iniciais 
 
Tal como foi referido no capítulo relativo à descrição do Projecto, foram desenvolvidas em 
Estudo Prévio três alternativas distintas de traçado (Alternativa A, Alternativa B e 
Alternativa C). 
 
Na envolvente ao PK 21+000, as três soluções apresentam um ponto em que o traçado é 
comum, quer longitudinalmente quer em perfil, permitindo dividir cada alternativa em dois 
tramos, dando origem a um conjunto de nove soluções de traçado possíveis que resultam 
da combinação dos diversos tramos projectados. 
 
Tendo em conta a quantidade de soluções de traçado possíveis, a diversidade de 
descritores ambientais sobre os quais penderão impactes resultantes da implementação do 
Projecto e a elevada extensão do Projecto a analisar, surgiu a necessidade de estabelecer 
uma metodologia que permita comparar de forma expedita e integrada as diversas 
soluções de traçado. 
 
Deste modo, tendo por base a identificação dos impactes a registar em cada um dos 
tramos considerados, efectuada ao longo de todo o capítulo 6, foram retidos os que pela 
sua magnitude, abrangência e significância dentro de cada um dos tramos se destacam 
em termos de avaliação. 
 
Para cada um dos impactes referidos foram definidos critérios de atribuição de significância 
a cada um dos impactes e a sua importância relativa face à totalidade dos impactes 
identificados, de forma a permitir, por agregação, valorizar ambientalmente cada uma das 
possíveis soluções de traçado equacionadas.  
 

10.2 Impactes Ambientais Identificados 
 
Tendo como base a análise efectuada ao longo de todo o capítulo 6 do presente EIA, para 
a comparação ambiental de soluções utilizaram-se os impactes com significado para cada 
um dos descritores analisados, tendo-se-lhes atribuído uma importância relativa (factor de 
ponderação do impacte) de acordo com a gravidade ou importância do benefício 
associado. Nesta análise não se integrou qualquer impacte associado ao descritor clima 
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uma vez que para este descritor todos os impactes identificados se prevê serem muito 
pouco significativos. 
 
Geologia 
 
Para o descritor geologia o impacte com maior significado identificado no EIA corresponde 
ao volume de terraplenagens previsto no Projecto. Com efeito, qualquer que seja a solução 
que vier a ser adoptada, o volume esperado para movimento de terras ascende a vários 
milhões de m3 o que constituirá um importante impacte negativo ao qual se atribui um 
factor de ponderação de 4 % relativamente à globalidade dos impactes. 
 
No que respeita à significância deste impacte considerou-se o seguinte critério de 
valorização: 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – volume de terraplenagens entre 0,1 e 
5.000.000 m3 

 (2) – Impacte pouco significativo – volume de terraplenagens entre 5.000.001 e 
10.000.000 m3 

 (3) – Impacte moderadamente significativo – volume de terraplenagens entre 
10.000.001 e 15.000.000 m3 

 (4) – Impacte significativo – volume de terraplenagens entre 15.000.001 e 
20.000.000 m3 

 (5) – Impacte muito significativo – volume de terraplenagens superior a 20.000.000 m3 
 
Tendo em conta o volume de terraplenagens envolvido em cada uma das soluções de 
traçado analisadas, considera-se que a Solução 3 é a que se apresenta mais desfavorável, 
atribuindo-se-lhe neste caso um impacte negativo muito significativo, com valor de 
significância (-5). Para as restantes soluções o impacte associado ao volume de 
terraplenagens considera-se como sendo negativo significativo, com valor de significância 
(-4). 
 
Solos e Uso Actual do Solo 
 
No caso do descritor Solos e Uso Actual do Solo, foram identificados dois impactes aos 
quais se atribui significado em termos de análise comparativa, um relativo aos solos e 
outro associado ao uso actual do solo. 
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Relativamente aos solos, considera-se que o impacte com maior relevância diz respeito à 
destruição de solos com elevada aptidão agrícola, incluídos nas classes de capacidade de 
uso A e B. A afectação de solos incluídos nestas classes constituirá um impacte negativo 
ao qual se atribui um factor de ponderação de 4 % relativamente à globalidade dos 
impactes identificados. 
 
Para quantificação da significância deste impacte (afectação de solos das classes de 
aptidão A e B) considerou-se o seguinte critério de valorização: 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – área afectada entre 0,1 e 25 ha 
 (2) – Impacte pouco significativo – área afectada entre 25,1 e 50 ha 
 (3) – Impacte moderadamente significativo – área afectada entre 50,1 e 75 ha 
 (4) – Impacte significativo – área afectada entre 75,1 e 100 ha 
 (5) – Impacte muito significativo – área afectada superior a 100 ha 

 
Tendo em conta as áreas de solos com elevada aptidão agrícola afectadas cada uma das 
soluções de traçado analisadas, considera-se que a Solução 5 é a que se apresenta mais 
favorável, atribuindo-se-lhe neste caso um impacte negativo muito pouco significativo, com 
valor de significância (-1). Para a Solução 1 o impacte associado a este tema é 
considerado pouco significativo, com valor de significância (-2). Para as restantes soluções 
o impacte associado à destruição de solos com elevada aptidão agrícola considera-se 
como sendo negativo moderadamente significativo, com valor de significância (-3). 
 
Em termos de uso actual do solo, considera-se que o impacte com maior relevância diz 
respeito à destruição de áreas ocupadas com culturas permanentes (vinha e olival) e 
culturas anuais de regadio. A afectação de áreas com esta tipologia de ocupação 
constituirá um impacte negativo ao qual se atribui um factor de ponderação de 4 % 
relativamente à globalidade dos impactes identificados. 
 
Para quantificação da significância deste impacte (afectação de áreas ocupadas com 
olival, vinha e culturas de regadio) considerou-se o seguinte critério de valorização: 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – área afectada entre 0,1 e 50 ha 
 (2) – Impacte pouco significativo – área afectada entre 50,1 e 100 ha 
 (3) – Impacte moderadamente significativo – área afectada entre 100,1 e 150 ha 
 (4) – Impacte significativo – área afectada entre 150,1 e 200 ha 
 (5) – Impacte muito significativo – área afectada superior a 200 ha 
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Tendo em conta a tipologia e a quantificação das áreas afectadas cada uma das soluções 
de traçado analisadas, considera-se que as Soluções 1, 4, 5, 6, 7 e 9 apresentam, quanto 
a esta temática um impacte negativo pouco significativo, com valor de significância (-2). Às 
Soluções 2, 3 e 8 associa-se um impacte negativo moderadamente significativo, com valor 
de significância (-3).  
 
Recursos Hídricos Superficiais 
 
Em termos de Recursos Hídricos Superficiais, considera-se que o impacte com maior 
importância diz respeito à afectação directa de charcas e barragens. Estas estruturas 
construídas destinam-se a apoiar a exploração agrícola e/ou pecuária, envolvem 
frequentemente elevados montantes de investimento e permitem em maior ou menor grau 
suprir as necessidades de água para rega e abeberamento de gado numa região em que o 
recurso água é de um modo geral escasso. A afectação destas estruturas constituirá um 
impacte negativo ao qual se atribui um factor de ponderação de 3 % relativamente à 
globalidade dos impactes identificados. 
 
Para quantificação da significância deste impacte (número de estruturas afectadas) 
considerou-se o seguinte critério de valorização: 
 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – afectação de 1 a 5 estruturas 
 (2) – Impacte pouco significativo – afectação de 6 a 10 estruturas 
 (3) – Impacte moderadamente significativo – afectação de 11 a 15 estruturas 
 (4) – Impacte significativo – afectação de 16 a 20 estruturas 
 (5) – Impacte muito significativo – afectação de mais de 20 estruturas 

 
Tendo em conta as afectações previstas cada uma das soluções de traçado analisadas, 
considera-se que a Solução 5 é a mais favorável, não registando qualquer afectação. Para 
as restantes soluções o impacte associado à afectação destas estruturas classifica-se 
como sendo negativo muito pouco significativo, com valor de significância (-1). 
 
Recursos Hídricos Subterrâneos 
 
Em termos de Recursos Hídricos Subterrâneos, considera-se que o impacte com maior 
importância diz respeito à afectação directa de captações de água principais destinadas a 
abastecimento público. Estas estruturas construídas destinam-se a apoiar o abastecimento 
de água às populações numa região em que o recurso água é de um modo geral escasso, 
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não estando disponíveis aquíferos com elevada produtividade. A afectação destas 
estruturas constituirá um impacte negativo ao qual se atribui um factor de ponderação de 
5 % relativamente à globalidade dos impactes identificados. 
 
Para quantificação da significância deste impacte considerou-se o seguinte critério de 
valorização: 
 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – afectação de captações destinadas ao 
abastecimento de água de populações entre 1 e 50 habitantes 

 (2) – Impacte pouco significativo – afectação de captações destinadas ao 
abastecimento de água de populações entre 51 e 100 habitantes 

 (3) – Impacte moderadamente significativo – afectação de captações destinadas ao 
abastecimento de água de populações entre 101 e 500 habitantes 

 (4) – Impacte significativo – afectação de captações destinadas ao abastecimento de 
água de populações entre 501 e 1.000 habitantes 

 (5) – Impacte muito significativo – afectação de captações destinadas ao 
abastecimento de água de populações com mais de 1.000 habitantes 

 
Tendo em conta as afectações previstas cada uma das soluções de traçado analisadas, 
verifica-se que as Soluções 2, 3, 5 e 6 são as mais favoráveis, não registando qualquer 
afectação. As Soluções 1 e 4 afectam uma das captações de Cascalhais-Juromenha 
(população de aproximadamente 150 habitantes) a que se associa o registo de um impacte 
negativo moderadamente significativo com valorização (-3). As Soluções 7, 8 e 9 afectam 
uma captação destinada ao abastecimento de água de S. Miguel de Machede (com cerca 
de 700 habitantes), resultando num impacte negativo significativo com valorização (-4). 
 
Aspectos Ecológicos 
 
Para o descritor valores ecológicos, foram identificados três impactes aos quais se atribui 
significado em termos de análise comparativa – afectação de Montado de Sobro e Azinho 
e Florestas de Protecção que integrem o habitat prioritário 6220*, afectação (aumento de 
perturbação) de territórios de espécies prioritárias e a criação do efeito barreira à 
circulação de espécies faunísticas.  
 
Relativamente à destruição de áreas de Montado de Sobro e Azinho e Florestas de 
Protecção que integrem o habitat prioritário 6220* considera-se que esta acção constituirá 
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um impacte negativo ao qual se atribui um factor de ponderação de 3 % relativamente à 
globalidade dos impactes identificados. 
 
Para quantificação da significância deste impacte (afectação de montado e floresta de 
protecção com habitat 6220*) considerou-se o seguinte critério de valorização: 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – área afectada entre 0,1 e 50 ha 
 (2) – Impacte pouco significativo – área afectada entre 50,1 e 75 ha 
 (3) – Impacte moderadamente significativo – área afectada entre 75,1 e 100 ha 
 (4) – Impacte significativo – área afectada entre 100,1 e 125 ha 
 (5) – Impacte muito significativo – área afectada superior a 125 ha 

 
Tendo em conta as áreas de afectação previstas para cada uma das soluções de traçado 
analisadas, considera-se que as Soluções 3 e 6 são as que se apresentam mais 
favoráveis, atribuindo-se-lhes neste caso um impacte negativo muito pouco significativo, 
com valor de significância (-1). Para as Soluções 2, 5, 8 e 9 o impacte associado a este 
tema é considerado pouco significativo, com valor de significância (-2). Para as restantes 
soluções o impacte associado à destruição destes biótopos considera-se como sendo 
negativo moderadamente significativo, com valor de significância (-3). 
 
Relativamente à afectação prevista de territórios de espécies prioritárias, esta afectação 
constituirá impactes negativos, a que se associa um factor de ponderação de 4 % e cuja 
avaliação da respectiva significância é efectuada de acordo com a importância relativa da 
área afectada, face à área total identificada na região de estudo. 
 
Assim, como forma de comparar a significância desta tipologia de impacte, entre as 
diversas soluções em análise utilizou-se o seguinte critério de valorização: 
 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – importância relativa da área afectada entre 
0,1 e 1,0 %; 

 (2) – Impacte pouco significativo – importância relativa da área afectada entre 1,1 e 
2,0 %; 

 (3) – Impacte moderadamente significativo – importância relativa da área afectada 
entre 2,1 e 2,5 %; 

 (4) – Impacte significativo – importância relativa da área afectada entre 2,6 e 3,0 %; 
 (5) – Impacte muito significativo – importância relativa da área afectada superior a 

3,0 % 
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De acordo com os territórios que se prevê virem a ser atravessados e tendo em conta a 
expressão desse atravessamento conclui-se que as Soluções 2, 5 e 8 apresentam, nesta 
matéria um impacte negativo moderadamente significativo com valorização (-3). Para as 
restantes soluções o impacte estimado será negativo e significativo, com valorização (-4), 
tendo em conta a expressão dos atravessamentos previstos. 
 
No que respeita à criação do efeito barreira à circulação de espécies faunísticas resultante 
da presença do Projecto (incrementado pelo facto de por questões de segurança a 
estrutura não permitir acessos para além das passagens) esta afectação constituirá um 
impacte negativo ao qual se atribui um factor de ponderação de 4 % relativamente à 
globalidade dos impactes identificados. 
 
Para quantificação da significância deste impacte considerou-se o seguinte critério de 
valorização: 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – criação de barreira física até 1 km de 
extensão; 

 (2) – Impacte pouco significativo – criação de barreira física entre 1,1 e 10 km de 
extensão; 

 (3) – Impacte moderadamente significativo – criação de barreira física entre 10,1 e 
50 km de extensão; 

 (4) – Impacte significativo – criação de barreira física entre 50,1 e 100 km de extensão; 
 (5) – Impacte muito significativo – criação de barreira física com extensão superior a 

100 km. 
 
Tendo em conta que a extensão do Projecto varia entre 59 e 60 km, qualquer que seja a 
solução em avaliação, considera-se que o impacte associado à criação de efeito barreira à 
circulação de fauna será negativo e significativo, a que se associa uma valorização de (-4).  
 
Paisagem 
 
Para o descritor valores ecológicos, foram identificados três impactes associados à 
presença de aterros e escavações aos quais se atribui significado em termos de análise 
comparativa – degradação visual da paisagem associada à criação de superfícies de aterro 
com mais de 15 m de altura, degradação visual da paisagem associada à criação de 
superfícies de escavação com mais de 15 m de altura e criação de barreira visual pela 
presença de grandes aterros em locais com visibilidade moderada a alta.  
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Estes três tipos de impactes são considerados como impactes negativos aos quais de 
atribuiu um factor de ponderação face à totalidade dos impactes de 2 %, 3 % e 3 %, 
respectivamente. 
 
Para qualquer dos impactes identificados sobre o descritor paisagem, utilizou-se o mesmo 
critério de valorização para quantificação da significância destes impactes para cada uma 
das soluções em análise, tal como a seguir se refere: 
 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – extensão de aterro ou escavação até 250 m; 
 (2) – Impacte pouco significativo – extensão de aterro ou escavação entre 251 e 

1.000 m; 
 (3) – Impacte moderadamente significativo – extensão de aterro ou escavação entre 

1.001 e 5.000 m; 
 (4) – Impacte significativo – extensão de aterro ou escavação entre 5.001 e 10.000 m; 
 (5) – Impacte muito significativo – extensão de aterro ou escavação superior a 

10.000 m. 
 
No caso da presença de grandes aterros, verifica-se que as Soluções 2, 5 e 8 são as que 
apresentam menor valor de significância de impacte (-1), a que correspondem impactes 
muito pouco significativos. Seguem-se as Soluções 3, 6 e 9, com impactes pouco 
significativos e respectiva valorização de (-2). Para as restantes soluções, a presença de 
grandes aterros induzirá impactes moderadamente significativos sobre a paisagem (-3).  
 
Quanto à presença de grandes superfícies de escavação, a Solução 4 é a única que 
apresenta impacte negativo com significância moderada. Para as restantes soluções 
prevê-se a ocorrência de impactes negativos significativos (-4) relacionados com a 
presença de grandes superfícies de escavação. 
 
Relativamente à presença de grandes aterros em locais de elevada visibilidade, 
constituindo um efeito de barreira visual, verifica-se que qualquer das soluções em análise 
induzirá a ocorrência de impactes negativos, moderadamente significativos (-3) associados 
a este tipo de afectação da paisagem. 
 
Qualidade do Ar 
 
Em termos de qualidade do ar importa realçar os impactes positivos esperados em 
resultado da redução das emissões de poluentes atmosféricos originada pela estimada 
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transferência modal de tráfego rodoviário e aéreo para a nova ferrovia. Neste domínio a 
análise efectuada prevê a totalidade da ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e 
Madrid e não apenas o Lote 3C da LAV, uma vez que estes benefícios só serão 
concretizados quando todo o eixo estiver em exploração. 
 
Nestas circunstâncias considerou-se que os impactes na qualidade do ar serão positivos, e 
a eles se associa um factor de ponderação de 4 % face à totalidade dos impactes 
esperados. 
 
Para este descritor os impactes estimados serão equivalentes para qualquer das soluções 
de traçado propostas em Estudo Prévio e a eles se atribui pouco significado (+2) uma vez 
que a redução estimada para os diversos poluentes analisados (dióxido de carbono, 
dióxido de enxofre, óxidos de azoto e partículas) não ultrapassa os 4 % face às emissões 
totais nacionais inventariadas para o território nacional. 
 
Vibrações 
 
Para o descritor vibrações considerou-se como impacte a analisar para comparação de 
soluções o que resulta da afectação estrutural de habitações e incomodidade humana 
resultante da percepção das vibrações. Esta afectação constituirá um impacte negativo 
ao qual se associou um factor de ponderação de 4 %. 
 
Como indicador deste impacte foi definido um Índice de Exposição às Vibrações (IEV) que 
resulta da ponderação das afectações de acordo com a seguinte expressão: 
 

IEV = 0,40*RAEFC + 0,10*RIHFC + 0,25*RAEFE + 0,25*RIHFE, onde 
 

 IEV – representa o Índice de exposição a vibrações; 
 RAEFC – representa o número de receptores sujeitos a afectação estrutural durante a 

fase de construção; 
 RIHFC – representa o número de receptores sujeitos a incomodidade humana às 

vibrações durante a fase de construção; 
 RAEFE – representa o número de receptores sujeitos a afectação estrutural durante a 

fase de exploração; 
 RIHFE – representa o número de receptores sujeitos a incomodidade humana às 

vibrações durante a fase de exploração. 
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Com base no indicador de impacte referido foi estabelecido o seguinte critério de 
valorização da significância dos impactes associados à vibrações: 
 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – valores de IEV inferior a 2; 
 (2) – Impacte pouco significativo – valores de IEV entre 2 e 5; 
 (3) – Impacte moderadamente significativo – valores de IEV entre 5 e 10; 
 (4) – Impacte significativo – valores de IEV entre 10 e 50; 
 (5) – Impacte muito significativo – valores de IEV superiores a 50. 

 
De acordo com os resultados apurados para o Índice de Exposição às Vibrações, verifica-
se que as Soluções 2, 3, 5, 6 e 9 apresentam impactes negativos moderadamente 
significativos (-3) associados a este tema. Às restantes soluções associam-se impactes 
negativos de pouco significativos (-2). 
 
Ruído 
 
Para o descritor ruído considerou-se como impacte mais relevante a exposição de 
receptores a níveis de ruído superiores aos legalmente considerados admissíveis. Este 
impacte será negativo e a ele se associa um factor de ponderação de 5 % face à 
globalidade dos impactes. 
 
Como indicador dos impactes associados ao ruído utilizou-se a grandeza Volume de 
Exposição Acústica (VEA) que conjuga o índice de exposição acústica esperado em cada 
um dos tramos analisados com o número de receptores existentes no local. Utilizando este 
indicador, definiu-se como critério de valorização para quantificação da significância deste 
impacte para cada uma das soluções em análise, o seguinte: 
 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – valores de VEA inferior a 20; 
 (2) – Impacte pouco significativo – valores de VEA entre 20 e 100; 
 (3) – Impacte moderadamente significativo – valores de VEA entre 100 e 200; 
 (4) – Impacte significativo – valores de VEA entre 200 e 500; 
 (5) – Impacte muito significativo – valores de VEA superiores a 500. 

 
Tendo em conta os resultados de VEA obtidos em cada um dos tramos analisados pode 
concluir-se que: 
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 As Soluções 2 e 8 são as que apresentam um menor valor de significância (-1) 
apresentando valores de VEA inferiores a 20. 

 As restantes soluções analisadas apresentam valores de VEA que variam entre 23 e 
34 a que se associam impactes pouco significativos (-2) relativamente ao descritor 
ruído. 

 
Ordenamento do Território 
 
No que diz respeito ao descritor ordenamento do território, foram identificados 5 tipos de 
impactes relevantes a utilizar na análise comparativa de soluções:  
 Afectação de solos incluídos no regime da RAN, considerado como impacte negativo 

ao qual se atribuiu um factor de ponderação de 4 %; 
 Afectação de solos incluídos no regime da REN, considerado como impacte negativo 

ao qual se atribuiu um factor de ponderação de 2 %; 
 Afectação de áreas de montado, considerado como impacte negativo ao qual se 

atribuiu um factor de ponderação de 3 %; 
 Afectação de equipamentos municipais e associativos, considerado como impacte 

negativo ao qual se atribuiu um factor de ponderação de 4 %; 
 Adequação do Projecto aos Planos estratégicos nacionais (PNPOT e QREN), 

considerado como impacte positivo ao qual se atribuiu um factor de ponderação de 
5 %. 

 
Para cada um dos impactes foram definidos critérios específicos de valorização da 
respectiva significância tal como a seguir se apresentam. 
 
Para quantificação da significância associada à afectação de solos incluídos no regime de 
RAN considerou-se o seguinte critério de valorização: 
 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – área afectada entre inferior a 50 ha 
 (2) – Impacte pouco significativo – área afectada entre 50,1 e 100 ha 
 (3) – Impacte moderadamente significativo – área afectada entre 100,1 e 250 ha 
 (4) – Impacte significativo – área afectada entre 250,1 e 500 ha 
 (5) – Impacte muito significativo – área afectada superior a 500 ha 

 
Este critério não é diferenciador das 9 soluções analisadas associando-se a qualquer delas 
um impacte negativo pouco significativo (-2). 
 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 347/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

Para quantificação da significância associada à afectação de solos incluídos no regime de 
REN considerou-se o seguinte critério de valorização: 
 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – área afectada entre inferior a 100 ha 
 (2) – Impacte pouco significativo – área afectada entre 100,1 e 250 ha 
 (3) – Impacte moderadamente significativo – área afectada entre 250,1 e 500 ha 
 (4) – Impacte significativo – área afectada entre 500,1 e 1.000 ha 
 (5) – Impacte muito significativo – área afectada superior a 1.000 ha 

 
Tal como sucede no caso da RAN, também este critério não é diferenciador das 9 soluções 
analisadas associando-se a qualquer delas um impacte negativo pouco significativo (-2). 
 
Para quantificação da significância associada à afectação de áreas de montado 
considerou-se o seguinte critério de valorização: 
 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – área afectada entre inferior a 50 ha 
 (2) – Impacte pouco significativo – área afectada entre 50,1 e 100 ha 
 (3) – Impacte moderadamente significativo – área afectada entre 100,1 e 250 ha 
 (4) – Impacte significativo – área afectada entre 250,1 e 500 ha 
 (5) – Impacte muito significativo – área afectada superior a 500 ha 

 
No caso da afectação das áreas de montado, a análise dos dados recolhidos permite 
concluir que a Solução 5 é a que apresenta uma maior afectação à qual se associa um 
impacte negativo pouco significativo (-2). Para as restantes soluções os impactes 
associados à afectação de montado consideram-se muito pouco significativos (-1). 
 
Quanto à afectação de equipamentos municipais a associativos, consideraram-se os 
seguintes critérios de valorização da significância: 
 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – afectação marginal de 1 estrutura 
 (2) – Impacte pouco significativo – afectação marginal de 2 estruturas 
 (3) – Impacte moderadamente significativo – afectação franca de 1 estrutura 
 (4) – Impacte significativo – afectação franca de 2 estruturas 
 (5) – Impacte muito significativo – afectação franca de mais de 2 estruturas 

 
Tendo em conta que apenas o Tramo B2 interfere com infra-estruturas municipais e 
associativas (um aterro de inertes e um campo de tiro), as Soluções 2, 5 e 8 apresentam 
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um impacte negativo moderadamente significativo (-3) neste domínio. Para as restantes 
soluções o impacte previsto é nulo. 
 
No que respeita à adequação do Projecto com os Planos estratégicos nacionais, 
considera-se que no âmbito da Ligação entre Lisboa e Madrid o Projecto encerra impactes 
positivos muito significativos (+5) no domínio da adequação às estratégias nacionais de 
desenvolvimento, sendo este impacte equivalente para as 9 soluções analisadas. 
 
Sócio-economia 
 
Para o descritor sócio-economia foram definidos 4 tipos de impactes considerados 
relevantes para a avaliação do desempenho ambiental do Projecto: 
 
 Afectação de habitações e estruturas construídas, considerado como impacte 

negativo ao qual se atribuiu um factor de ponderação de 4 %; 
 Salvaguarda das perspectivas dos promotores e edilidade no que respeita ao 

desenvolvimento a nível local, considerado como impacte positivo ao qual se atribuiu 
um factor de ponderação de 5 %; 

 Criação de novas acessibilidades para passageiros e mercadorias, considerado como 
impacte positivo ao qual se atribuiu um factor de ponderação de 3 %; 

 Criação de emprego, considerado como impacte positivo ao qual se atribuiu um 
factor de ponderação de 6 %; 

 
Relativamente à afectação de habitações e estruturas construídas a valorização da 
significância dos impactes foi efectuada de acordo com os seguintes critérios 
 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – afectação marginal de menos de 3 apoios 
agrícolas 

 (2) – Impacte pouco significativo – afectação de 3 a 8 apoios agrícolas, ou de menos 
de 3 habitações, ou de menos de 3 infra-estruturas 

 (3) – Impacte moderadamente significativo – afectação de 9 a 12 apoios agrícolas, ou 
de 4 a 8 habitações, ou de 4 a 8 infra-estruturas  

 (4) – Impacte significativo – afectação de mais do que 12 apoios agrícolas, ou de 9 a 
15 habitações, ou de 9 a 12 infra-estruturas 

 (5) – Impacte muito significativo – afectação de mais do que 15 habitações ou de mais 
do que 12 infra-estruturas 
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Tendo em conta estes critérios e analisando as intervenções previstas face ao edificado 
identificadas no ponto 6.12, verifica-se que as Soluções 1 e 3 apenas interferem com dois 
apoios agrícolas sendo o impacte negativo associado muito pouco significativo (-1). Para 
as restantes soluções o impacte detectado é considerado pouco significativo face ao 
reduzido número de afectações previstas, quer em termos de habitações, quer em termos 
de outras estruturas construídas. 
 
Face à salvaguarda das perspectivas dos promotores e edilidade no que respeita ao 
desenvolvimento a nível local, foi considerado como critério de valorização deste impacte a 
potenciação das perspectivas associadas às pretensões de desenvolvimento, tal como a 
seguir se apresentam: 
 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – muito reduzida potenciação das perspectivas 
associadas às pretensões de desenvolvimento 

 (2) – Impacte pouco significativo – reduzida potenciação das perspectivas associadas 
às pretensões de desenvolvimento 

 (3) – Impacte moderadamente significativo – moderada potenciação das perspectivas 
associadas às pretensões de desenvolvimento 

 (4) – Impacte significativo – elevada potenciação das perspectivas associadas às 
pretensões de desenvolvimento 

 (5) – Impacte muito significativo – muito elevada potenciação das perspectivas 
associadas às pretensões de desenvolvimento. 

 
Nesta perspectiva considera-se que as Soluções 1, 2 e 3, ao não interferirem com qualquer 
pretensão de desenvolvimento conhecida no momento induzirá uma muito elevada 
potenciação dos projectos de desenvolvimento já estabelecidos para a região 
(nomeadamente o Projecto Turístico previsto para o Monte da Palheta), ao que se associa 
um impacte positivo muito significativo (+5). 
 
Para as Soluções 3, 4 e 5 a significância deste impacte é moderada (+3), uma vez que o 
Tramo B1 interfere marginalmente com um projecto previsto para o Monte da Palheta, sem 
que no entanto o inviabilize. 
 
Para as restantes soluções o impacte associado à salvaguarda das perspectivas de 
desenvolvimento será nulo uma vez que o traçado do Tramo C1 inviabilizará a 
concretização do projecto turístico previsto para o Monte da Palheta. 
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Relativamente à criação de novas acessibilidades, no âmbito da Ligação entre Lisboa e 
Madrid considera-se que o Projecto encerra impactes positivos muito significativos (+5) no 
domínio da criação de novas acessibilidades mais vantajosas em termos de duração do 
tempo de viagem, qualidade do ar e sinistralidade, qualquer que seja a solução que vier a 
ser adoptada. 
 
No que se relaciona com a criação de emprego considera-se que construção do Projecto 
implicará a criação de emprego embora temporário o que constitui um impacte positivo 
moderadamente significativo (+3) independentemente da solução de traçado que vier a ser 
escolhida. 
 
Património 
 
Para o descritor Património o impacte considerado relevante para a avaliação do 
desempenho ambiental do Projecto relaciona-se com a afectação de ocorrências 
patrimoniais de valor patrimonial igual ou superior a 3. Este impacte é considerado 
negativo ao qual se atribuiu um factor de ponderação de 4 %. 
 
Relativamente à afectação de ocorrências patrimoniais a valorização da significância dos 
impactes foi efectuada de acordo com os seguintes critérios 
 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – afectação de 1 a 2 ocorrências patrimoniais 
com valor patrimonial 3. 

 (2) – Impacte pouco significativo – afectação de 3 a 5 ocorrências patrimoniais com 
valor patrimonial 3 

 (3) – Impacte moderadamente significativo – afectação de mais do que 5 ocorrências 
patrimoniais com valor patrimonial 3 ou de 1 ocorrência de valor patrimonial 4  

 (4) – Impacte significativo – afectação de 2 a 3 ocorrências patrimoniais com valor 
patrimonial 4 

 (5) – Impacte muito significativo – afectação de mais do que 3 ocorrências patrimoniais 
com valor patrimonial 4 ou de afectações de ocorrências de valor patrimonial 5. 

 
Neste domínio o trabalho desenvolvido ao longo do presente EIA permitiu concluir que 
apenas o Tramo C2 interfere com uma ocorrência de valor patrimonial 4. As restantes 
interferências inventariadas e utilizadas nesta análise comparativa de soluções, para os  
diversos tramos analisados, dizem respeita a ocorrências patrimoniais de valor 3. 
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Tendo conta as diversas interferências concluí-se que as Soluções 2, 5 e 8 são as que 
apresentam impactes negativos pouco significativos (-2) sobre o património. As restantes 
soluções induzirão impactes negativos moderadamente significativos (-3) associados às 
interferências com ocorrências patrimoniais.  
 
Resíduos 
 
Para o descritor Resíduos o impacte considerado relevante para a avaliação do 
desempenho ambiental do Projecto relaciona-se com o volume de material sobrante a 
eliminar e resíduos a gerir. Este impacte é considerado negativo ao qual se atribuiu um 
factor de ponderação de 8 %. 
 
No que respeita à significância deste impacte considerou-se o seguinte critério de 
valorização: 
 

 (1) – Impacte muito pouco significativo – volume de resíduos entre 0,1 e 2.000.000 m3 
 (2) – Impacte pouco significativo – volume de resíduos entre 2.000.001 e 4.000.000 m3 
 (3) – Impacte moderadamente significativo – volume de resíduos entre 4.000.001 e 

6.000.000 m3 
 (4) – Impacte significativo – volume de resíduos entre 6.000.001 e 8.000.000 m3 
 (5) – Impacte muito significativo – volume de resíduos superior a 8.000.000 m3 

 
Neste domínio, as Soluções 1 e 4 apresentam impactes negativos significativos (-4), 
enquanto que as restantes soluções apresentam impactes negativos muito significativos   
(-5) associados à elevada quantidade de materiais sobrante que será necessário gerir. 
 
Síntese da Análise Comparativa de Impactes 
 
Tendo como base os diversos impactes identificados, o respectivo factor de ponderação 
bem como a significância associada a cada uma das soluções, construiu-se uma matriz 
síntese de impactes, onde se apresenta a classificação de cada um dos impactes 
considerados, a sua valorização em cada tramo e a consequente valorização de cada 
solução por associação dos tramos que a compõem. 
 
Assim, no Quadro 10.1.1 apresenta-se a matriz síntese de valorização de impactes 
estabelecida para comparação das nove soluções desenvolvidas em Estudo Prévio para o 
Lote 3 C integrado na Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid. 
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De acordo com os resultados obtidos verifica-se que do ponto de vista ambiental será a 
Solução 1 a que se apresenta mais favorável, registando uma significância ponderada de 
impactes de -1,08 correspondendo a impactes globais muito pouco significativos a pouco 
significativos. 
 
As Soluções 7, 8 e 9 apresentam um impacte global pouco significativo da ordem dos -1,5, 
sendo estas as soluções mais penalizantes do ponto de vista da análise de impactes 
efectuada. 
 
 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de Impactes 

Pág.: 353/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

Quadro 10.2-1-Síntese da análise comparativa de soluções 

 
Expressão/Materialização do Impacte 

Significância do impacte (enquadrada na escala de avaliação, de 
1 a 5) e importância relativa do impacte (resultante do produto 

entre a significância e o factor de ponderação do mesmo) 
Solução D

es
cr

ito
r Identificação 

dos principais 
impactes 

ambientais 

Factor de 
ponderação 

dos principais 
impactes 

ambientais (%) 

Escala e critérios de avaliação da 
significância dos principais 

impactes ambientais TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 - (0,1-5.000.000  m3)                   

2 - (5.000.001 a 10.000.000 m3) 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

3 - (10.000.001 a 15.000.000 m3)                   

4 - (15.000.001 a 20.000.000 m3) -0,16 -0,16 -0,20 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 G
eo

lo
gi

a 
e 

ge
om

or
fo

lo
gi

a 

Volume de 
terraplenagens / 

negativo (-) 
4 

5 - (> 20.000.000 m3) 

5.190.904 m3 3.717.673 m3 3.676.080 m3 13.474.674 m3 14.615.002 m3 15.474.959 m3

                  

1 - (1 a 50 hab)                   

2 - (51 a 100 hab) 3 0 0 3 0 0 4 4 4 

3 - (101 a 500 hab)                   

4 - (501 a 1.000 hab) -0,15 0,00 0,00 -0,15 0,00 0,00 -0,20 -0,20 -0,20 

H
id

ro
ge

ol
og

ia
 Destruição de 

captações 
principais 

destinadas a 
abastecimento 

público / negativo   
(-) 

5 

5 - (> 1.000 hab) 

0 0 
S. Miguel de 
Machede - 
~700 hab. 

Captação de 
Cascalhais-

Juromenha  ~ 
150 hab. 

0 0 

                  

1 - (0,1 a 25 ha)                   

2 - (25,1 a 50 ha) 2 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 - (50,1 a 75 ha)                   

4 - (75,1 a 100 ha) -0,08 -0,12 -0,12 -0,12 -0,04 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 

So
lo

s 

Destruição de 
solos com elevada 

aptidão agrícola 
(classe de 

capacidade de uso 
A e B) / negativo    

(-) 

4 

5 - (> 100 ha) 

24 ha 21,7 ha 31 ha 41 ha 33,9 ha 34,9 ha 

                  

1 - (0,1 a 50 ha)                   

2 - (50,1 a 100 ha) 2 3 3 2 2 2 2 3 2 

3 - (100,1 a 150 ha)                   

4 - (150,1 a 200 ha) -0,08 -0,12 -0,12 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,12 -0,08 

U
so

 a
ct

ua
l d

o 
so

lo
 

Destruição áreas 
ocupadas com 

culturas 
permanentes 

(vinha e olival) e 
culturas anuais de 
regadio / negativo   

(-) 

4 

5 - (> 200 ha) 

22,5 ha 63,7 ha 19,9 ha 82,4 ha 20,5 ha 78,8 ha 

                  

1 - (1 a 5 unid.)                   

2 - (6 a 10 unid.) 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

3 - (11 a 15 unid.)                   

4 - (16 a 20 unid.) -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 0,00 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

R
ec

ur
so

s 
hí

dr
ic

os
 

su
pe

rf
ic

ia
is

  

Afectação directa 
de charcas e 
barragens / 
negativo (-) 

3 

5 - (> 20 unid.) 

1 unid. 0 1 unid. 2 unid. 0 1 unid. 
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Expressão/Materialização do Impacte 
Significância do impacte (enquadrada na escala de avaliação, de 
1 a 5) e importância relativa do impacte (resultante do produto 

entre a significância e o factor de ponderação do mesmo) 
Solução D

es
cr

ito
r Identificação 

dos principais 
impactes 

ambientais 

Factor de 
ponderação 

dos principais 
impactes 

ambientais (%) 

Escala e critérios de avaliação da 
significância dos principais 

impactes ambientais TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - (0 a 50 ha)                   

2 - (50,1 a 75 ha) 3 2 1 3 2 1 3 2 2 

3 - (75,1 a 100 ha)                   

4 - (100,1 a 125 ha) -0,09 -0,06 -0,03 -0,09 -0,06 -0,03 -0,09 -0,06 -0,06 

Afectação de 
Montado e Floresta 
de Protecção onde 

ocorre o Habitat 
6220* (Subestepes 

de gramíneas e 
anuais Thero-

Brachypodieta) / 
negativo (-) 

3 

5 - (> 125 ha) 

10,6 ha 12,7 ha 19,1 ha 66,2 ha 43,9 ha 35,9 ha 

                  

1 - (grau de afectação em área de 0,1 a 
1,0 %)                   

2 - (grau de afectação em área de 1,1 a 
2,0 %) 4 3 4 4 3 4 4 3 4 

3 - (grau de afectação em área de 2,0 a 
2,5 %)                   

4 - (grau de afectação em área de 2,6 a 
3,0 %)  -0,16 -0,12 -0,16 -0,16 -0,12 -0,16 -0,16 -0,12 -0,16 

Afectação de 
territórios de 

espécies 
prioritárias (Bubo 

bubo e Hieraaetus 
fasciatus); 

aumento de 
perturbação / 
negativo (-) 

4 

5 - (grau de afectação em área >  3 %) 

0 0 0 
2,61% (na área 

total de 91 
km2) 

2,22% (na 
área total de 

91 km2) 

2,94% (na 
área total de 

91 km2) 

                  

1 - (até 1 km de extensão)                   

2 - (de 1 ,1 a 10 km de extensão) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 - (de 10,1 a 50 km de extensão)                   

4 - (de 50,1 a 100 km de extensão) -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

Ec
ol

og
ia

  

Criação de efeito 
barreira à 

circulação de 
espécies 

faunísticas / 
negativo (-) 

4 

5 - (> 100 km de extensão) 

21 km 21 km 21 km 39 km 38 km 39 km 

                  



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de Impactes 

Pág.: 355/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

Expressão/Materialização do Impacte 
Significância do impacte (enquadrada na escala de avaliação, de 
1 a 5) e importância relativa do impacte (resultante do produto 

entre a significância e o factor de ponderação do mesmo) 
Solução D

es
cr

ito
r Identificação 

dos principais 
impactes 

ambientais 

Factor de 
ponderação 

dos principais 
impactes 

ambientais (%) 

Escala e critérios de avaliação da 
significância dos principais 

impactes ambientais TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - (extensão até 250 m)                   

2 - (extensão de 251 a 1000 m) 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

3 - (extensão de 1001 a 5000 m)                   

4 - (extensão de 5001 a 10 000 m) -0,06 -0,02 -0,04 -0,06 -0,02 -0,04 -0,06 -0,02 -0,04 

Degradação visual 
da paisagem pela 

criação de 
superfícies de 

aterro com mais de 
15 m de altura / 

negativo (-) 

2 

5 - (extensão > 10 000 m) 

0 0 0 1500 237 900 

                  

1 - (extensão até 250 m)                   

2 - (extensão de 251 a 1000 m) 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

3 - (extensão de 1001 a 5000 m)                   

4 - (extensão de 5001 a 10 000 m) -0,12 -0,12 -0,12 -0,09 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 

Degradação visual 
da paisagem pela 

criação de 
superfícies de 

escavação com 
mais de 15 m de 

altura / negativo (-) 

3 

5 - (extensão > 10 000 m) 

600 0 600 4500 6900 7300 

                  

1 - (extensão até 250 m)                   

2 - (extensão de 251 a 1000 m) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 - (extensão de 1001 a 5000 m)                   

4 - (extensão de 5001 a 10 000 m) -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 

Pa
is

ag
em

 

Criação de barreira 
visual pela 

presença de 
grandes aterros 
em locais com 

visibilidade 
moderada a alta / 

negativo (-) 

3 

5 - (extensão > 10 000 m) 

2200 m 100 m 100 m 1600 m 1300 m 1200 m 

                  

1 - (redução até 2 % do total nacional)                   

2 - (redução entre 2,1 % e 5 %) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 - (redução entre 5,1 e 10 %)                   

4 - (redução entre 10,1 e 20 %) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Q
ua

lid
ad

e 
do

 a
r 

Redução das 
emissões de 

poluentes 
atmosféricos / 

positivo (+) 

4 

5 - (redução > 20 %) 

Para a qualidade do ar os impactes na fase de exploração consideram a globalidade dos troços 
previstos para a LAV - 4 % de redução 

                  

1 - (IEV ≤ 2)                   

2 - (2 < IEV ≤ 5) 2 3 3 2 3 3 2 2 3 

3 - (5 < IEV ≤ 10)                   

4 - (10 < IEV ≤ 50) -0,08 -0,12 -0,12 -0,08 -0,12 -0,12 -0,08 -0,08 -0,12 Vi
br

aç
õe

s Afectação 
estrutural de 
edificações e 
incomodidade 

humana / negativo  
(-) 

4 

5 - (IEV>50) 

1,75 2,05 1,5 2,9 3,4 4,25 
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Expressão/Materialização do Impacte 
Significância do impacte (enquadrada na escala de avaliação, de 
1 a 5) e importância relativa do impacte (resultante do produto 

entre a significância e o factor de ponderação do mesmo) 
Solução D

es
cr

ito
r Identificação 

dos principais 
impactes 

ambientais 

Factor de 
ponderação 

dos principais 
impactes 

ambientais (%) 

Escala e critérios de avaliação da 
significância dos principais 

impactes ambientais TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - (VEA ≤ 20)                   

2 - (20 < VEA ≤ 100) 2 1 2 2 2 2 2 1 2 

3 - (100 < VEA ≤ 200)                   

4 - (200 < VEA ≤ 500) -0,10 -0,05 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,05 -0,10 

R
uí

do
 

Exposição de 
receptores a níveis 
de ruído superiores 

aos legalmente 
estabelecidos / 

negativo (-) 

5 

5 - (VEA > 500) 

5 23 2 34 11 31 

                  

1 - (extensão até 50 ha)                   

2 - (extensão de 50,1 a 100 ha) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 - (extensão de 100,1 a 250 ha)                   

4 - (extensão de 250,1 a 500 ha) -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

Afectação de solos 
incluídos no 

regime da RAN / 
negativo (-) 

4 

5 - (extensão > 500 ha) 

64 58 60 23 34 29 

                  

1 - (extensão até 100 ha)                   

2 - (extensão de 100,1 a 250 ha) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 - (extensão de 250,1 a 500 ha)                   

4 - (extensão de 500,1 a 1 000 ha) -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 

Afectação de solos 
incluídos no 

regime da REN / 
negativo (-) 

2 

5 - (extensão > 1 000 m) 

36 26 30 133 116 133 

                  

1 - (extensão até 50 ha)                   

2 - (extensão de 50,1 a 100 ha) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

3 - (extensão de 100,1 a 250 ha)                   

4 - (extensão de 250,1 a 500 ha) -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,06 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

Afectação de áreas 
de montado / 
negativo (-) 

3 

5 - (extensão > 500 ha) 

25 31 21 4 20 15 

                  

1 - (1 afectação marginal)                   

2 - (2 afectações marginais) 0 3 0 0 3 0 0 3 0 

3 - (1 afectação franca)                   

4 - (2 afectações francas) 0,00 -0,12 0,00 0,00 -0,12 0,00 0,00 -0,12 0,00 

Afectação de 
equipamentos 
municipais e 
associativos / 
negativo  (-) 

4 

5 - (> 2 afectações francas) 

0 0 0 0 

1 afectação 
franca e 1 
afectação 
periférica 

0 

                  

                  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

                  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

O
rd

en
am

en
to

 d
o 

Te
rr

itó
rio

 

Adequação aos 
Planos de 

estratégicos 
nacionais (PNPOT 
e QREN) / positivo  

(+) 

5 

No âmbito da Ligação entre Lisboa e 
Madrid considera-se que o Projecto 
encerra impactes positivos muito 
significativos no domínio da adequação 
às estratégias nacionais de 
desenvolvimento. 

Impacte positivo de Significância 5 
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Expressão/Materialização do Impacte 
Significância do impacte (enquadrada na escala de avaliação, de 
1 a 5) e importância relativa do impacte (resultante do produto 

entre a significância e o factor de ponderação do mesmo) 
Solução D

es
cr

ito
r Identificação 

dos principais 
impactes 

ambientais 

Factor de 
ponderação 

dos principais 
impactes 

ambientais (%) 

Escala e critérios de avaliação da 
significância dos principais 

impactes ambientais TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 - (afectação de < de 3 apoios 
agrícolas)                   

2 - (afectação de 3 a 8 apoios agrícolas, 
< 3 habitações, < 3 infra-estruturas) 1 2 1 2 2 2 2 2 2 

3 - (afectação de 9 a 12 apoios 
agrícolas, 4 a 8 habitações, 4 a 8 infra-
estruturas) 

                  

4 - (afectação de > 12 apoios agrícolas, 
9 a 15 habitações, 9 a 12 infra-
estruturas) 

-0,04 -0,08 -0,04 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

Afectação de 
habitações e infra-

estruturas 
construídas / 
negativo  (-) 

4 

5 - (afectação de >  15 habitações ou 12 
infra-estruturas) 

0 

2 explorações 
com habitação 

e apoios 
agrícolas, 1 

exploração com 
apoios 

agrícolas, 1 
edificação em 

ruínas 

1 exploração 
com habitação 

e apoios 
agrícolas, 1 

exploração com 
apoios 

agrícolas, 1 
reservatório de 

água 

2 apoios 
agrícolas 

2 apoios 
agrícolas, 
afectação 

marginal de 
aterro de 
inertes 

2 apoios 
agrícolas e 
exploração 
actualmente 

sem uso 

                  

Potenciação das perspectivas 
associadas à pretensão de 
desenvolvimento: 

                  

1 - (muito reduzida) 5 5 5 3 3 3 0 0 0 

2 - (reduzida)                   

3 - (moderada) 0,25 0,25 0,25 0,15 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 

4 - (elevada)                   

Salvaguarda das 
perspectivas dos 

promotores e 
edilidade no que 

respeita ao 
desenvolvimento a 

nível local  / 
positivo  (+) 

5 

5 - (muito elevada) 

Salvaguarda os 
perímetros 
turísticos  
previstos 

Atravessa 
marginalmente 

1 perímetro 

inviabiliza 1 
Projecto 
turístico 

Salvaguarda os 
perímetros 
turísticos  
previstos 

Salvaguarda 
os perímetros 

turísticos  
previstos 

Salvaguarda 
os perímetros 

turísticos  
previstos 

                  

                  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

                  

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Criação de novas 
acessibilidades 

para passageiros e 
mercadorias / 
positivo  (+) 

3 

No âmbito da Ligação entre Lisboa e 
Madrid considera-se que o Projecto 
encerra impactes positivos muito 
significativos no domínio da criação de 
novas acessibilidades mais vantajosas 
em termos de duração do tempo de 
viagem, qualidade do ar e sinistralidade. 

Impacte positivo de Significância 5 

                  

                  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

                  

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

So
ci

o-
ec

on
om

ia
 

Criação de 
emprego / positivo  

(+) 
6 

No âmbito da construção do Projecto, a 
criação de emprego embora temporário 
constitui um impacte positivo 
moderadamente significativo 
independentemente da solução de 
traçado que vier a ser escolhida. 

Impacte positivo de Significância 3 
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Expressão/Materialização do Impacte 
Significância do impacte (enquadrada na escala de avaliação, de 
1 a 5) e importância relativa do impacte (resultante do produto 

entre a significância e o factor de ponderação do mesmo) 
Solução D

es
cr

ito
r Identificação 

dos principais 
impactes 

ambientais 

Factor de 
ponderação 

dos principais 
impactes 

ambientais (%) 

Escala e critérios de avaliação da 
significância dos principais 

impactes ambientais TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 - (1a 2 ocorrências afectadas com 
valor 3)                   

2 - (3 a 5 ocorrências afectadas com 
valor 3) 3 2 3 3 2 3 3 2 3 

3 - (1 corrência de valor 4 afectada ou 
mais do que 5 de valor 3)                   

4 - (2 a 3 ocorrências afectadas com 
valor 4) -0,12 -0,08 -0,12 -0,12 -0,08 -0,12 -0,12 -0,08 -0,12 Pa

tr
im

ón
io

 Possível afectação 
de ocorrências 

patrimoniais com 
valor superior ou 

igual a 3 / negativo  
(-) 

4 

5 - (> de 3 ocorrências com valor 4 ou 
ocorrências de valor 5 afectadas) 

3 ocorrências 
com valor 3 

4 ocorrências 
com valor 3 

3 ocorrências 
com valor 3 

3 ocorrências 
com valor 3 

1 ocorrências 
com valor 3 

1 ocorrência 
com valor 4;    
1 ocorrência 
com valor 3 

                  

1 - (0,1-2.000.000  m3)                   

2 - (2.000.001 a 4.000.000 m3) 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

3 - (4.000.001 a 6.000.000 m3)                   

4 - (6.000.001 a 8.000.000 m3) -0,32 -0,40 -0,40 -0,32 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 R
es

íd
uo

s Volume de material 
sobrante a eliminar 
e resíduos a gerir / 

negativo  (-) 

8 

5 - (> 8.000.000 m3) 

A1+A2 = 7x106 
m3; A1+B2 = 
13x106 m3; 

A1+C2 = 12x106 
m3 

B1+A2 = 8x106 
m3; B1+B2 = 
13x106 m3; 

B1+C2 = 13x106 
m3 

C1+A2 = 8x106 
m3; C1+B2 = 
14x106 m3; 

C1+C2 = 13x106 
m3 

      

                  

Valorização global das soluções de traçado -1,08 -1,09 -1,09 -1,23 -1,12 -1,15 -1,54 -1,50 -1,53 
 
 
 



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de 
Impactes 

Pág.: 359/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

 
10.3 Impactes Residuais 

 
10.3.1 Considerações Iniciais 

 
Os impactes com maior significado detectados sobre o clima, a geologia, solo e uso do 
solo, paisagem e ordenamento do território, não são, na sua maioria, passíveis de 
minimização uma vez que respeitam a afectações directas resultantes da ocupação de 
território pelo traçado da via e das próprias características do Projecto, mantendo os 
impactes residuais a mesma magnitude, abrangência e significância que os impactes 
inicialmente identificados. 
 
Para os restantes descritores considerados no EIA a aplicação de medidas de minimização 
permite reduzir significativamente ou mesmo anular a significância dos impactes 
detectados.  
 
Deste modo, apresenta-se para cada um dos descritores uma síntese dos impactes alvo 
de minimização e a correspondente valorização em termos de significância dos impactes 
residuais previstos. 
 

10.3.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 
 
Em termos de recursos hídricos subterrâneos considera-se que o impacte mais 
significativo resulta da inviabilização de captações para abastecimento público existentes 
na zona envolvente às povoações de S. Miguel de Machede e de Juromenha. 
 
A aplicação de medidas de minimização que conduzam à consideração da criação de 
alternativas ao abastecimento actualmente em curso, quer mediante a execução de novas 
captações de água subterrânea quer a consideração de outros modos de abastecimento, 
considera-se que o impacte residual será muito pouco significativo ou mesmo nulo, desde 
que seja assegurado o abastecimento pelo menos em condições análogas às que 
actualmente se verificam.  
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10.3.3 Aspectos Ecológicos 
 
No que se refere aos aspectos ecológicos considera-se que a afectação de biótopos de 
maior valor conservacionista e a afectação de territórios de espécies com elevado estatuto 
de conservação correspondem a impactes negativos não susceptíveis de minimização. 
 
Já no que se refere ao efeito barreira provocado pela construção e funcionamento do 
Projecto a inclusão de passagens para fauna a contemplar no projecto minimizam este 
efeito considerando-se que em resultado da aplicação desta medida de minimização os 
impactes esperados neste aspecto serão moderadamente significativos. 
 

10.3.4 Ruído 
 
No que respeita ao descritor ruído considera-se que a previsão de instalação de barreiras 
acústicas eficazes permitirá anular os impactes negativos resultantes do funcionamento do 
Projecto, considerando-se nulos os impactes residuais neste descritor. 
 

10.3.5 Sócio-economia 
 
Os impactes resultantes da demolição de habitações e outras estruturas edificadas serão 
minimizados mediante a atribuição de indemnizações de acordo com o quadro legal em 
vigor. Após a aplicação destas medidas o impacte continua a ser negativo no caso de 
afectação de habitações, embora muito pouco significativo em virtude do número de 
situações registadas ser muito reduzido. 
 
A afectação de infra-estruturas/serviços como resultado da implementação do Projecto 
será integralmente minimizada com a sua reposição, pelo que o impacte residual será nulo. 
 
Quanto às estradas e caminhos rurais afectados com a implementação do Projecto, serão 
garantidos todos os restabelecimentos transversais em todos os tramos em análise, 
permitindo manter inalterados os traçados actuais dos diversos eixos viários e caminhos 
após a construção da linha de alta velocidade. Relativamente à rede de caminhos, e de 
acordo com o Estudo Prévio, a reposição das intersecções com estas vias foi feita também 
de forma desnivelada naqueles que se consideraram prioritários. Os restantes caminhos 
afectados foram restabelecidos paralelamente ao traçado, podendo em alguns casos 
coincidir com os caminhos de serviço, até ao atravessamento mais próximo. Neste sentido, 
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considera-se que após a realização dos restabelecimentos das estradas e a reposição dos 
caminhos o impacte residual será nulo. 
 
As acções previstas na fase de construção que implicarão perturbações em termos de 
qualidade de vida das populações, nomeadamente pela emissão de poeiras, ruído e 
vibrações, serão dificilmente minimizáveis, ainda que sejam implementado um conjunto de 
boas práticas no sentido de reduzir ao máximo as perturbações resultantes de uma 
intervenção desta natureza. Os impactes manter-se-ão negativos, embora pouco 
significativos face ao reduzido número de habitações expostas às situações de impacte 
referidas anteriormente. 
 
O seccionamento de propriedades agrícolas provocado pela construção da infra-estrutura 
em análise não é passível de ser minimizado pelo que o impacte negativo manter-se-á. 
Todavia estima-se que a afectação esperada não coloque em causa a viabilidade 
económica das explorações agro-pecuárias e florestais em virtude da dimensão média das 
mesmas ser bastante elevada. 
 
A afectação de Vinha Licenciada pelo Instituto da Vinha e do Vinho também não é passível 
de ser minimizada, pelo que o impacte negativo mantém-se, embora seja pouco 
significativo em virtude das áreas afectadas serem reduzidas. Todavia, os respectivos 
proprietários deverão ser devidamente ressarcidos de acordo com o quadro legal em vigo 
em matéria de expropriações.  
 
Por último, cabe referir que as afectações das duas pretensões de particulares 
relativamente a projectos turísticos com dimensão relevante, avaliadas anteriormente, não 
são passíveis de serem minimizadas, pelo que se mantém os impactes negativos já 
identificados. Porém, cabe salientar que as afectações relativas ao Empreendimento 
Turístico da Herdade de Sousa da Sé, situado no concelho de Évora, são marginais para 
todas as alternativas em análise, e que no caso do Empreendimento Turístico do Monte da 
Palheta, situado no concelho de Redondo, somente os tramos B2 e C2 afectam esta 
propriedade. 
 

10.3.6 Ordenamento do Território 
 
A afectação de áreas das restrições de utilidade pública, designadamente as áreas 
submetidas ao regime da REN e RAN não são passíveis de serem minimizadas pelo que 
os impactes negativos avaliados anteriormente mantêm-se. 
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No caso da afectação de áreas de Montado de Sobro e Azinho considera-se que o impacte 
residual será muito pouco significativo uma vez que de acordo com a legislação em vigor 
será efectuada uma compensação considerando a replantação de uma área 1,25 hectares 
por cada hectare afectado. 
 
A afectação de infra-estruturas, e das respectivas servidões administrativas, serão 
temporárias, atendendo a que serão repostas essas infra-estruturas à medida que o 
Projecto for sendo construído. Neste sentido, os impactes serão nulos ou muito pouco 
significativos. 
 

10.3.7 Património 
 
Tendo em conta a tipologia dos principais elementos que se prevê poderem vir a ser 
afectados pela execução do Projecto verifica-se que na sua maioria correspondem a 
ocorrências de valor inferior a 3, na sua maioria susceptíveis de aplicação de medidas de 
minimização com vista à sua preservação. Neste sentido considera-se que os principais 
impactes sobre os aspectos patrimoniais poderão ser minimizados, dando origem a 
impactes residuais muito pouco significativos tendo em conta a natureza e grau de 
afectação previstos. 
 
Importa no entanto destacar o caso da ocorrência nº 86, que embora lhe seja atribuído um 
valor patrimonial correspondente a 2, não é passível de permitir a sua relocalização e a 
sua consequente protecção durante a fase de exploração do Projecto. 
 
Neste caso considera-se que para as soluções nas quais se prevê a proximidade à 
ocorrência nº 86, o impacte residual será pouco significativo. 
 

10.3.8 Síntese de Impactes Residuais 
 
No Quadro seguinte apresenta-se a matriz síntese dos impactes residuais avaliados no 
âmbito do presente EIA, tendo em conta os critérios de valorização de impactes já 
anteriormente expostos. 
 
De acordo com o quadro referido conclui-se que tendo em conta os impactes residuais 
previstos a solução mais favorável do ponto de vista ambiental é a Solução 1, 
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fundamentalmente devido aos impactes associados à movimentação e balanço de 
materiais que envolverá a construção deste Projecto. 
 
Uma vez mais ressalta que a significância ponderada para os impactes expectáveis 
apresenta valores que variam entre -0,65 (para a Solução 1) e -1,09 (Solução 8) o que 
denota que em termos globais o impacte residual ambiental do projecto em avaliação 
variará entre muito pouco significativo e pouco significativo. 
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Quadro 10.3-1-Síntese da análise comparativa de soluções – Impactes residuais 

Expressão/Materialização do Impacte 
Significância do impacte (enquadrada na escala de avaliação, 

de 1 a 5) e importância relativa do impacte (resultante do 
produto entre a significância e o factor de ponderação do 

mesmo) 
Solução D

es
cr

ito
r 

Identificação dos 
principais impactes 

ambientais 

Factor de 
ponderação 

dos principais 
impactes 

ambientais (%) 

Escala e critérios de 
avaliação da significância 
dos principais impactes 

ambientais 
TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 - (0,1-5.000.000  m3)                   

2 - (5.000.001 a 10.000.000 m3) 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

3 - (10.000.001 a 15.000.000 m3)                   

4 - (15.000.001 a 20.000.000 m3) -0,16 -0,16 -0,20 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 G
eo

lo
gi

a 

Volume de 
terraplenagens / 

negativo (-) 
4 

5 - (> 20.000.000 m3) 

5.190.904 m3 3.717.673 m3 3.676.080 m3 13.474.674 
m3 14.615.002 m3 15.474.959 

m3 

                  

1- (possibilidade de construção de 
novas captações)                   

2 - (definição de outros modos de 
abastecimento) 1 0 0 1 0 0 1 1 1 

3 - (sem alternativas de 
abastecimento até 50 hab.)                   

4 - (sem alternativas de 
abastecimento de 50 até 100 hab.) -0,05 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 -0,05 -0,05 -0,05 H

id
ro

ge
ol

og
ia

 

Destruição de 
captações principais 

destinadas a 
abastecimento público / 

negativo (-) 

5 

5 - (sem alternativas de 
abastecimento para > de 100 hab.) 

0 0 
S. Miguel de 

Machede - ~700 
hab. 

Captação de 
Cascalhais-

Juromenha  ~ 
150 hab. 

0 0 

                  

1 - (0,1 a 25 ha)                   

2 - (25,1 a 50 ha) 2 3 3 3 1 3 3 3 3 

3 - (50,1 a 75 ha)                   

4 - (75,1 a 100 ha) -0,08 -0,12 -0,12 -0,12 -0,04 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 

So
lo

s 

Destruição de solos 
com elevada aptidão 
agrícola (classe de 

capacidade de uso A e 
B) / negativo     (-) 

4 

5 - (> 100 ha) 

24 ha 21,7 ha 31 ha 41 ha 33,9 ha 34,9 ha 

                  

1 - (0,1 a 50 ha)                   

2 - (50,1 a 100 ha) 2 3 3 2 2 2 2 3 2 

3 - (100,1 a 150 ha)                   

4 - (150,1 a 200 ha) -0,08 -0,12 -0,12 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,12 -0,08 

U
so

 a
ct

ua
l d

o 
so

lo
 

Destruição áreas 
ocupadas com culturas 
permanentes (vinha e 

olival) e culturas anuais 
de regadio / negativo    

(-) 

4 

5 - (> 200 ha) 

22,5 ha 63,7 ha 19,9 ha 82,4 ha 20,5 ha 78,8 ha 

                  

1 - (1 a 5 unid.)                   

2 - (6 a 10 unid.) 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

3 - (11 a 15 unid.)                   

4 - (16 a 20 unid.) -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 0,00 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 

R
ec

ur
so

s 
hí

dr
ic

os
 

su
pe

rf
ic

ia
is

  

Afectação directa de 
charcas e barragens / 

negativo (-) 
3 

5 - (> 20 unid.) 

1 unid. 0 1 unid. 2 unid. 0 1 unid. 
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Expressão/Materialização do Impacte 
Significância do impacte (enquadrada na escala de avaliação, 

de 1 a 5) e importância relativa do impacte (resultante do 
produto entre a significância e o factor de ponderação do 

mesmo) 
Solução D

es
cr

ito
r 

Identificação dos 
principais impactes 

ambientais 

Factor de 
ponderação 

dos principais 
impactes 

ambientais (%) 

Escala e critérios de 
avaliação da significância 
dos principais impactes 

ambientais 
TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 - (0 a 50 ha)                   

2 - (50,1 a 75 ha) 3 2 1 3 2 1 3 2 2 

3 - (75,1 a 100 ha)                   

4 - (100,1 a 125 ha) -0,09 -0,06 -0,03 -0,09 -0,06 -0,03 -0,09 -0,06 -0,06 

Afectação de Montado 
e Floresta de 

Protecção onde ocorre 
o Habitat 6220* 
(Subestepes de 

gramíneas e anuais 
Thero-Brachypodieta) / 

negativo (-) 

3 

5 - (> 125 ha) 

10,6 ha 12,7 ha 19,1 ha 66,2 ha 43,9 ha 35,9 ha 

                  

1 - (grau de afectação em área de 
0,1 a 1,0 %)                   

2 - (grau de afectação em área de 
1,1 a 2,0 %) 4 3 4 4 3 4 4 3 4 

3 - (grau de afectação em área de 
2,0 a 2,5 %)                   

4 - (grau de afectação em área de 
2,6 a 3,0 %)  -0,16 -0,12 -0,16 -0,16 -0,12 -0,16 -0,16 -0,12 -0,16 

Afectação de territórios 
de espécies prioritárias 

(Bubo bubo e 
Hieraaetus fasciatus); 

aumento de 
perturbação / negativo 

(-) 

4 

5 - (grau de afectação em área >  
3 %) 

0 0 0 
2,61% (na 

área total de 
91 km2) 

2,22% (na 
área total de 

91 km2) 

2,94% (na 
área total de 

91 km2) 

                  

1 - (< 1 km de extensão)                   

2 - (de 1 a 9,9 km de extensão) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 - (de 10 a 49,9 km de extensão)                   

4 - (de 50 a 99,9 km de extensão) -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

Ec
ol

og
ia

  

Criação de efeito 
barreira à circulação de 
espécies faunísticas / 

negativo (-) 

4 

5 - (≥ 100 km de extensão) 

1 km 1 km 1 km 1 km 1 km 1 km 
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Expressão/Materialização do Impacte 
Significância do impacte (enquadrada na escala de avaliação, 

de 1 a 5) e importância relativa do impacte (resultante do 
produto entre a significância e o factor de ponderação do 

mesmo) 
Solução D

es
cr

ito
r 

Identificação dos 
principais impactes 

ambientais 

Factor de 
ponderação 

dos principais 
impactes 

ambientais (%) 

Escala e critérios de 
avaliação da significância 
dos principais impactes 

ambientais 
TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 - (extensão até 250 m)                   

2 - (extensão de 251 a 1000 m) 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

3 - (extensão de 1001 a 5000 m)                   

4 - (extensão de 5001 a 10 000 m) -0,06 -0,02 -0,04 -0,06 -0,02 -0,04 -0,06 -0,02 -0,04 

Degradação visual da 
paisagem pela criação 
de superfícies de aterro 
com mais de 15 m de 

altura / negativo (-) 

2 

5 - (extensão > 10 000 m) 

0 0 0 1500 m 237 m 900 m 

                  

1 - (extensão até 250 m)                   

2 - (extensão de 251 a 1000 m) 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

3 - (extensão de 1001 a 5000 m)                   

4 - (extensão de 5001 a 10 000 m) -0,12 -0,12 -0,12 -0,09 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 

Degradação visual da 
paisagem pela criação 

de superfícies de 
escavação com mais 
de 15 m de altura / 

negativo (-) 

3 

5 - (extensão > 10 000 m) 

600 m 0 600 m 4500 m 6900 m 7300 m 

                  

1 - (extensão até 250 m)                   

2 - (extensão de 251 a 1000 m) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 - (extensão de 1001 a 5000 m)                   

4 - (extensão de 5001 a 10 000 m) -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 

Pa
is

ag
em

 

Criação de barreira 
visual pela presença de 

grandes aterros em 
locais com visibilidade 

moderada a alta / 
negativo (-) 

3 

5 - (extensão > 10 000 m) 

2200 m 100 m 100 m 1600 m 1300 m 1200 m 

                  

1 - (redução até 2 % do total 
nacional)                   

2 - (redução entre 2,1 % e 5 %) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 - (redução entre 5,1 e 10 %)                   

4 - (redução entre 10,1 e 20 %) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Q
ua

lid
ad

e 
do

 a
r 

Redução das emissões 
de poluentes 

atmosféricos / positivo 
(+) 

4 

5 - (redução > 20 %) 

Para a qualidade do ar os impactes na fase de exploração consideram a globalidade dos troços 
previstos para a LAV - 4 % de redução 

                  

1 - (IEV ≤ 2)                   

2 - (2 < IEV ≤ 5) 2 3 3 2 3 3 2 2 3 

3 - (5 < IEV ≤ 10)                   

4 - (10 < IEV ≤ 50) -0,08 -0,12 -0,12 -0,08 -0,12 -0,12 -0,08 -0,08 -0,12 Vi
br

aç
õe

s Afectação estrutural de 
edificações e 

incomodidade humana 
/ negativo  (-) 

4 

5 - (IEV>50) 

1,75 2,05 1,5 2,9 3,4 4,25 

                  

1 - (VEA < 20)                   

2 - (20<VEA< 100) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 - (100<VEA<200)                   

4 - (200<VEA<500) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R
uí

do
 

Exposição de 
receptores a níveis de 
ruído superiores aos 

legalmente 
estabelecidos / 

negativo  (-) 

5 

5 - (VEA>500) 

5 23 2 34 11 31 

                  



 
 
 
Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RST0001-0A 

Parte: 3 
Data: 02 / 08 / 07 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL – Avaliação de Impactes 

Pág.: 367/ 432 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RST0001-0A_PARTE_3.doc 

Expressão/Materialização do Impacte 
Significância do impacte (enquadrada na escala de avaliação, 

de 1 a 5) e importância relativa do impacte (resultante do 
produto entre a significância e o factor de ponderação do 

mesmo) 
Solução D

es
cr

ito
r 

Identificação dos 
principais impactes 

ambientais 

Factor de 
ponderação 

dos principais 
impactes 

ambientais (%) 

Escala e critérios de 
avaliação da significância 
dos principais impactes 

ambientais 
TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 - (extensão até 50 ha)                   

2 - (extensão de 50,1 a 100 ha) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 - (extensão de 100,1 a 250 ha)                   

4 - (extensão de 250,1 a 500 ha) -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

Afectação de solos 
incluídos no regime da 

RAN / negativo  (-) 
4 

5 - (extensão > 500 ha) 

57 51 53 23 34 29 

                  

1 - (extensão até 100 ha)                   

2 - (extensão de 100,1 a 250 ha) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 - (extensão de 250,1 a 500 ha)                   

4 - (extensão de 500,1 a 1 000 ha) -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 

Afectação de solos 
incluídos no regime da 

REN / negativo  (-) 
2 

5 - (extensão > 1 000 m) 

12 13 14 136 116 135 

                  

1 - (extensão até 50 ha)                   

2 - (extensão de 50 a 100 ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 - (extensão de 100 a 250 ha)                   

4 - (extensão de 250 a 500 ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Afectação de áreas de 
montado / negativo  (-)   

Considera-se nulo o 
impacte desde que se 

proceda à sua 
replantação na taxa de 

1,25 

3 

5 - (extensão > 500 ha) 

25 31 21 15 20 15 

                  

1 - (1 afectação marginal ou 
afectação franca com 
possibilidade de relocalização) 

                  

2 - (2 afectações marginais) 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

3 - (1 afectação franca)                   

4 - (2 afectações francas) 0,00 -0,04 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00 -0,04 0,00 

Afectação de 
equipamentos 
municipais e 

associativos / negativo   
(-) 

4 

5 - (> 2 afectações francas) 

0 0 0 0 

1 afectação 
franca com 

possibilidade 
de 

relocalização 

0 

                  

                  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

                  

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

O
rd

en
am

en
to

 d
o 

Te
rr

itó
rio

 

Adequação aos Planos 
de estratégicos 

nacionais (PNPOT e 
QREN) / positivo  (+) 

5 

No âmbito da Ligação entre Lisboa 
e Madrid considera-se que o 
Projecto encerra impactes 
positivos muito significativos no 
domínio da adequação às 
estratégias nacionais de 
desenvolvimento. 

Impacte positivo de Significância 5 
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Expressão/Materialização do Impacte 
Significância do impacte (enquadrada na escala de avaliação, 

de 1 a 5) e importância relativa do impacte (resultante do 
produto entre a significância e o factor de ponderação do 

mesmo) 
Solução D

es
cr

ito
r 

Identificação dos 
principais impactes 

ambientais 

Factor de 
ponderação 

dos principais 
impactes 

ambientais (%) 

Escala e critérios de 
avaliação da significância 
dos principais impactes 

ambientais 
TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 - (afectação < de 3 habitações 
prevendo indemnização)                   

2 - (afectação de 4 a 8 habitações, 
e  3 infra-estruturas com 
indemnização ou relocalização) 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 

3 - (afectação de 9 a 12 
habitações, 9 a 12 infra-estruturas 
com indemnização ou 
relocalização) 

                  

4 - (afectação de > 15 habitações, 
e > 12 infra-estruturas com 
indemnização ou relocalização) 

0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 

Afectação de 
habitações e infra-

estruturas construídas / 
negativo     (-)          

Impacte minimizável 
com atribuição de 

indemnizações 

4 

5 - (-) 

0 

2 explorações 
com habitação e 

apoios 
agrícolas, 1 

exploração com 
apoios 

agrícolas, 1 
edificação em 

ruínas 

1 exploração 
com habitação e 

apoios 
agrícolas, 1 

exploração com 
apoios 

agrícolas, 1 
reservatório de 

água 

2 apoios 
agrícolas 

2 apoios 
agrícolas, 
afectação 

marginal de 
aterro de 
inertes 

2 apoios 
agrícolas e 
exploração 

actualmente 
sem uso 

                  

Potenciação das perspectivas 
associadas à pretensão de 
desenvolvimento: 

                  

1 - (muito reduzida) 5 5 5 4 4 4 0 0 0 

2 - (reduzida)                   

3 - (moderada) 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 

4 - (elevada)                   

Salvaguarda das 
perspectivas dos 

promotores e edilidade 
no que respeita ao 
desenvolvimento a 

nível local  / positivo  
(+) 

5 

5 - (muito elevada) 

Salvaguarda os 
perímetros 
turísticos  
previstos 

Atravessa 
marginalmente 

1 perímetro 

inviabiliza 1 
Projecto 
turístico 

Salvaguarda 
os perímetros 

turísticos  
previstos 

Salvaguarda 
os perímetros 

turísticos  
previstos 

Salvaguarda 
os 

perímetros 
turísticos  
previstos 

                  

                  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

                  

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Criação de novas 
acessibilidades para 

passageiros e 
mercadorias / positivo  

(+) 

3 

No âmbito da Ligação entre Lisboa 
e Madrid considera-se que o 
Projecto encerra impactes 
positivos muito significativos no 
domínio da criação de novas 
acessibilidades mais vantajosas 
em termos de duração do tempo 
de viagem, qualidade do ar e 
sinistralidade. 

Impacte positivo de Significância 5 

                  

                  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

                  

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

So
ci

o-
ec

on
om

ia
 

Criação de emprego / 
positivo  (+) 6 

No âmbito da construção do 
Projecto, a criação de emprego 
embora temporário constitui um 
impacte positivo moderadamente 
significativo independentemente 
da solução de traçado que vier a 
ser escolhida. 

Impacte positivo de Significância 3 
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Expressão/Materialização do Impacte 
Significância do impacte (enquadrada na escala de avaliação, 

de 1 a 5) e importância relativa do impacte (resultante do 
produto entre a significância e o factor de ponderação do 

mesmo) 
Solução D

es
cr

ito
r 

Identificação dos 
principais impactes 

ambientais 

Factor de 
ponderação 

dos principais 
impactes 

ambientais (%) 

Escala e critérios de 
avaliação da significância 
dos principais impactes 

ambientais 
TRAMO A1 TRAMO B1 TRAMO C1 TRAMO A2 TRAMO B2 TRAMO C2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 - (afectação de ocorrências com 
possibilidade de aplicação de 
medidas de minimização eficazes) 

                  

2 - (afectação de ocorrências de 
valor < 3 sem medidas de 
minimização eficazes) 

1 2 2 1 2 2 1 2 2 

3 - (afectação de ocorrências de 
valor 3 sem medidas de 
minimização eficazes) 

                  

4 - (afectação de ocorrências de 
valor 4 sem medidas de 
minimização eficazes) 

-0,04 -0,08 -0,08 -0,04 -0,08 -0,08 -0,04 -0,08 -0,08 

Pa
tr

im
ón

io
 

Possível afectação de 
ocorrências 

patrimoniais com valor 
superior ou igual a 3 / 

negativo  (-) 

4 

5 - (afectação de ocorrências de 
valor 5 sem medidas de 
minimização eficazes) 

3 ocorrências com 
valor 3 

4 ocorrências 
com valor 3 

3 ocorrências 
com valor 3 

3 ocorrências 
com valor 3 

1 ocorrências 
com valor 3; 

proximidade à 
ocorrência 86 

1 ocorrência 
com valor 4;   
1 ocorrência 
com valor 3; 
proximidade 
à ocorrência 

86 

                  

1 - (0,1-2.000.000  m3)                   

2 - (2.000.001 a 4.000.000 m3) 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

3 - (4.000.001 a 6.000.000 m3)                   

4 - (6.000.001 a 8.000.000 m3) -0,32 -0,40 -0,40 -0,32 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 R
es

íd
uo

s Volume de material 
sobrante a eliminar e 

resíduos a gerir / 
negativo  (-) 

8 

5 - (> 8.000.000 m3) 

A1+A2 = 7x106 m3;      

A1+B2 = 13x106 m3;   
A1+C2 = 12x106 m3 

B1+A2 = 8x106 m3; 

B1+B2 = 13x106 
m3; B1+C2 = 

13x106 m3 

C1+A2 = 8x106 m3; 

C1+B2 = 14x106 
m3; C1+C2 = 

13x106 m3 

      

                  

Valorização global das soluções de traçado -0,65 -0,77 -0,80 -0,75 -0,71 -0,81 -1,06 -1,07 -1,09
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11 MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 
 
11.1 Programas de Monitorização e Medidas de Gestão Ambiental aplicáveis à Fase de 

Construção 
 

11.1.1 Valores Ecológicos 
 
11.1.1.1 Considerações Iniciais 

 
Tendo em conta os elementos recolhidos durante o período de execução do presente EIA 
no que se refere à características ecológicas da região que será atravessada e da tipologia 
do Projecto em análise, recomenda-se que a monitorização de valores ecológicos deverá 
ser efectuada por técnicos adequados e prolongar-se pelas seguinte fase do Projecto: 
 
a) Período anterior à obra. 
b) Fase de construção (desde o início da construção até ao início de exploração, 
desmontagem do estaleiro e conclusão dos trabalhos de integração paisagística). 
c) Fase de exploração. 
 
Seguidamente explicitam-se as metodologias a considerar na monitorização dos valores 
ecológicos para a fase de construção, as quais serão igualmente aplicáveis nas fases 
subsequentes de exploração e desactivação do Projecto. 
 
A implementação e a obtenção de dados nas diferentes fases do Projecto é fundamental 
no sentido de averiguar se a LAV, independentemente das medidas de mitigação 
promovidas, causará alterações significativas nas comunidades biológicas mais 
importantes da região. 
 

11.1.1.2 Parâmetros a Monitorizar 
 

De modo a caracterizar a área de estudo deverão ser efectuadas as seguintes tarefas: 
 

1. Censos da comunidade de anfíbios para cálculo de parâmetros populacionais (e.g. 
abundância relativa e riqueza específica) – fase anterior à obra e fase de 
exploração; 

2. Censos da comunidade de aves para cálculo da densidade, abundância relativa, 
riqueza específica e diversidade – fase anterior à obra e fase de exploração; 
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3. Censos da mamofauna/herpetofauna para cálculo para cálculo de parâmetros 
populacionais (e.g. abundância relativa e riqueza específica) – fase anterior à obra 
e fase de exploração; 

4. Inventariação e monitorização dos abrigos de quirópteros existentes na área do 
projecto e determinação da utilização que as várias espécies de quirópteros fazem 
da área – fase anterior à obra e fase de exploração; 

5. Monitorização das passagens – fase de exploração; 
6. Monitorização da mortalidade ao longo da linha ferroviária – fase de exploração; 
7. Monitorização do isolamento genético devido ao efeito barreira – fase de 

exploração; 
8. Monitorização de espécies-alvo – fase anterior à obra e fase de exploração; 

a. Águia-perdigueira; 
b. Bufo-real; 
c. Aves estepárias; 
d. Rato de Cabrera. 

 
11.1.1.3 Locais e Frequência de Amostragem 

 
A duração total do programa de monitorização deverá contemplar, pelo menos, 1 ano para 
estabelecimento da situação de referência (relativo ao período anterior à obra), 1 ano 
relativo à fase de construção e 5 anos de amostragem nos anos subsequentes (fase de 
exploração). No caso da monitorização do isolamento genético devido ao efeito barreira, 
deverão ser considerados 3 anos de amostragem ao longo de um período de 10 anos. 
 
Censos da comunidade de anfíbios 
 
Deverá proceder-se à aplicação do plano de monitorização em vários corpos de água 
temporários e permanentes distribuídos pela área de estudo. 
 
Dever-se-ão realizar campanhas de amostragem correspondentes ao final do Outono/início 
do Inverno e Primavera, uma vez que estas são as estações do ano favoráveis à detecção 
dos anfíbios. 
 
Censos da comunidade de aves  
 
Os locais de amostragem deverão ser seleccionados de modo a que se obtenha uma 
amostra representativa de toda a área de estudo devendo os trabalhos, tal como foi 
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referido, ter início no ano 0, prolongando-se pela época de construção e, pelo menos, 
pelos 5 primeiros anos de exploração do empreendimento. 
 
Propõe-se a realização de duas campanhas de amostragem por estação do ano, de modo 
a existirem réplicas temporais de cada ponto amostrado. A Primavera corresponde à época 
de reprodução da maior parte das espécies que ocorrem na área de estudo; o Verão 
corresponde à época de dispersão dos juvenis; o Outono corresponde à época de 
migração pós-reprodutora e o Inverno corresponde ao período de ocorrência das espécies 
invernantes. 
 
Em cada campanha de amostragem deverão ser realizados pontos de amostragem ao 
longo de toda a linha, os quais deverão ser estratificados em função dos biótopos 
cartografados e realizados duas vezes em cada uma das estações do ano.  
 
A utilização deste tipo de áreas permitirá detectar alterações na comunidade de aves 
provocadas pelo funcionamento da linha ferroviária. 
 
Censos da mamofauna/herpetofauna 
 
A monitorização da mamofauna/herpetofauna deverá ser executada ao longo de caminhos 
e trilhos na área de estudo. Assim, os locais de amostragem deverão ser seleccionados de 
modo a que se obtenha uma amostra representativa de toda a área de estudo e 
estratificados em função dos biótopos cartografados. 
 
Propõe-se a realização de duas campanhas de amostragem por estação do ano. 
 
Monitorização da comunidade de quirópteros 
 
A área de estudo para a monitorização da comunidade de quirópteros deverá incluir toda a 
linha ferroviária e uma faixa envolvente de 10 km de largura. 
 
A inventariação dos abrigos deverá incidir em toda a área de estudo, no período antes da 
construção (ano 0), com visitas em cada estação do ano para se determinar a categoria de 
abrigo presente. No caso de serem detectados abrigos importantes, propõe-se que estes 
continuem a ser visitados sazonalmente, durante o ano de construção e a fase de 
exploração, para se determinar se a categoria do abrigo presente foi alterada. 
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Para avaliação do uso que as diferentes espécies de quirópteros fazem da área, propõe-se 
que sejam realizados vários pontos de amostragem distribuídos em função dos biótopos 
cartografados. Devem ser contempladas análises em áreas controlo, não afectadas pelo 
projecto em questão e com condições semelhantes em termos de estrutura da paisagem e 
composição dos habitats e biótopos. 

 
Monitorização das passagens para fauna  
 
Deverão ser monitorizadas todas as passagens para fauna (passagens adaptadas ou 
específicas) passíveis de visita ou, no caso do seu número ser muito elevado, seleccionar 
uma amostra representativa em função dos biótopos cartografados. 
 
A monitorização das passagens deverá ser realizada em todas as estações durante, pelo 
menos, 7 dias consecutivos. 
 
Monitorização da mortalidade ao longo da linha ferroviária 
 
Caso estejam reunidas as condições de segurança para os técnicos, deverão ser 
monitorizados troços de linha seleccionados com base no biótopo envolvente para 
inventariação de cadáveres. Esta monitorização deverá ser efectuada pelo menos uma vez 
em cada estação do ano. 
 
Monitorização do isolamento genético devido ao efeito barreira 
 
O efeito de barreira resultante da implantação e exploração da LAV poderá ser reportado 
em tempo real com base em estudos de genética populacional de anfíbios e 
micromamíferos. Espécies pertencentes a estes grupos têm efectivos, capacidade de 
dispersão, fecundidade e tempos geracionais que permitem a detecção de efeitos de 
fragmentação em curtos períodos de tempo. Deste modo, poderão ser utilizadas como 
modelo para estudo dos impactes associados à fragmentação das populações presentes 
nas áreas afectadas pela implantação do Projecto. Com base na informação recolhida 
poder-se-á actuar antes dos efeitos da fragmentação associada ao Projecto se fazerem 
notar.  
 
Para obter resultados informativos, recomenda-se a elaboração de 3 campanhas de 
amostragem em, pelo menos, 4 áreas distintas. Uma das sessões de amostragem deverá 
ser efectuada antes da implantação do Projecto, outra 5 anos após o início da exploração 
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da linha e, finalmente, uma última 10 anos depois do início da exploração da linha. Dado 
que estas campanhas implicam a captura de um grande número de indivíduos (cerca de 40 
por área), cada sessão de amostragem deverá ter uma duração que poedrá chegar aos 10 
dias. 
 
Monitorização de espécies-alvo 
 
Águia-perdigueira 
 
Propõe-se a realização de duas campanhas de amostragem por estação do ano, de modo 
a existirem réplicas temporais de cada ponto amostrado. Em cada campanha de 
amostragem deverão ser realizados pontos de observação. 
 
Durante a época de reprodução (período entre Janeiro e Julho), os ninhos deverão ser 
monitorizados para determinação dos parâmetros de sucesso reprodutor. 
 
A localização dos transectos para contagem de ninhos e crias deverão ser registados e 
mantidos durante o período de monitorização. 
 
Bufo-real 
 
Dever-se-á realizar a monitorização desta espécie nos meses de Dezembro e Janeiro visto 
ser esta a altura do ano em que é possível a aplicação da metodologia proposta. As 
amostragens deverão ser realizadas nos locais de nidificação e caça habituais dos 
indivíduos inventariados na área de estudo. 
 
Aves estepárias 
 
Os censos deverão ser efectuados em épocas favoráveis de detecção, de acordo com a 
actividade de cada espécie.  
 

- Abetarda  
 

Para determinar a importância da área em causa para a abetarda deverão ser realizadas 
contagens sistemáticas nas quatro estações do ano. 
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- Sisão 

 
Esta espécie deverá ser amostrada na Primavera, no período Pós-reprodutor e no Inverno. 
 
Rato de Cabrera 
 
Os locais a amostrar deverão ser os biótopos de ocorrência potencial da espécie: prados, 
juncais, áreas de gramíneas altas e densas, com elevada humidade edáfica associados ou 
não a mosaicos de matos, bermas herbáceas ao longo da estrada, etc. (Fernández-
Salvador 1998, Santos et al. 2005ab). As colónias detectadas deverão ser amostradas pelo 
menos uma vez em cada estação do ano. 
 

11.1.1.4 Técnicas e Métodos de Análise e Equipamentos Necessários 
 

Censos da comunidade de anfíbios 
 
Um meio bastante eficaz para captura de girinos e larvas de anfíbios consiste na utilização 
de um camaroeiro. Para tal utiliza-se um método standard que consiste na passagem de 
um camaroeiro 5 vezes (aproximadamente 1 m de extensão em cada passagem) no corpo 
de água que se pretende amostrar (Rebelo & Crespo 1999).  
 
Um outro método bastante útil para a amostragem de anfíbios consiste na detecção 
através das suas vocalizações (Heyer et al. 1994). Assim, deverão ser definidos vários 
pontos independentes espalhados pela área de estudo para audição dos seus cantos. Este 
método deverá ser igualmente repetido em, pelo menos, uma área controlo. 
 
Os dados obtidos no trabalho de campo deverão ser tratados e inseridos num Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) de modo a construir uma cartografia com as áreas utilizadas. 
 
Censos da comunidade de aves  
 
A metodologia para cálculo da densidade, abundância relativa, riqueza específica e 
diversidade da comunidade de aves na área de estudo deverá consistir em pontos de 
observação e escuta com 5 a 10 minutos de duração. Deverá ser efectuado um número 
razoável de pontos, os quais deverão ser estratificados em função da estrutura da 
paisagem e realizados duas vezes em cada uma das estações do ano. Durante o período 
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de observação e escuta deverão recolher-se os seguintes dados: a) hora do início e fim do 
censo, b) espécies observadas, c) respectivo número de indivíduos, d) distância ao 
observador e e) posição relativamente ao observador. Para registar a distância das aves 
ao observador deverão considerar-se três classes: até aos 50 metros; dos 50 aos 100 
metros e dos 100 aos 250 metros. Pretende-se obter estimativas de abundâncias e 
densidades relativas para as espécies ocorrentes na área de estudo. 
 
Censos da mamofauna/herpetofauna 
 
A monitorização da mamofauna e herpetofauna deverá ser executada com base na 
procura de indícios de presença (pegadas, rastos, trilhos, dejectos) e por observação 
directa. 
 
Os dados obtidos no trabalho de campo deverão ser tratados e inseridos num Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) de modo representar graficamente a área mediante os 
valores de abundância. 
 
Monitorização da comunidade de quirópteros 
 
Deverão ser prospectados todos os abrigos potenciais de morcegos (grutas, minas, 
edifícios abandonados, igrejas, pontes, etc.) em busca de indícios de presença 
(acumulações de guano, cadáveres no chão ou restos de insectos). No caso de se 
encontrarem novos abrigos, que alberguem muitos morcegos e caso se suspeite que estes 
possam ter importância a nível nacional, dever-se-á informar o ICN para que os técnicos 
da DSCN/DHE possam avaliar a sua importância. 
 
Os abrigos importantes deverão ser monitorizados no sentido de serem identificadas as 
espécies presentes, bem como a sua abundância. Outras informações deverão ser 
igualmente registadas: a estação do ano, o grau de actividade dos animais, a presença de 
crias, o grau de perturbação humana, o tipo de abrigo. Os abrigos considerados 
importantes a nível nacional serão incluídos no Programa de Monitorização de Abrigos 
Subterrâneos que o ICN tem vindo a realizar desde 1987, passando, nesse caso, as visitas 
a ser realizadas por técnicos do ICN.  
 
O equipamento necessário para a prospecção e monitorização dos abrigos consiste em: 
GPS, lanternas, luvas protectoras, cordas, escada, material de espeleologia, craveira, 
sacos de pano. 
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Para avaliação do uso que as diferentes espécies de morcegos da área de estudo, os 
pontos de amostragem devem ser distribuídos aleatoriamente. Cada ponto deverá ter uma 
duração de 10 minutos e deverão ser utilizados detectores de ultra-sons, sendo estes 
gravados para posterior análise. Em caso de condições meteorológicas adversas (chuva, 
vento, nevoeiro, trovoada), os pontos não devem ser realizados. Cada ponto de 
amostragem deve ser caracterizado em termos de distância à linha ferroviária, inclinação, 
exposição ao vento, orientação predominante, coberto vegetal, proximidade à água, e 
proximidade a abrigos (se conhecidos). 
 
O ICN deverá receber uma cópia das gravações (devidamente identificadas com o local, 
data e espécie) juntamente com os relatórios. 
 
Monitorização das passagens hidráulicas 
 
Deverá ser determinado o tipo, estado e eficácia das passagens através da seguinte 
metodologia: 
 

- Designação do tipo de passagem (especifica para fauna ou adaptada), posição da 
passagem e suas características biofísicas principais, nomeadamente: i) 
dimensões; ii) presença de obstrução (água ou lixo); iii) presença de estruturas 
laterais internas de auxílio à travessia; iv) coberto vegetal à entrada; v) 
luminosidade; vi) declive; vii) distância à próxima passagem; viii) distância às áreas 
urbanas. 

 
- Observação de indícios de presença, mediante a colocação de estações de 

amostragem (sensivelmente de 1x1 m) nas extremidades da passagem. 
Tecnicamente, depois de escolhida a passagem, a aplicação do método passará 
por aplicar directamente no solo um substrato fino (pó de pedra), que deverá ser 
seguidamente alisado com uma espátula de pedreiro (no caso de passagens 
hidráulicas circulares de uso viário o pó será colocado em toda a sua largura). As 
estações de amostragem deverão ser depois verificadas todas as manhãs após a 
sua instalação. No caso de visita por parte de animais, os indícios deverão ser 
identificados e a estação reconstruída. 
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- Se possível deverão ser instaladas câmaras fotográficas ou de vídeo em algumas 
passagens de modo a permitir uma confirmação das espécies que deixaram os 
indícios detectados. 

 
- Quantificação e reconhecimento das espécies de vertebrados terrestres que 

utilizam as passagens estudadas para avaliar se essa utilização está positiva ou 
negativamente relacionada com as características físicas da estrutura e biótopo 
envolvente. 

 
Monitorização da mortalidade ao longo da linha ferroviária 
 
Deverão ser realizados transectos lineares em cada sentido da linha ferroviária com o 
intuito de detectar possíveis cadáveres na linha ou sua proximidade.  
 
A verificação da mortalidade junto às passagens de fauna deverá indicar a existência de 
problemas ao nível da operacionalidade das passagens (possíveis obstruções por 
vegetação, lixo, destruição ou vandalismo) e das vedações e cortinas de vegetação 
(relativamente ao tipo de malha, altura, densidade da vegetação e localização). 
 
Monitorização do isolamento genético devido ao efeito barreira 
 
A melhor forma de detectar o efeito real de fragmentação causado pela implantação do 
projecto é através da realização de um estudo de genética populacional baseado em 
microssatélites. Estes marcadores são altamente variáveis e, por isso, podem ser 
utilizados para detectar indícios de fragmentação de populações. As espécies alvo de 
estudo deverão ter uma boa capacidade de dispersão, longevidade reduzida, maturidade 
sexual precoce, elevada fecundidade, serem fáceis de capturar e ter um baixo interesse 
para a conservação e como recurso para o homem (e.g. micromamíferos e anfíbios). Um 
outro critério para a selecção das espécies é a existência actual de microssatélites 
funcionais para a mesma. Deste modo reduzir-se-ão os custos e o tempo para a realização 
do estudo pretendido. 
 
Cada área amostrada deve reunir boas condições para a ocorrência das espécies alvo, 
deve manter alguma homogeneidade, ou padrões em mosaico com distribuição aleatória, e 
ser dividida pela linha projectada. Em cada sessão de amostragem devem amostrar-se 
pelo menos 40 indivíduos distintos por área. Nas amostragens referentes à fase de 
exploração da linha a amostragem deve ser dividida a 20 indivíduos por cada lado da 
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mesma. O material recolhido deverá ser uma falange, no caso dos anfíbios, e sangue no 
caso dos micromamíferos. Uma vez recolhidas as falanges deverão ser mantidos em 
álcool e o sangue em anticoagulante e mantidos a -20ºC. Os dados moleculares obtidos 
após a aplicação dos protocolos de análise de microssatélites standard (Extracção de 
DNA, Amplificação, Tipagem), serão tratados utilizando metodologias estatísticas 
frequencistas, baseadas em modelos de evolução molecular e detecção de eventos de 
fragmentação populacional. 
 
Monitorização de espécies-alvo 
 
Águia-perdigueira 
 
Deverão ser efectuados pontos de observação, de modo a amostrar toda a área de estudo. 
Estes pontos poderão ser complementados com a realização de transectos, com o 
objectivo de mapear a utilização de área desta espécie na zona. Deverão ser registadas 
todas as eventuais alterações de comportamento das aves, de modo a obter dados 
relativos ao comportamento, perturbação e risco de colisão com as composições. 
 
Os ninhos deverão ser procurados e visitados a pé por um ou dois observadores. 
Idealmente, deverão ser seleccionados alguns pontos com boa visibilidade para os ninhos, 
de modo a seguir as diferentes fases da reprodução sem perturbar os casais. 
 
De preferência, estes indivíduos deverão ser marcados com PTT, ou seja emissores que 
permitirão o seu seguimento via satélite. Estes dados permitirão determinar eventuais 
alterações nos territórios devido ao efeito da linha. 
 
Bufo-real 
 
A monitorização dos indivíduos desta espécie deverá ser realizada com base em pontos de 
escuta das vocalizações, inventariação de regurgitações e visita aos locais de nidificação 
para determinação do sucesso reprodutor. Assim, os técnicos deverão realizar transectos 
nas áreas de ocorrência provável desta espécie e proceder à monitorização dos ninhos. 
 
Tal como no caso anterior estes indivíduos deverão ser marcados com PTT que permitirão 
o seu seguimento via satélite e determinar se a linha do TGV implicará alterações no uso 
que os indivíduos fazem do espaço. 
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Aves estepárias 
 
Abetarda  
A área deverá ser dividida em diferentes sectores e em cada um será efectuada a 
contagem do número de abetardas existente mediante a realização de percursos em 
veículos todo-o-terreno de forma a cobrir toda a área pertencente a cada sector (Rocha 
2005). As contagens deverão ser efectuadas preferencialmente durante o período da 
manhã ou final da tarde, com vista a evitar os períodos de menor actividade dos indivíduos 
(Marques 2003). Não deverão ser realizadas contagens nos dias de caça, no sentido de 
reduzir a perturbação dos bandos. 
 
Sisão 
A metodologia a adoptar varia consoante o período a amostrar. Assim:  

- Primavera 
Durante esta época, os machos reprodutores são fortemente territoriais, constituindo e 
defendendo os seus territórios, sendo as fêmeas de difícil detecção. Assim sendo, e uma 
vez que apenas os machos reprodutores são de fácil observação, nesta época dever-se-á 
fazer apenas a contagem de machos, devendo ser definido um número de pontos de 
amostragem representativo da área em causa. 
 
O trabalho de campo relativo a este período deverá efectuar-se durante as três primeiras 
horas após o amanhecer e as três últimas antes do anoitecer, de 1 de Abril a 31 de Maio. 
Cada um dos pontos de amostragem deverá ter uma duração de 5 minutos. Nestes, todos 
os machos reprodutores observados ou escutados num raio de 250 metros deverão ser 
registados numa ficha apropriada, sendo registada a posição dos mesmos. Em cada ponto 
de amostragem, o círculo de 250 metros de raio deverá ser dividido em 8 quadrantes, 
devendo ser registado em cada um o habitat dominante, mapeando-os relativamente à 
posição de cada sisão observado. Relativamente aos pousios, deverão ser distinguidas 
três classes, em função da correspondente altura da vegetação, designadamente: até 
10 cm; de 10 a 30 cm; mais de 30 cm).  

 
- Período pós-reprodutor 

Neste período, os sisões tornam-se gregários sendo por isso necessário alterar a 
metodologia adoptada durante o período reprodutor. A área deverá ser amostrada através 
de transectos efectuados de carro, a velocidade inferior a 25 km/h e com paragens 
frequentes, em toda a rede de caminhos disponível, de forma a cobrir toda a área de 
estudo. Para cada observação de um indivíduo ou bando de sisões deverá ser 
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caracterizado o respectivo habitat (consideram-se bandos distintos grupos de indivíduos 
distanciados pelo menos 100 m entre si). O trabalho de campo deverá decorrer nas três 
primeiras horas depois de amanhecer e nas três últimas horas de luz. 

 
- Inverno 

Durante os meses de Inverno os sisões apresentam tendencialmente um comportamento 
gregário, ocorrendo maioritariamente em bandos de grandes dimensões (Cramp & Simons 
1980, Leitão & Costa 2001), motivo pelo qual a metodologia a utilizar não deverá diferir da 
utilizada na época pós-reprodutora. 
 
Rato de Cabrera 
  
Os locais deverão ser amostrados por prospecção local directa (com obtenção de dados 
de presença e abundância) durante a fase de pré-obra e durante as fases de construção e 
exploração, devendo as colónias identificadas na fase de caracterização inicial ser 
monitorizadas semestralmente (Março-Junho e Setembro-Dezembro). 
 

11.1.1.5 Relação dos Dados com o Projecto 
 
A realização das monitorizações em três fases distintas (pré-obra, construção e 
exploração) ao longo de vários anos (pelo menos 5 na fase de exploração) é de extrema 
importância, pois a comparação dos valores que deles resultam (e.g. densidade, 
abundância relativa, riqueza específica), permitirá, só por si, detectar alterações nas 
comunidades que ocorrem na área do Projecto ao longo do tempo. O estudo da 
mortalidade e utilização das passagens permitirá avaliar a eficácia das passagens para a 
fauna e relacionar os resultados com variações nas comunidades estudadas. 
 

11.1.1.6 Tipos de Medidas de Gestão Ambiental face aos resultados da Monitorização 
 
Após a análise dos dados obtidos será possível verificar se as medidas propostas estão a 
surtir efeito e se será necessário melhorá-las ou propor outras mais adequadas como a 
colocação de novas passagens, estações de cheiro para repelir mamíferos ou câmaras de 
vídeo-vigilância nas passagens e suas imediações. 
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11.1.1.7 Periodicidade dos Relatórios e Critérios para Revisão do Plano de Monitorização 
 
No final de cada ano de monitorização deverá ser efectuado um relatório técnico cuja 
estrutura esteja de acordo com Anexo V da Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril. Neste 
relatório deverá ser avaliada a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua 
alteração caso a equipa responsável pelo estudo o considere necessário. Anualmente 
deverá ser efectuada uma comparação dos resultados com os anos anteriores, de modo a 
que haja um historial de todo o programa. No final do programa de monitorização, o último 
relatório deverá fazer uma revisão geral de todo o trabalho de monitorização que se 
desenvolveu ao longo desse período. 
 

11.1.2 Ruído 
 
 
11.1.2.1 Considerações Iniciais 

 
A fase de construção envolverá trabalhos de natureza e de duração diversa, que só serão 
devidamente definidos e delineados com a programação e preparação da obra. 
 
Deverá então ser preparada e efectuada a monitorização do ruído nos períodos de 
execução de trabalhos a que estão associadas actividades mais ruidosas, em especial, 
quando os trabalhos e / ou actividades construtivas tiverem lugar nas proximidades dos 
receptores de maior sensibilidade ao ruído. 
 

11.1.2.2 Locais e Frequência das Medições 
 
A monitorização do ruído deverá incluir um levantamento dos níveis sonoros 
correspondentes à situação de referência e a realização de medições e avaliações 
acústicas periódicas durante a fase de construção. 
 
Nesta fase, de construção, o programa de monitorização de ruído, deverá revestir-se de 
elevada flexibilidade, adaptando-se às necessidades ditadas pelas características dos 
diversos trabalhos a executar e pela própria evolução da obra. 
 
Nesse sentido, remete-se a sua elaboração para a fase de preparação de obra, com o 
conhecimento mais detalhado dos trabalhos a realizar e da respectiva calendarização, pelo 
que o programa de monitorização específico deverá ser acertado após conhecimento dos 
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Programas de Trabalhos definitivos das empreitadas, mediante acerto entre o(s) 
Empreiteiro(s) e a Fiscalização, em representação do Dono da Obra. 
 
Não obstante, o programa de monitorização de ruído deverá abranger, principalmente, as 
áreas de ocupação habitacional na envolvente próxima dos locais de construção e, se for 
caso disso, das zonas de maior sensibilidade ao ruído que, porventura, se situem nos 
trajectos de circulação dos veículos pesados de obra associados ao Projecto, bem como 
junto das áreas de ocupação urbana eventualmente existentes na envolvente próxima dos 
locais de estaleiros. 
 
Antes de serem iniciadas as obras de instalação dos estaleiros deverá proceder-se a uma 
campanha inicial de medição de níveis sonoros, para caracterizar os níveis de ruído 
prévios à intervenção, nos locais identificados de acordo com os critérios atrás enunciados. 
 
Os pontos de monitorização do ruído ambiente, durante a fase de construção, deverão 
coincidir com os mesmos pontos onde incidiu a caracterização da situação acústica de 
referência, sem prejuízo da identificação e selecção de outros pontos de medida 
associados a locais representativos onde serão esperados impactes, nomeadamente, após 
serem conhecidos os Planos de Estaleiro e de obra e os percursos de circulação de 
veículos pesados para acesso às frentes de obra e locais de destino final de materiais 
sobrantes da obra. 
 
Dadas as características da obra, preconiza-se que a fase de construção do Projecto seja 
acompanhada por um programa de monitorização de ruído ambiente, balizado pelas 
seguintes linhas de orientação: 
 
i - Monitorização periódica do ruído ambiental nos mesmos pontos identificados na 
caracterização da situação acústica de referência do traçado da alternativa correspondente 
- o qual já entrou em linha de conta com a identificação dos receptores acusticamente mais 
sensíveis que virão a ser expostos à actividade / localização prevista das diversas frentes / 
estaleiros de obra, sem prejuízo da adição de outros pontos que vierem a ser identificados 
e seleccionados como de interesse para a mesma monitorização.  
 
Para estas campanhas de monitorização - somente a terem lugar durante a fase 
construtiva de maior impacte acústico, a definir dinamicamente pelo 'acompanhamento 
ambiental / fiscalização / representante do dono de obra' - preconiza-se uma periodicidade 
mínima de cerca de dois em dois meses, devendo, necessariamente, esta periodicidade 
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ser suficientemente flexível para que estas campanhas possam ser programadas em 
função da natureza e características das actividades de construção a desenvolver, com 
especial atenção para as fases da obra que potenciem mais elevados níveis de ruído e de 
incomodidade, sempre que, e onde, aplicável. 
 
ii - Em situações de maior sensibilidade ao ruído, onde se observam níveis de ruído 
ambiental relativamente baixos, poderá justificar-se uma monitorização acústica contínua 
do ruído ambiental induzido pelas obras relativas ao projecto, normalmente associado ao 
ruído ambiente observável no interior de uma habitação de referência. 
 
Nesta situação, a monitorização acústica contínua será assegurada automaticamente, por 
um equipamento de medida programado, com capacidade de armazenamento de dados, e 
poderá ser efectuada por amostragens de ruído ambiente em fracções predeterminadas 
do(s) respectivo(s) período(s) de monitorização; tipicamente, a uma hora no período da 
manhã e a uma hora do período intermédio e / ou nocturno, a definir. 
 
Estas acções de monitorização específicas - também somente a terem lugar, se 
justificável, durante a fase construtiva de maior impacte acústico - devem ser ditadas pelas 
necessidades de gestão ambiental e definidas pelos elementos do 'acompanhamento 
ambiental / fiscalização / representante do dono de obra'. 
 

11.1.2.3 Parâmetros a Analisar 
 
A monitorização do ruído ambiental deverá considerar a determinação do parâmetro 
acústico LAeq, representativo quer do período diurno, do entardecer ou do período 
nocturno (caso esteja prevista a execução de trabalhos nestes períodos), nos pontos de 
medição definidos. 
 

11.1.2.4 Técnicas e Métodos de Análise  
 
As campanhas de monitorização deverão ser realizadas de acordo com a normalização 
portuguesa aplicável à descrição e medição de ruído ambiente, nomeadamente, as 
seguintes: 
 
Norma Portuguesa 1730-1 
Parte 1 - Grandezas fundamentais e procedimentos 
Norma Portuguesa 1730-2 
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Parte 2 - Recolha de dados relevantes para o uso dos solos 
Norma Portuguesa 1730-3 
Parte 3 - Aplicação aos limites do ruído 
 
Deverá igualmente ser considerado as determinações do Regulamento Geral do Ruído. 
 
O intervalo de tempo durante a qual se efectua cada medição deverá ser tal que a medida 
seja significativa do sinal acústico ambiente quando estendido ao intervalo de tempo do 
período em análise, pelo que se estabelece um período de duração mínimo de 30 minutos 
para cada medida, em cada local de monitorização. 
 

11.1.2.5 Tratamento e Interpretação dos Resultados Obtidos 
 
Os resultados obtidos nas campanhas de monitorização serão avaliados e interpretados na 
óptica da aplicação do Regime Legal Sobre a Poluição sonora, isto é, comparando os 
valores medidos durante a fase de construção com os valores dos níveis sonoros da 
situação prévia à construção. 
 

11.1.2.6 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 
 
Os elementos referentes à monitorização do ambiente sonoro serão posteriormente 
apresentados em relatórios de monitorização, a integrar no relatório de acompanhamento 
ambiental das empreitadas, integrando as necessárias considerações face aos resultados 
que vierem a ser obtidos. 
 
Este relatório de acompanhamento ambiental das empreitadas também fornecerá 
recomendações e previrá a implementação de medidas específicas de controlo do ruído 
caso se verifiquem situações de incomodidade o qual, deverá ser entregue todos os dois 
meses à Fiscalização e ao Dono de Obra. 
 
O relatório de monitorização também deverá conter critérios para a decisão sobre a revisão 
do programa de monitorização, nomeadamente no que respeita à selecção dos locais a 
monitorizar, à frequência e às condições de execução das medições. 
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11.1.3 Vibrações 
 
11.1.3.1 Considerações Iniciais 

 
Dada a natureza da obra e as suas técnicas construtivas, nomeadamente a perspectivada 
realização de desmontes a fogo, considera-se necessário efectuar um acompanhamento 
ambiental relativo às vibrações que poderão eventualmente ser responsáveis por danos 
nas estruturas dos edifícios e incomodidade para os residentes nas proximidades das 
áreas afectas às obras. 
 
No caso específico das vibrações originadas pelas obras, é de particular importância aferir 
os seus efeitos na estabilidade das estruturas vizinhas, que por vezes já se encontram em 
condições deficientes. 
 
É reconhecido pelos especialistas que os efeitos nocivos das vibrações dependem 
fundamentalmente da respectiva amplitude e frequência, havendo ainda a considerar as 
propriedades dissipativas dos terrenos em que as mesmas se propagam. Determinadas 
amplificações localizadas podem ocorrer em consequência das condições naturais dos 
terrenos de fundação, com destaque para a presença de água. 
 
A correlação entre a magnitude das vibrações e os danos em estruturas é reconhecida 
universalmente, sendo objecto de legislação especial na maioria dos países (em Portugal 
foi promulgada em 1983 a NP2074 que estabelece os limites admissíveis para diferentes 
estruturas assentes sobre diversos tipos de terrenos). 
 

11.1.3.2 Locais e Frequência das Medições  
 
A monitorização proposta no âmbito das vibrações deverá estar estritamente relacionada 
com a evolução das frentes de trabalho pelo que só se poderá definir o faseamento das 
medições após o conhecimento do Plano de Obra. 
 
Assim, a localização dos pontos de medição e o programa de monitorização deverá ser 
aferida após conhecimento dos Programas de Trabalhos definitivos das empreitadas, 
mediante acerto entre o(s) Empreiteiro(s) e a Fiscalização, em representação do Dono da 
Obra. 
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Sem prejuízo de se procederem aos acertos que oportunamente se afigurem ser 
necessários, propõe-se que na fase de construção seja efectuada uma caracterização 
prévia à execução da obra e que no decurso da obra a periodicidade para as campanhas 
de medição de vibrações seja trimestral e ajustável em função das actividades de 
construção desenvolvidas, bem como dos resultados obtidos (justificada com a devida 
fundamentação técnica). 
 
Os Pontos que, à partida, se propõe que sejam monitorizados são os seguintes: 
 
 As ocorrências patrimoniais 12, 53, 72 e 86. 
 As edificações identificadas no Quadro 11.1-1 do presente documento, relativo à 

afectação estrutural e fase de construção nomeadamente os que se apresentam 
seguidamente. 
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Quadro 11.1-1- Afectação estrutural na fase de construção 

Tramo // PK do Tramo correspondente  //  distância do ponto de caracterização ao eixo do traçado 
Edificações 

A.1 
Dist. 
(m) 

B.1 
Dist. 
(m) 

C.1 
Dist. 
(m) 

A.2 
Dist. 
(m) 

B.2 
Dist. 
(m) 

C.2 
Dist. 
(m) 

Monte do Seixo: casa rural e instalações/apoios agrícolas 2+065 40 2+060 40 2+060 40       

Monte do Pimenta – escritórios e apoios agrícolas 8+800 a 
8+900 10            

Monte do Lagar – apoio agrícola     16+825 20       

Monte do Palé – casas de habitação       25+225 a 
25+300 35   25+440 a 

25+515 35 

Monte Novo do Touril – casa de habitação e instalações anexas       32+850 25   33+065 25 
Monte da Capela– Apoio agrícola       56+534 40 56+220 40   

Monte Novo – construção em ruínas         23+550 40    
Casa abandonada (junto à faixa a expropriar)         28+440 20    

Instalações fabris (Junto à faixa de expropriação)         40+290 1   
Carrapatosa – casas de habitação e apoios agrícolas (Incluído e junto à 

faixa a expropriar)         42+450 a 
42+550 1   

Monte do Chiado – apoios agrícolas (junto à faixa a expropriar)           41+100 1 
Courelas da Carrapatosa – casas de habitação e instalações diversas     
(1 elemento dentro da faixa a expropriar e restantes elementos a 80 m)           42+580 0 a 80 

Monte da Capela – Apoio agrícola           55+986 40 m 
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11.1.3.3 Parâmetros a Analisar 

 
Os parâmetros a monitorizar são a velocidade de propagação das ondas, a frequência 
natural do terreno de fundação, o coeficiente de atenuação vibratória e, finalmente a 
velocidade de vibração do terreno.  
 
Simultaneamente terão que ser recolhidas informações sobre a natureza dos eventos que 
produzem vibrações e a distância a que o equipamento de medição se situa relativamente 
a essa fonte. 
 
Desejavelmente deverá ainda ser integrada toda a informação pertinente e disponível 
relativamente às características geotécnicas dos terrenos atravessados. 
 

11.1.3.4 Métodos de Análise  
 
Para o registo de vibrações deverão ser utilizados geofones tridimensionais 
piezoeléctricos. 
 

11.1.3.5 Tratamento e Interpretação dos Resultados Obtidos 
 
Os resultados obtidos nas campanhas de monitorização serão interpretados e avaliados, 
comparando os valores medidos durante a fase de construção com os valores da 
velocidade vibratória registados na fase anterior à obra. 
 
O facto de vir a ser possível dispor de uma razoável quantidade de dados de 
monitorização, permite sugerir que a perspectiva da monitorização a efectuar deva conter 
uma componente de enriquecimento técnico-científico neste domínio, nomeadamente na 
aferição das leis que regem a velocidade vibratória de pico, características de acções 
típicas de obras em função da distância. 
 
Para este efeito é importante que a programação da monitorização das vibrações atenda 
criteriosamente à natureza das actividades que se pretenda que sejam objecto de 
vibrações. 
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11.1.3.6 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 
 
Tendo em consideração a frequência proposta para a monitorização das vibrações, a 
elaboração dos relatórios de monitorização será em princípio trimestral. 
 
Assim, por cada campanha de amostragem executada deverá ser elaborado um relatório 
de monitorização. 
 
Os relatórios de monitorização deverão ser integrados no relatório de acompanhamento 
ambiental das empreitadas. 
 
Os relatórios de monitorização ambiental deverão incluir informação necessária sobre as 
condições de realização da monitorização e respeitar a estrutura proposta no Anexo V da 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
 
Nos relatórios de monitorização deverão ser apresentados os resultados obtidos durante a 
campanha e a sua interpretação, a análise de conformidade com a legislação nacional e 
análise comparativa com resultados correspondentes a outras monitorizações 
eventualmente já existentes para o local. 
 
Consoante a análise dos resultados obtidos, deverá ser analisada a necessidade de 
proceder à implementação de medidas de gestão ambiental específicas, tendo em vista a 
minimização dos níveis de vibrações. 
 
Assim, a partir do 2.º relatório de monitorização ambiental deverá ser apresentada uma 
análise da evolução dos parâmetros registados e eventuais recomendações para 
implementação de medidas específicas de controlo de vibrações, caso se verifiquem 
situações de incomodidade, e eventuais recomendações para implementação, sempre que 
necessário e caso se justifique, de medidas de minimização suplementares e/ou de 
aferição das já implementadas, justificadas com base nos resultados do programa de 
monitorização desenvolvido e de modo a prevenir o potencial aumento dos níveis de 
vibração e a geração de situações de incomodidade. 
 
Os relatórios deverão ainda conter, se necessário, a relação de medidas a adoptar caso se 
verifique que está a ser posta em causa a integridade de edificações tendo por base os 
critérios estabelecidos na Norma Portuguesa 2074. 
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Os relatórios de monitorização também deverão conter critérios para a decisão sobre a 
revisão do programa de monitorização, que poderá ser adaptado em função dos resultados 
obtidos, nomeadamente em termos de metodologia, pontos de amostragem e 
periodicidade com as devidas considerações e fundamentações técnicas. 
 

11.1.4 Efluentes Líquidos 
 
11.1.4.1 Considerações Iniciais 

 
A monitorização dos efluentes líquidos, a realizar durante a fase de construção, incidirá na 
caracterização periódica da qualidade de águas residuais resultantes da lavagem da 
maquinaria ou de quaisquer actividades de construção. 
 
As águas residuais provenientes das instalações sanitárias poderão ser removidas por 
empresas, no caso de serem utilizadas instalações sanitárias amovíveis, ou serem 
directamente descarregadas no colector municipal, sem haver a necessidade de efectuar a 
sua monitorização. 
 

11.1.4.2 Locais e Frequência das Amostragens  
 
Deverá ser considerado um ponto de amostragem por cada sistema de tratamento de 
águas residuais existente nos estaleiros de obra, designadamente depois da saída de cada 
sistema, sempre que se preveja a sua descarga no meio receptor. 
 
O local exacto para proceder à recolha da amostra de águas residuais deverá ser 
oportunamente avaliado em função das condições locais, de forma a ser representativo 
das águas residuais descarregadas. 
 
Em cada campanha de monitorização deverá ser recolhida uma amostra compósita 
representativa das águas residuais tratadas no sistema de tratamento, constituída por 
tomos colhidos a espaços regulares na sequência da produção de águas residuais. 
 
Deve ser considerada uma periodicidade trimestral ajustável em função das actividades de 
construção desenvolvidas (fases que gerem a produção de águas residuais, com especial 
atenção para os períodos representativos do seu ciclo de produção), bem como dos 
resultados obtidos (justificada com a devida fundamentação técnica). 
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11.1.4.3 Parâmetros a Analisar 
 
Os parâmetros a determinar deverão o pH, os sólidos suspensos totais (SST), os 
hidrocarbonetos totais, a carência química de oxigénio (CQO) e a carência bioquímica de 
oxigénio (CBO5). 
 

11.1.4.4 Técnicas e Métodos de Análise  
 
Os métodos analíticos a adoptar para a determinação dos parâmetros indicados são os 
referidos no Anexo XXII do Decreto - Lei nº 236/98, de 1 de Agosto (Métodos analíticos de 
referência para a descarga de águas residuais), nomeadamente, os seguintes: 
 
- pH – Electrometria 
- SST - Centrifugação (tempo mínimo de 5 minutos. Aceleração média de 2800 g a 

3200 g), secagem a 105ºC e pesagem/ Filtração através de membrana filtrante de 
0,45 um, secagem a 105 ºC e pesagem 

- Hidrocarbonetos totais - Espectrometria no infravermelho após extracção co 
solventes adequados / Gravimetria após extracção com solventes adequados 

- CQO - Método do dicromato de potássio 
- CBO5 - Determinação do O2 dissolvido antes e após cinco dias de incubaçao a 20ºC 

± 1ºC ao abrigo da luz, com adição de um inibidor da nitrificação 
 

11.1.4.5 Tratamento e Interpretação dos Resultados Obtidos 
 
Os resultados obtidos deverão permitir avaliar o cumprimento do definido no Decreto - Lei 
nº 236/98, de 1 de Agosto para a descarga de águas residuais no meio receptor. 
 

11.1.4.6 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 
 
Tendo em consideração a frequência proposta para a monitorização de qualidade da água, 
a elaboração dos relatórios de monitorização será em princípio trimestral. 
 
Assim, por cada campanha de amostragem executada deverá ser elaborado um relatório 
de monitorização. 
 
Os relatórios de monitorização deverão ser integrados no relatório de acompanhamento 
ambiental das empreitadas. 
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Os relatórios de monitorização ambiental deverão incluir informação necessária sobre as 
condições de realização da monitorização e respeitar a estrutura proposta no Anexo V da 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
 
Nos relatórios de monitorização deverão ser apresentados os resultados obtidos durante a 
campanha e a sua interpretação, a análise de conformidade com a legislação nacional e 
análise comparativa com resultados correspondentes a outras monitorizações 
eventualmente já existentes para o local. 
 
Consoante a análise dos resultados obtidos, deverá ser analisada a necessidade de 
proceder à implementação de medidas de gestão ambiental específicas, tendo em vista a 
minimização da afectação da qualidade do meio receptor provocada nomeadamente pela 
descarga de águas pluviais e efluentes gerados na obra. 
 
Assim, a partir do 2.º relatório de monitorização ambiental deverá ser apresentada uma 
análise da evolução dos parâmetros registados e eventuais recomendações para 
implementação de medidas específicas, sempre que necessário e caso se justifique, de 
medidas de minimização suplementares e/ou de aferição das já implementadas, 
justificadas com base nos resultados do programa de monitorização desenvolvido e de 
modo a garantir o cumprimento dos valores limite de emissão na descarga de águas 
residuais no meio receptor. 
 
Os relatórios de monitorização também deverão conter critérios para a decisão sobre a 
revisão do programa de monitorização, que poderá ser adaptado em função dos resultados 
obtidos, nomeadamente em termos de metodologia, pontos de amostragem e 
periodicidade com as devidas considerações e fundamentações técnicas. 
 

11.2 Programas de Monitorização na Fase de Exploração 
 
11.2.1 Águas Subterrâneas 
 
11.2.1.1 Considerações Iniciais 

 
Um projecto da dimensão e especificidade que o Lote 3C da LAV apresenta tem, do ponto 
de vista da monitorização, um elevado grau de dificuldade na assunção de um plano de 
monitorização. Assim e atendendo aos condicionalismos hidrogeológicos presentes e à 
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relativa homogeneidade aquífera, sugere-se a execução de dois piezómetros que 
funcionarão como indicadores de eventual contaminação. 
 

11.2.1.2 Locais e Frequência das Amostragens  
 
Os locais propostos respeitam à área integrada nos perímetros intermédios em proposta 
respeitantes às captações de S. Miguel de Machede e de Cascalhais Juromenha, devendo 
os piezómetros a colocar atingir pelo menos 40 m de profundidade no caso de Cascalhais- 
Juromenha ou então serem utilizadas as captações existentes para amostragem e 
caracterização. 
 

11.2.1.3 Parâmetros a Analisar 
 
Os parâmetros a analisar destinam-se a permitir verificar se existe alguma variação que 
comprometa a qualidade da água por acção do Projecto. Assim propõe-se a analise de 
catiões e aniões principais (permitem caracterizar a evolução físico-química), metais 
pesados e hidrocarbonetos (permitem verificar a ocorrência de contaminação oriunda do 
desgaste dos equipamentos viários de circulação).  
 
Do ponto de vista hidrogeológico propõe-se a realização de medições e colheitas de água 
com periodicidade bianual (no final do Verão e três a quatro semanas após as primeiras 
chuvas de Inverno), recomendando-se a monitorização dos seguintes parâmetros: 
 

• pH 
• Temperatura 
• CO2 
• Condutividade eléctrica 
• Alcalinidade 
• Dureza Total 
• Cálcio 
• Sódio 
• Potássio 
• Magnésio 
• Bicarbonato 
• Cloreto 
• Sulfato  
• Fostato 
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• Sílica 
• PAHs 
• Ferro 
• Chumbo 
• Crómio 
• Cádmio 
• Zinco 
• Alumínio  
• Hidrocarbonetos totais 

 
11.2.1.4 MercúrioTécnicas e Métodos de Análise  

 
Os métodos analíticos a adoptar para a determinação dos parâmetros indicados são os 
referidos no Anexo XXII do Decreto - Lei nº 236/98, de 1 de Agosto (Métodos analíticos de 
referência para águas superficiais/subterrâneas). 
 

11.2.1.5 Tratamento e Interpretação dos Resultados Obtidos 
 
Os resultados obtidos deverão permitir avaliar o cumprimento do definido no Anexo I do 
Decreto - Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, nomeadamente o cumprimento dos requisitos 
aplicáveis à qualidade da água para produção de água para consumo humano. 
 

11.2.1.6 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização 
 
Tendo em consideração a frequência proposta para a monitorização de qualidade da água 
subterrânea, a periodicidade dos relatórios de monitorização será, em princípio, bianual. 
 
Assim, por cada campanha de amostragem executada deverá ser elaborado um relatório 
de monitorização. 
 
Os relatórios de monitorização deverão ser integrados no relatório de acompanhamento 
ambiental das empreitadas. 
 
Os relatórios de monitorização ambiental deverão incluir informação necessária sobre as 
condições de realização da monitorização e respeitar a estrutura proposta no Anexo V da 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 
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Nos relatórios de monitorização deverão ser apresentados os resultados obtidos durante a 
campanha e a sua interpretação, a análise de conformidade com a legislação nacional e 
análise comparativa com resultados correspondentes a outras monitorizações 
eventualmente já existentes para o local. 
 
Consoante a análise dos resultados obtidos, deverá ser analisada a necessidade de 
proceder à implementação de medidas de gestão ambiental específicas, tendo em vista a 
minimização da afectação da qualidade da águas subterrânea. 
 
Assim, a partir do 2.º relatório de monitorização ambiental deverá ser apresentada uma 
análise da evolução dos parâmetros registados e eventuais recomendações para 
implementação de medidas específicas, sempre que necessário e caso se justifique, de 
medidas de minimização suplementares e/ou de aferição das já implementadas, 
justificadas com base nos resultados do programa de monitorização desenvolvido e de 
modo a garantir o cumprimento dos valores limite de emissão na descarga de águas 
residuais no meio receptor. 
 
Os relatórios de monitorização também deverão conter critérios para a decisão sobre a 
revisão do programa de monitorização, que poderá ser adaptado em função dos resultados 
obtidos, nomeadamente em termos de metodologia, pontos de amostragem e 
periodicidade com as devidas considerações e fundamentações técnicas. 
 

11.2.2 Valores Ecológicos 
 
No caso dos valores ecológicos deverão ser consideradas na fase de exploração acções 
de monitorização análogas às identificadas para a fase de construção e já descritas no 
ponto 11.1.1. 
 

11.2.3 Património Cultural, Arquitectónico e Arqueológico 
 
O objectivo da monitorização do património cultural, arquitectónico e arqueológico é o de 
garantir a estabilidade e integridade dos edifícios classificados como elementos 
patrimoniais. 
 
Antes do início da fase de construção dever-se-á efectuar um levantamento das estruturas 
patrimoniais e outros elementos que poderão ser susceptíveis de afectação aquando da 
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realização destas obras, de forma a avaliar as implicações da mesma após a finalização da 
fase de construção. 
 
Este inventário deverá ser realizado ao longo de toda a área a afectar pelo Projecto, numa 
fase anterior ao início das actividades de construção. 
 
Para tal deverá existir um plano de acompanhamento patrimonial que inclua os factores de 
protecção dos elementos existentes ao longo do futuro traçado do Lote 3 C da LAV. 
 

11.2.4 Ruído 
 

11.2.4.1 Fase de Exploração 
 
Para a fase de exploração propõe-se a monitorização do ruído ambiental no primeiro ano 
de funcionamento da linha com uma periodicidade trimestral. 
 
A monitorização do ambiente acústico deverá incidir nos mesmos locais em que se 
efectuou a caracterização da situação acústica de referência (devidamente identificados 
em mapa anexo), no âmbito do EIA. 
 
Os parâmetros a analisar serão os mesmos anteriormente descritos para a monitorização 
aplicável à fase de construção destes descritores bem como as técnicas e os métodos de 
análise e o modo de tratamento dos resultados que vierem a ser obtidos 
 

11.2.5 Vibrações 
 
Para a fase de exploração propõe-se a monitorização do descritor vibrações no primeiro 
ano de funcionamento da linha com uma periodicidade trimestral, para validar os impactes 
esperados e para avaliar os impactes em zonas residenciais ou com uso sensível e para 
avaliar os impactes no Património. 
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12 LACUNAS TÉCNICAS E DE CONHECIMENTO 
 
Tendo em consideração a informação recolhida e tratada no presente EIA, no essencial, 
considera-se que não se registaram lacunas de conhecimento que limitassem a análise de 
impactes ambientais efectuada. 
 
Destacam-se, no entanto, os seguintes aspectos relativos à percepção que a equipa do 
EIA possui sobre a adequação da informação obtida e tratada: 
 
 Quanto ao descritor hidrogeologia, verificou-se a falta de dados consistentes para 

caracterizar hidrogeologicamente a situação de referência, à escala local, uma vez que 
se verificou a inexistência de captações que possuíssem informação geograficamente 
representativa de: espessura do sistema, caudais extraídos e dados de parâmetros 
hidráulicos. Do ponto de vista qualitativo, e à escala local, os dados encontrados 
também foram escassos. 

 
 No que concerne ao descritor património, atendendo a que o trabalho de campo se 

desenrolou quase sempre em condições de visibilidade reduzida ou nula, recorda-se 
de novo a possibilidade de as operações de desmatação, terraplanagem ou 
preparação de solos poderem vir a revelar vestígios arqueológicos até agora não 
detectados. 

 
 Por fim, no tocante à gestão de resíduos, desconhecem-se as áreas que serão 

utilizadas para depósito de terras sobrantes, o que não permitiu efectuar uma 
avaliação completa dos correspondentes impactes associados.  
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13 CONCLUSÕES  
 
O processo de integração da União Europeia, num contexto de crescente globalização dos 
mercados, tem vindo a seguir uma estratégia de reforço da coesão territorial e socio-
económica do conjunto de países que a integram. Este processo desenvolve-se em várias 
frentes sectoriais, entre as quais se destaca, indiscutivelmente, a política europeia de 
transportes. 
 
O reforço das Redes Transeuropeias de Transporte afigura-se como um dos principais 
objectivos dessa política, para o qual concorre a implementação do projecto da Rede 
Europeia de Alta Velocidade. 
 
De facto, a revitalização das vias-férreas é indicada pela Comissão Europeia como a 
solução para resolver grande parte dos problemas de tráfego a nível europeu. O 
desenvolvimento das redes transeuropeias, dando alta prioridade ao comboio, e o 
completamento da rede ferroviária europeia, legal e tecnologicamente integrada, 
constituem duas das linhas de acção propostas para a revitalização da ferrovia e para a 
redução do congestionamento no sector dos transportes, ainda monopolizado pela 
utilização da rodovia. 
 
Cientes deste desígnio, os Governos de Portugal e Espanha assumiram a importância das 
Redes Transeuropeias da Península Ibérica no desenvolvimento económico destes dois 
países, tendo apostado na implementação de uma rede ferroviária de alta velocidade 
ibérica coerente que permita o máximo desenvolvimento das várias regiões abrangidas. 
 
A RTE-T materializa um programa de construção, modernização e interconexão das 
principais infra-estruturas de transportes europeias tendo em vista o desenvolvimento do 
mercado único, reforçando a competitividade económica e a coesão social no espaço 
europeu. O objectivo da RTE-T é o de criar uma rede multimodal e interoperável que 
assegure o livre movimento de pessoas e bens com recurso ao modo de transporte mais 
adequado em cada etapa da viagem, desempenhando, assim, um papel fundamental no 
processo de coesão social e económica da União Europeia, nomeadamente através da 
redução de distâncias e melhoria das ligações entre as regiões periféricas e o centro da 
Europa. 
 
Prevê-se que, em 2020, a RTE-T venha a ter uma extensão total de 94.000 km de ferrovia, 
incluindo cerca de 20.000 km de linhas de Alta Velocidade 
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O Projecto em avaliação constitui um troço, de uma ligação em alta velocidade que 
futuramente conectará Lisboa a Madrid, estrutura que, no seu conjunto, irá ligar as duas 
capitais administrativas e políticas da Península Ibérica, e a partir da qual se farão as 
ligações para o resto da Europa.  
 
O Projecto objecto do presente EIA insere-se, assim, no âmbito da criação de uma rede 
ferroviária europeia em Alta Velocidade, criando uma alternativa viável à utilização dos 
transportes rodoviário e aéreo dentro do espaço ibérico e, de modo mais abrangente, 
dentro do espaço europeu.  
 
Trata-se de um Projecto que tem como proponentes a RAVE e a REFER, uma vez que o 
Projecto integra, não apenas, a linha ferroviária de alta velocidade bem como, também, 
uma via ferroviária convencional para transporte de mercadorias. 
 
O troço em análise estende-se por cerca de 60 km desenvolvendo-se pelos territórios dos 
concelhos de Évora, Redondo, Alandroal, Vila Viçosa e Elvas, no designado corredor sul, 
que contorna a Serra de Ossa por Sul, o qual foi retido para desenvolvimento subsequente 
nos Estudos de Viabilidade Técnica (EVT) relativo ao projecto em estudo. 
 
Para além do EVT que antecedeu a elaboração do Estudo Prévio sobre o qual recai o 
presente EIA, é importante salientar a importância de que se revestiu a análise de grandes 
condicionamentos ambientais que precedeu a definição dos traçados. 
 
Esta análise foi materializada na elaboração de uma Nota Técnica de Validação de 
Corredores correspondente ao corredor sul, para a elaboração da qual foram consultadas 
diversas entidades com o intuito de verificar e complementar a informação constante do 
EVT e EPIA realizados e por outro lado para identificar condicionamentos a evitar na fase 
subsequente de desenvolvimento do Projecto.  
 
Esta etapa prévia do EIA, que decorreu em fase de definição preliminar de traçados à 
escala 1: 25.000 permitiu prevenir o registo subsequente da ocorrência de uma série de 
impactes, uma vez que foi acompanhada do levantamento dos principais 
condicionamentos que se colocavam no território atravessado pelo corredor sul.  
 
O resultado deste processo foi a escolha de três alternativas, tanto no troço poentes da 
área de estudo (até ao PK 20+000 aproximadamente), como no troço nascente da mesma 
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(desde o PK 20+000 até final). Tendo em conta a circunstância de se ter previsto um ponto 
de articulação intermédio entre os dois grandes troços em estudo, foi possível definir nove 
diferentes soluções de traçado combinando entre si os seis tramos definidos. 
 
No início dos diversos traçados propostos localiza-se o troço de ligação da linha da REFER 
que se desenvolve por cerca de 2 km, interligando a linha de mercadorias da rede 
convencional Sines – Évora à via de mercadorias da rede convencional que estabelecerá a 
ligação Évora – Elvas – Badajoz desenvolvendo-se, em paralelo e na mesma plataforma 
que a linha de Alta Velocidade, a partir da conexão efectuada com esta. 
 
Os critérios geométricos e de conforto adoptados pelo projectista do Estudo Prévio do Lote 
3C entre Évora e Elvas foram os definidos no documento intitulado “Requisitos para os 
Estudos Prévios de LAV Portugal”, salientando-se que a circunstância de se prever a 
implantação de uma linha de mercadorias e da linha de AV numa mesma plataforma, 
naturalmente, que condicionou o traçado em planta e em perfil, devido às restrições que 
um traçado comum para estes dois tipos de linha impõe. 
 
No decurso da elaboração do presente estudo de impacte ambiental foi possível obter um 
vasto conhecimento da área de implantação do Projecto e apreender de forma substantiva 
as características do Projecto desenvolvido, o que permitiu efectuar uma análise rigorosa e 
aprofundada dos impactes esperados com a concretização do Projecto. 
 
Tal como em qualquer outro projecto, os principais impactes que se registarão com a 
concretização deste Projecto decorrem, naturalmente das suas características intrínsecas, 
das quais se destaca a sua linearidade, o que se traduz no consequente cerceamento do 
território, e das características da área de estudo que apresenta uma ocupação humana 
pouco densa, povoamento concentrado, elevada qualidade visual, a que se associa o 
registo de um número significativo de ocorrências patrimoniais ao longo de todo o corredor 
estudado. Embora esta área possua algumas áreas com habitats prioritários ou de 
interesse, não se incluir em qualquer zona sensível, na acepção da alínea b) do Art.º 2º do 
Decreto – Lei nº. 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto – Lei nº. 
197/2005, de 8 de Novembro 
 
Do ponto de vista técnico, a tipologia de intervenções a executar para a construção no 
Projecto não envolve complexidade ou riscos especiais para o ambiente, uma vez que se 
tratam de obras de construção civil correntes, não se afigurando existirem 
constrangimentos físicos específicos associados à sua construção. Por outro lado, o 
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desenvolvimento do Estudo Prévio foi acompanhado da adopção das disposições para 
permitir o enquadramento do Projecto no ambiente envolvente e minimizando as 
afectações que caracterizam os projecto de infra-estruturas lineares. 
 
Em termos globais, a análise de impactes ambientais efectuada permitiu, no essencial 
concluir o seguinte, relativamente aos impactes negativos registados: 
 
 Que a actividade de construção que mais impactes directos e indirectos acarretará 

diz respeito às terraplenagens significativas que terão que ser executar para criar 
condições para o assentamento da plataforma da via, seno estes impacte muito mais 
significativos no troço que se desenvolve a nascente, nos limites da serra de Ossa. 
Os impactes principais que se identificam dizem respeito à destruição de formações 
geológicas, à necessidade de gerir excedentes importantes de escavação que serão 
gerados e à criação de superfícies de aterro e escavação significativas. 

 
 Do ponto de vista da ocupação do território e da afectação de valores naturais, 

verifica-se que as áreas de aptidão agrícola a afectar são diminutas e que os habitats 
com valor conservacionista são afectados de forma moderadamente significativa. 

 
 Em termos de qualidade do ambiente e da qualidade de vida das populações, a 

circunstância de a área de estudo apresentar uma reduzida ocupação humana 
determina que sejam reduzidas as afectações a registar, nomeadamente em termos 
da exposição humana a níveis de ruído e de vibrações elevados e a destruição de 
edificações e estruturas anexas. 

 
 Em termos de actividade económicas, a relativa reduzida expressão geográfica da 

área de intervenção, determina que não haja impactes negativos substanciais nas 
actividades económicas, que são na área de intervenção são dominadas pela 
agricultura, destaca-se contudo neste domínio a afectação de áreas significativas de 
montado de sobro e azinho. 

 
 No que respeita ao ordenamento do território, verifica-se que o Projecto se encontra 

enquadrado por instrumentos de gestão territorial em vigor, não se assistindo por 
outro lado a conflitos relevantes com servidões e restrições de utilidade pública, 
nomeadamente REN, RAN, e domínio hídrico. 
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 Por fim, apesar de na área estudada, do ponto de vista patrimonial ter sido possível 
inventariar mais de uma centena de ocorrências de interesse patrimonial, as 
diderentes soluções não implicam a afectação substancial de elementos 
patrimoniais. 

 
Quanto aos impactes positivos que se estima que serão registados, refira-se a esperada 
diminuição das emissões globais de poluentes atmosféricos, o que representará no ano 
horizonte 4% das emissões totais estimadas a nível nacional. 
 
A implementação do troço da linha de alta velocidade em análise, inserido na ligação em 
alta velocidade entre Lisboa e Madrid, contribuirá ainda para uma redução dos tempos de 
viagem e da sinistralidade e da melhoria da qualidade do ar/redução de emissões 
atmosféricas neste eixo, como resultado das transferências modais esperadas (tráfego de 
passageiros e de mercadorias). 
 
Acresce salientar as oportunidades de dinamização das actividades económicas a que se 
assistirá quer no decurso de construção quer no decurso da exploração do Projecto. 
 
Por outro lado, a efectivação deste Projecto, terá o seu expoente máximo em termos de 
impactes positivos significativos na materialização dos desígnios estabelecidos nos Planos 
estratégicos PNOT e QREN.  
 
Por fim, a circunstância de estarem em avaliação uma multiplicidade de soluções de 
traçado possibilitou a selecção da solução ambientalmente mais vantajosa, para o que se 
procedeu à aplicação de uma análise multivariada direccionada para os impactes residuais 
relevantes identificados em sede de elaboração do EIA. 
 
Tal análise permitiu, antes de mais, concluir que existe uma grande uniformidade entre as 
várias soluções em confronto o que decorre em parte da proximidade dos corredores 
estudados e da oportunidade que este estudo beneficiou de triar, preliminarmente à 
definição dos traçados, impactes obviáveis por meio da sua inclusão num “buffer de 
exclusão”. 
 
Sem prejuízo deste facto, a seriação obtida na referida análise multivariada conduziu à 
identificação da Solução 1 como sendo a mais vantajosa, embora marginalmente.  
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A análise dos elementos incluídos na matriz comparativa de impactes permite concluir que 
esta solução tem em comum com as outras soluções os impactes que decorrem do grande 
atravessamento a que se assiste do território, distinguindo-se delas por não afectar 
singularidade relevantes (infra-estruturas, património e áreas com culturas permanentes) e 
por envolver consideravelmente um menor volume de movimento de terras. 
 
Em jeito conclusivo, considera-se que o do Projecto do Lote 3C da LAV será 
ambientalmente sustentável mediante a aplicação das medidas minimizadoras e de 
compensação propostas no EIA. 
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