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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da 
“Ligação Ferroviária de Alta Velocidade Entre Lisboa e Madrid, Lote 3C Évora – Elvas”, adiante abreviadamente 
designado por Projecto, o qual se integra na Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid. 

Este Projecto que se estende por cerca de 60 km entre Évora e Elvas, e para o qual foram definidas várias 
alternativas de traçado, insere-se 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. 

O Projecto em avaliação desenvolver-se-á sobre uma plataforma com três vias, duas das quais correspondentes 
a tráfego ferroviário em Alta Velocidade e uma respeitante a uma linha convencional de mercadorias, com as 
seguintes características gerais de base: 

Bitola europeia, no caso das vias dedicadas à Linha de Alta Velocidade (LAV), e bitola ibérica, para a via de 
mercadorias convencional. 

Condições para admitir tráfego misto nas vias da LAV. 

Este Projecto tem como proponente a RAVE, apesar de o Projecto integrar, não apenas, a linha ferroviária de 
alta velocidade bem como, também, uma via ferroviária convencional para transporte de mercadorias. 

A necessidade de elaboração de um EIA para este Projecto resulta da aplicação do Decreto-Lei nº 69/2000 de 3 
de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro, que determina no 
ponto 7, da alínea a) do Anexo I, ser obrigatório submeter ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental os 
Projectos de “Construção de vias para o tráfego ferroviário de longo curso (...)”. 

O EIA foi elaborado tendo como objectivo principal identificar e avaliar os impactes ambientais associados a 
diversas alternativas de traçado que foram definidas de modo a permitir seleccionar a solução ambientalmente 
mais favorável mediante a consideração de critérios de avaliação de impactes rigorosos e objectivos e a 
adopção das medidas de minimização, compensação e potenciação de impactes que razoavelmente devessem 
ser consideradas. 

Salienta-se que a preceder a elaboração do Estudo Prévio sobre o qual recai o presente EIA, foi efectuada uma 
análise de grandes condicionamentos ambientais com o intuito de identificar preliminarmente valores ambientais 
cuja afectação pudesse, tanto quanto possível, ser evitada de forma a optimizar a integração ambiental do 
Projecto. 

 

2 ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 
 

Os transportes são essenciais para o funcionamento eficaz e competitivo da sociedade e da economia, 
assegurando a mobilidade inter e intra regiões indispensável às pessoas e às mercadorias. No entanto, os 
transportes apresentam forte influência sobre o ambiente, especialmente em matéria de alterações climáticas, 
poluição atmosférica, ruído e ocupação do solo. 

Nas últimas décadas, os modos de transporte na Europa sofreram um crescimento desigual, tendo-se assistido a 
um aumento dos transportes aéreo e rodoviário, como reflexo da Política Europeia de Transportes que tem tido 
como prioridade, o investimento em infra-estruturas, principalmente, rodoviárias. 

No entanto, actualmente assiste-se na União Europeia a uma inversão nas orientações das políticas do sector 
dos transportes, verificando-se que a tendência actual vai no sentido de incentivar, cada vez mais, o 
desenvolvimento das redes ferroviária, fluvial e marítima, em detrimento da rodoviária. 

Neste contexto, a política da União Europeia tem apoiado o desenvolvimento do caminho-de-ferro, tendo como 
objectivo a criação progressiva de um espaço ferroviário europeu integrado, com garantia de acesso a todos os 
operadores.  

As razões para a criação de uma nova rede ferroviária em Portugal encontram a sua justificação na procura da 
redução do congestionamento dos acessos rodoviários (aos grandes centros urbanos e ao longo de extensões 
significativas dos principais eixos rodoviários), na competitividade no espaço ibérico e europeu, na procura do 
reequilíbrio dos modos de transporte e, consequentemente numa maior sustentabilidade, em matéria de 
ambiente, energia e segurança, e na necessidade de garantir padrões de mobilidade idênticos aos existentes na 
União Europeia. 
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O Projecto Nacional de Alta Velocidade é uma peça integrante do Sistema Europeu e, a uma escala de maior 
vizinhança, do Projecto Ibérico, inserindo-se o Eixo Lisboa - Madrid nos Eixos prioritários nacionais das ligações 
ferroviárias de alta velocidade integrantes da RAV prevista para o País, no âmbito dos Projectos Prioritários nº 3, 
“Eixo Ferroviário de AV do Sudoeste Europeu” e no nº 16 “Eixo ferroviário de mercadorias Sines/Algeciras - 
Madrid - Paris”. 

A concretização desta ligação em Alta Velocidade é determinante para a integração de Portugal na rede 
ferroviária europeia, criando as condições necessárias para aumentar a competitividade das regiões de maior 
densidade populacional e geradoras de maior riqueza no espaço Ibérico e Europeu. 

A natureza estruturante e mobilizadora desta infra-estrutura assumirá um papel fundamental no desenvolvimento 
económico e social de Portugal a partir do tráfego de passageiros e mercadorias, além de potenciar o papel dos 
portos portugueses em termos peninsulares. 

 

3 LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 
 

Tal como anteriormente referido, o Projecto em avaliação (Lote 3C) constitui um troço que se desenvolve na 
região do Alentejo, atravessando o território dos concelhos de Évora, Redondo, Alandroal, Vila Viçosa e Elvas. 
No Quadro 1 apresenta-se o enquadramento administrativo da área atravessada pelo Projecto e na Figura 1 
apresenta-se a localização do Projecto a nível nacional e o seu enquadramento no troço nacional do Eixo Lisboa 
Madrid. 

Quadro 1 - Enquadramento Administrativo da Área do Projecto 

Região 
NUT II 

Sub-Região 
NUT III Concelho Freguesia 

Senhora da Saúde 

S. Miguel de Machede Évora 

N.ª Sra. De Machede 
Redondo Redondo 

Bencatel 
Vila Viçosa 

Ciladas 
Alandroal (N.ª Sra. Conceição) 
Juromenha (N.ª Sra. Loreto) 
S. Brás dos Matos (Mina do Bugalho) 

Alentejo Central 

Alandroal 

Terena (S. Pedro) 

Alentejo 

Alto Alentejo Elvas Ajuda, Salvador e Santo. Ildefonso 

 

A ligação em alta velocidade ligará futuramente Lisboa a Madrid, as duas capitais administrativas e políticas da 
Península Ibérica, e a partir da qual se farão as ligações para o resto da Europa. Nesta ligação está prevista a 
construção de duas estações, designadamente em Évora e junto à fronteira, as quais constituem importantes 
oportunidades de desenvolvimento local e regional cujo aproveitamento depende em muito da capacidade de 
concertação estratégica dos principais actores institucionais regionais, dos agentes económicos e da sociedade 
civil. 
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Figura 1 – Localização do Projecto e enquadramento do Lote 3 C no eixo Lisboa-Madrid 
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4 DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 

4.1 Apresentação geral do Projecto 
 

O Projecto do Lote 3C Évora – Elvas, integrado na Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid, 
foi elaborado em fase de Estudo Prévio. 

Para este Projecto foram definidas três alternativas de traçado designadas por A, B e C, que coincidem nos 
pontos iniciais e finais em planta, perfil e rumo, funcionando estes como pontos de interligação entre os Lotes 3B 
e Transfronteiriço (LTF), com os quais o Lote 3C se articula.  

Estas três alternativas de traçado apresentam um ponto comum intermédio de articulação dos traçados (na 
proximidade do ponto quilométrico PK 21+000), que permite dividir cada alternativa em dois tramos 
independentes, os quais se podem combinar entre si, dando lugar a nove diferentes soluções de traçado, todas 
elas estudadas e comparadas no âmbito do presente EIA. 

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. 

No Quadro 2 indicam-se os comprimentos dos tramos considerados em cada alternativa e na Figura 2 
apresenta-se o enquadramento administrativo das 3 alternativas de traçado estudadas, a identificação dos seis 
tramos que as compõem e as 9 soluções de traçado que a combinação dos tramos permite definir.  

Quadro 2 – Comprimento dos tramos que compõem as alternativas de traçado 

Denominação Tramo A.1 Tramo B.1 Tramo C.1 Tramo A.2 Tramo B.2 Tramo C.2 

PK inicial 0+000 0+000 0+000 20+807 21+185 21+021 

PK final  20+807 21+185 21+021 59+885 59+337 59+572 

Comprimento (m) 20 807 21 185 21 021 39 078 38 152 38 551 

 

Os critérios geométricos e de conforto adoptados pelo projectista do Estudo Prévio do Lote 3C Évora - Elvas 
tiveram que atender à circunstância de se prever a implantação de uma linha de mercadorias e da linha de AV 
numa mesma plataforma, o que condicionou o traçado em planta e em perfil, devido às restrições que um 
traçado comum para estes dois tipos de linha impõe. 

Salienta-se que no troço em estudo não está prevista a construção de nenhuma estação, estando contudo 
prevista a implantação de uma subestação eléctrica destinada a assegurar a ligação à rede eléctrica nacional. 

Para o funcionamento da LAV será, ainda, necessário prever futuramente a elaboração de projectos 
considerados complementares, destacando-se no troço em estudo nomeadamente o projecto da linha de alta 
tensão para fornecimento de energia eléctrica. 

Importa referir que toda a área afecta às diversas alternativas de traçado do Projecto em avaliação não se inclui 
em qualquer zona sensível tal como se define na alínea b) do art. 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. 
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Figura 2 - Enquadramento administrativo do Projecto e identificação das alternativas e soluções de traçado 
definidas (F 1/3) 
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Figura 2 - Enquadramento administrativo do Projecto e identificação das alternativas e soluções de traçado 
definidas (F 2/3) 
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Figura 2 - Enquadramento administrativo do Projecto e identificação das alternativas e soluções de traçado 
definidas (F 3/3) 
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4.2 Descrição geral das alternativas de traçado definidas 
 

Seguidamente descrevem-se as principais características das três alternativas de traçado, as quais se 
encontram representadas na Figura 3, implantadas sobre a Carta Militar à escala 1:50.000  

A Alternativa A inicia-se, aproximadamente, a 9 km a norte da cidade de Évora e a cerca de 2 km a este da 
estrada EN 18 e da actual linha ferroviária Estremoz – Évora. Nos primeiros 22 km, o traçado desenvolve-se na 
direcção sudoeste - nordeste, cruzando por duas vezes a EN 254. Entre ambos os cruzamentos encontra-se a 
localidade de São Miguel de Machede, que fica situada 0,5 km a norte desta alternativa. Os principais cursos de 
água atravessados neste troço são as ribeiras de Machede, Pardiela, Palheta, Freixo e Sá Bento.  

Posteriormente, o traçado desenvolve-se na direcção oeste - este nos 15 km seguintes. Nos primeiros 5 km 
cruza as estradas EN 381 e EN 254 que irradiam para norte a partir da cidade do Redondo. Seguidamente, 
cruza por mais três vezes a estrada EN 373 prosseguindo paralelamente à mesma durante outros 5 km e para 
em seguida passar 4 km a sul da localidade do Alandroal. Os principais cursos de água atravessados neste troço 
são as ribeiras do Calado, Seca, Lucefece ou Lucefecit e Penedo.  

Em seguida, o traçado decorre por sul da Serra de Ossa e a norte da povoação da Mina do Bugalho, coincidindo 
com uma rotação em que adopta a direcção sudoeste-nordeste, direcção esta que manterá durante os últimos 
21 quilómetros. Não se produzem cruzamentos com infra-estruturas existentes até encontrar a estrada EN 373 
nas proximidades da localidade de Juromenha, a qual é bordejada por norte. O traçado termina 11 km a 
sudoeste de Elvas. Os cursos de água atravessados mais importantes correspondem às ribeiras do Alcalate, 
Pardais, Asseca e Mures. 

A Alternativa B começa no mesmo ponto do que a Alternativa A, já indicado anteriormente. 

Nos primeiros 22 km o traçado desenvolve-se com a mesma direcção da Alternativa A, começando por divergir 
desta por altura da localidade de São Miguel de Machede, para passar a norte desta localidade, paralelamente à 
estrada de circunvalação e 40 m a norte da mesma. Posteriormente, cruza a estrada EN 254 a 13 e a 16 km do 
início, respectivamente, bordejando, por sul, a denominada Herdade da Palheta. A partir deste ponto, converge 
novamente para o traçado da Alternativa A, com o qual é coincidente ao PK 21+185, para em seguida prosseguir 
na mesma direcção com que inicia o traçado, desenvolvendo-se a norte da Alternativa A, após ter interceptado 
as estradas EN 381 e EN 254. Os principais cursos de água atravessados são as ribeiras de Machede, Pardiela, 
Palheta, Freixo, São Bento, Calado e Seca.  

Posteriormente, o traçado adopta a direcção oeste-este nos 10 km seguintes, nos quais apenas intercepta a 
estrada EN 373, e continua até passar 1,5 km a sul da localidade do Alandroal. Os principais cursos de água 
atravessados são as ribeiras de Lucefece e Penedo.  

Seguidamente, o traçado atravessa a extremidade sul da Serra de Ossa, alcançando cotas mais elevadas do 
que na Alternativa A. Nesta zona o traçado inflecte para norte, adoptando a direcção sudoeste-nordeste, 
direcção esta que manterá durante os seus últimos 20 km. Este troço passa sobre a EN 255 e EN 373, após o 
que prossegue paralelamente a esta última (a cerca de 100 m a norte) durante os 7 km seguintes, findos os 
quais começa a aproximar-se da Alternativa A, com a qual se sobrepõe, transcorridos 4 km, e com a qual se 
mantém coincidente até ao final. Os cursos de água mais importantes atravessados correspondem às ribeiras de 
Alcalate, Pardais, Asseca e Mures.  

A Alternativa C tem um traçado comum à Alternativa B até ao PK 8+617,5, sendo a principal diferença 
relativamente a esta o facto de bordejar, por norte, a denominada herdade da Palheta, evitando o duplo 
cruzamento com a estrada EN 254. O traçado diverge da Alternativa B no PK 8+617, uma vez ultrapassada a 
povoação de São Miguel de Machede, prosseguindo na direcção sudoeste –nordeste. Posteriormente roda para 
a direcção oeste-este, alinhamento este que mantém durante 10,5 km até se ligar novamente com as 
Alternativas A e B. Os principais cursos de água atravessados são as ribeiras de Pardiela, Palheta e Freixo. 

Em seguida esta alternativa partilha o traçado com a Alternativa A, que nesta zona adopta a direcção oeste-este 
durante os 15 km seguintes. Nos primeiros 5 km cruza as EN 381 e EN 254 a norte da localidade do Redondo. 
Seguidamente, cruza a estrada EN 373 decorrendo paralelamente à mesma durante outros 5 km. Nos 5 km 
seguintes não se registam cruzamentos com infra-estruturas significativas. Os principais cursos de água 
atravessados são as ribeiras do Calado, Seca e Lucefece.  

Na continuação, o traçado separa-se da Alternativa A no PK 34+929 (P.K. 34+715 da Alternativa A adoptando a 
direcção sudoeste-nordeste, pelo que cruza a Serra de Ossa levemente mais a norte e a uma altitude superior à 
da Alternativa A. O primeiro cruzamento com uma infra-estrutura existente ocorre aos 4 km com a estrada 
EN 255, 3 km a Sul do Alandroal, intersectando posteriormente a estrada EN 373 aos 9 km, já muito próximo da 
Alternativa B com a qual se ligará no PK 45+435 (PK 45+201 da Alternativa B). Os principais cursos de água 
atravessados são as ribeiras do Penedo, Alcalate e Pardais.  
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A partir deste ponto, o traçado de ambas as alternativas é coincidente, adoptando a direcção sudoeste-nordeste, 
direcção esta que manterá durante os últimos 15 km. Durante os primeiros 7 km prossegue paralelamente à 
estrada EN 373, situando-se a norte desta a uma distância de 100 m. Neste ponto começa a aproximar-se a 
Alternativa A, com a qual se sobrepõe transcorridos 4 km, mantendo-se coincidentes até ao final do traçado. Os 
cursos de água atravessados mais importantes correspondem às ribeiras de Asseca e Mures.  

 

4.3 Principais características das soluções de traçado estudadas 
 

Tal como anteriormente referido, a possibilidade de conjugar os 6 tramos que compõem as 3 alternativas de 
traçado em 9 soluções, possibilitou o estudo e comparação destas últimas no âmbito do EIA realizado. 

Para cada uma dessas 9 soluções de traçado estudadas apresenta-se no Quadro 3 o resumo da suas principais 
características. 

Quadro 3 – Resumo das principais características das soluções de traçado 

Denominação Sol. 1 Sol. 2 Sol. 3 Sol. 4 Sol. 5 Sol. 6 Sol. 7 Sol. 8 Sol. 9 

Tramos 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 

Comprimento (km) 59,89 58,96 59,36 60, 26 59,34 59,74 60,10 59,17 59,57 

Área de expropriação (ha) 383 383 388 376 376 381 376 376 381 

Viadutos / Pontes (nº) 18 17 17 18 17 17 17 16 16 

Restabelecimentos 
transversais (nº) 52 54 52 52 54 52 51 53 51 

Passagens hidráulicas (nº) 62 51 49 62 51 49 60 49 47 

Volume total de escavação  
(milhões de m3) 11,0 13,9 14,0 10,6 13,4 13,5 10,8 13,7 13,8 

Volume total de aterro 
(milhões de m3) 6,4 4,6 5,4 5,3 3,4 4,2 5,1 3,2 4,0 

Excedentes de escavação a 
conduzir a destino final 
(milhões de m3) 

6,8 12,6 11,8 7,6 13,3 12,5 8,1 13,9 13,1 

 

Em complemento à informação constante no Quadro 3, refira-se que em todas as intersecções de vias 
pertencentes à rede principal, secundária e local foi garantida a passagem desnivelada por uma Passagem 
Superior ou Inferior. 

Por outro lado a reposição das intersecções com caminhos foi feita também de forma desnivelada naqueles que 
se consideraram prioritários tendo sido previsto nos restantes caminhos afectados o seu restabelecimento 
paralelamente ao traçado, até ao atravessamento mais próximo. Para o presente troço, a distância máxima entre 
atravessamentos é de 1,5 km, sendo em média um pouco superior a 1 km, estes valores não têm em conta os 
troços em viaduto que perfazem cerca de 10% do traçado. 

As áreas consideradas no presente estudo para expropriação foram marcadas a partir dos limites reais de 
terraplenagem, obras de contenção, viadutos e restabelecimentos necessários para a materialização integral do 
Projecto, aos quais se somaram 8 m para ambos os lados. Estes 8 m resultam do espaço necessário à execução 
de uma zona de protecção aos taludes e órgãos de drenagem, com aproximadamente 4 m, e de um caminho 
paralelo de serviço à via e que poderá ser disponibilizado ao tráfego rural..  

Por fim, a estimativa orçamental efectuada para cada uma das soluções estudadas permite verificar que as 
diferenças entre as soluções é pouco significativa, sendo ordem de 5% do valor correspondente à solução em 
que o investimento é máximo. O valor médio de investimento estimado é de cerca de 8 milhões de euro por cada 
quilómetro de linha conjunta da alta velocidade e da linha convencional de mercadorias e de 1,7 milhões de euro 
para o ramal da REFER 

4.4 Programação temporal das fases de construção, exploração e desactivação do Projecto  
 

Estima-se que a construção decorrerá por um período de cerca 4 anos, permitindo assim a entrada em 
funcionamento da linha no ano 2013.  
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Durante a fase de exploração e até ao horizonte de estabilização do Projecto, (ano de 2025) é apenas esperada 
a execução de actividades de manutenção do empreendimento. A este respeito refira-se que as LAV exigem o 
cumprimento de normas de segurança rigorosas que requerem actividades sistemáticas de manutenção 
destinadas a garantir a integridade de todas as componentes do Projecto. 

Tendo em consideração os objectivos que presidem à execução do Projecto em análise, não se dispõem de 
elementos referentes à fase de desactivação, uma vez que não se prevê a inversão dos factores que justificam a 
sua execução. 

4.5 Tráfego ferroviário previsto e tempos de percurso 
 

No que respeita ao tráfego diário previsto para o ano horizonte de estabilização do Projecto (ano 2025), prevê-se 
a circulação média diária de: 

18 composições por sentido na linha de alta velocidade ferroviária, correspondente a tráfego de passageiros e 
3 composições por sentido na linha de alta velocidade ferroviária destinadas ao transporte de mercadorias; 

9 composições por sentido na linha ferroviária convencional, destinadas ao transporte de mercadorias. 

 

Para o transporte de passageiros em alta velocidade ferroviária, cuja velocidade máxima de exploração é de 350 
km/h, considerou-se a utilização de composições com comprimento total de 200 m e uma capacidade para 318 
passageiros. Para o transporte de mercadorias em Alta Velocidade, cuja velocidade máxima de exploração é de 
cerca de 160 km/h foram consideradas composições com cerca de 500 m de comprimento, para o transporte 
pela linha convencional o comprimento considerado foi de 300m com uma velocidade de 80kh/h.  

Para as características tipo das composições ferroviárias consideradas e para os traçados projectados, estima-
se que o tempo de percurso no Lote 3C para a circulação em alta velocidade será de aproximadamente 11 
minutos (22 minutos ida e volta), para o transporte de passageiros. Para o transporte de mercadorias, em linha 
ferroviária convencional, o tempo de percurso ao longo dos 60 km de traçado será de aproximadamente 31 
minutos (62 minutos ida e volta). 



 
 

Designação: Nº Doc.: 03-EM-C000-00-RNT0001-0C 

Parte: --- 

Data: 27 / 11 / 07 
ESTUDO PRÉVIO – Resumo Não Técnico 

Pág.: 13/ 35 
 

Ficheiro: 03-EM-C000-00-RNT0001-0C.doc 

Figura 3 – Implantação do Projecto sobre a Carta Militar à escala 1:50.000  
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5 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

5.1 Considerações iniciais 

Para a caracterização da situação de referência, foi essencialmente considerada como área base de estudo uma 
faixa com 400 m centrada no eixo das alternativas de traçado desenvolvidas no âmbito do presente Projecto, na 
qual foi estudada e cartografada a informação considerada relevante para a análise e compreensão dos 
descritores ambientais analisados. 

Na análise de impactes, em termos de área de afectação directa do Projecto considerou-se, para a maioria dos 
descritores analisados, uma faixa de afectação homogénea com uma largura constante de 110 m envolvente às 
alternativas de traçado desenvolvidas. No entanto, 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 para cada lado da linha. 

Nos desenhos, que se incluem em anexo ao presente documento, apresenta-se a carta síntese de 
impactes, a qual permite uma melhor apreciação da avaliação de impactes seguidamente efectuada. 
Salienta-se que esta carta sintetiza as ocorrencias e condicionantes aos traçados que foram tidos em 
conta na avaliação ambiental e para os quais foram identificadas medidas de minimização, não 
correspondendo desta forma aos impactes finais (residuais) do projecto. 

 

5.2 Clima 

5.2.1 Situação de referência 

Para a área em estudo o clima classifica-se como mesotérmico com Verão seco e quente. A temperatura média 
anual é de cerca de 16 ºC, sendo o mês mais frio o de Janeiro e o mais quente o de Julho. 

A precipitação anual na área de estudo varia entre os 400,1 mm e os 808,1 mm, para Caia e Vila Viçosa, 
respectivamente. A distribuição da precipitação mensal ao longo do ano para as estações da rede meteorológica 
nacional é irregular, não se registando quase precipitação nos meses de Julho e Agosto. 

5.2.2 Impactes 

Durante a fase de construção não se prevê a ocorrência de impactes no clima. Na fase de exploração, o facto de 
estar prevista a criação de grandes superfícies de aterro e escavação pode originar impactes sobre o clima na 
zona envolvente ao traçado que vier a ser concretizado fundamentalmente pela criação de condições que 
favorece a formação de nevoeiro e geada localmente. Estes impactes são considerados negativos e muito pouco 
significativos. 

5.3 Geologia 

5.3.1 Situação de referência 

No que respeita à caracterização geológica, a área de estudo engloba formações inseridas na Zona de Ossa-
Morena (ZOM), predominando na faixa de estudo considerada as Rochas Metamórficas (> 53%), seguidas da 
Rochas Ígneas (>35%) e por fim de rochas Sedimentares (< 8%). 

O aproveitamento de recursos geológicos em actividade na área de estudo é inexistente, existindo no entanto 
várias explorações abandonadas.  

5.3.2 Impactes 

Os principais impactes na fase de construção decorrentes do Projecto sobre os recursos geológicos resultam 
das diversas actividades de obra, tais como implantação de estaleiros, criação de acessos às frentes de obra e 
para transporte de materiais diversos, execução de terraplenagens e circulação de viaturas de apoio às obras. 
Tais acções traduzem-se em alterações das condições de porosidade e permeabilidade dos terrenos, o que vai 
conduzir um aumento dos fenómenos erosivos, e à alteração da morfologia dos terrenos, tratando-se de 
impactes negativos embora pouco significativos à escala das formações geológicas em estudo. 

Na fase de exploração identifica-se como potencial impacte o que se encontra associado à erosão dos taludes 
e ao arrastamento de partículas sólidas, o qual não terá previsivelmente significado mediante a adopção de 
disposições adequadas de Projecto, ou seja através da consideração de taludes estáveis e da previsão de 
medidas de revestimento dos taludes (vegetal ou outro). 
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5.4 Solo e uso actual do solo 

5.4.1 Situação de referência 

Na área de estudo predominam os Solos Argiluviados Pouco Insaturados (58,8%), constituídos por Solos 
Mediterrâneos Pardos e Vermelhos ou Amarelos, seguidos, em termos de representatividade, por Solos 
Incipientes (31,9%). 

Em termos de capacidade de uso, verifica-se a predominância das classes E (41 %) e C (33 %) 
correspondentes, respectivamente, a solos não aptos para a actividade agrícola e a solos com aptidão agrícola 
moderada. 

No que respeita ao uso actual do solo verifica-se que na área de estudo predomina o uso agrícola, com destaque 
para as culturas anuais de sequeiro que ocupam cerca de 37,8% da área de estudo. A segunda classe mais 
representada diz respeito à ocupação agro-florestal, em que predominam os Montados de Sobro e Azinho 
representando 22,7% da área de estudo. As restantes classes de uso do solo tais como culturas de regadio, 
vinha, uso urbano, uso florestal e espaços naturais apresentam uma representatividade reduzida, não 
ultrapassando em qualquer caso os 9 %. 

5.4.2 Impactes 

Enquadrando-se a área de estudo numa zona essencialmente vocacionada para a agricultura, a avaliação de 
impactes no descritor solo na fase de construção baseou-se fundamentalmente na análise da perda ou 
afectação de solos com capacidade agrícola.  

Nesta perspectiva verifica-se que ao longo das alternativas de traçado propostas serão afectados 
maioritariamente solos incluídos na classe de aptidão E, correspondendo a solos sem aptidão agrícola. 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. Os solos incluídos na classe A correspondentes a elevada aptidão 
agrícola serão marginalmente afectados em qualquer das alternativas de traçado propostas, sendo a maior 
afectação prevista no caso do Tramo B1. 

Quanto ao uso actual do solo verifica-se que : 

 A ligação à linha da REFER desenvolver-se-á ao longo de terrenos maioritariamente ocupados 
por culturas anuais de sequeiro.  

 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. 

 Ao longo dos diversos tramos analisados a afectação de terrenos equipados com infra-
estruturas para regadio é marginal. 

Dadas as características das afectações previstas considera-se que os impactes sobre o solo e uso actual do 
solo, na fase de construção, são negativos e pouco a moderadamente significativos. 

Durante a fase de exploração do Projecto, destaca-se apenas em termos do uso actual do solo e em especial 
ao nível da exploração dos sistemas agro-pecuários o efeito barreira causado pelo corredor ferroviário, impactes 
estes considerados negativos e pouco significativos devido às soluções preconizadas no Estudo Prévio de 
reposição de serventias e caminhos paralelos. 

5.5 Recursos hídricos superficiais 

5.5.1 Situação de referência 

A área em estudo insere-se na totalidade na área de intervenção do Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio 
Guadiana, sendo as seguintes as linhas de água mais relevantes da bacia do rio Guadiana interceptadas pela 
área de estudo: ribeiras das Cuvetas, de Mures, de Asseca, de Pardais, do Alcalate, do Lucefecit, Seca, da 
Silveirinha ou Calada, de Alcoravisca, de S. Bento, do Freixo, da Palheta, da Pardiela, do Machede e do Freixo. 
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Na área em estudo, o escoamento médio anual varia entre 100 mm, na zona localizada mais a Este (Elvas), e 
300 mm, na zona central (zona de Vila Viçosa, no interior das sub-bacias correspondentes à interbacia do 
Guadiana e à ribeira de Lucefecit). Os escoamentos estão distribuídos de forma assimétrica ao longo do ano, 
verificando-se que cerca de 80 % do escoamento anual ocorre no semestre húmido e apenas 20 % no semestre 
seco, ocorrendo frequentemente períodos de vários meses em que registam caudais nulos. 

As principais obras hidráulicas destinadas ao aproveitamento dos recursos hídricos superficiais existentes na 
área em estudo são as barragens de Lucefécit, da Vigia, de Monte Novo e de Alqueva. Para além destas 
barragens principais foram, ainda, identificadas outras barragens de dimensão importante na ribeira do Freixo e 
na ribeira de Machede, na bacia hidrográfica da barragem de Monte Novo; em dois afluentes da ribeira de 
Lucefécit, na bacia hidrográfica da barragem com o mesmo nome e na ribeira da Silveirinha ou Calada, também 
nesta bacia. No que respeita a empreendimentos previstos é de referir a barragem de Pardiela, a construir na 
ribeira da Pardiela, a poucos quilómetros a jusante do Projecto, que se destina a reforçar o fornecimento de água 
para rega no aproveitamento hidroagrícola da Vigia. 

Em termos de uso, a rega é a principal utilização da água superficial da bacia do rio Guadiana, representando as 
necessidades de água na actividade agrícola, cerca de 90 % do consumos totais de água na bacia, seguindo-se 
o abastecimento urbano, cujas necessidades estimadas no PBH representavam cerca de 9 % do total e, 
finalmente, a utilização industrial, cujas necessidades estimadas correspondiam apenas a 2 % do total dos 
consumos na bacia. 

A avaliação da qualidade da água na área em estudo foi efectuada apenas para as albufeiras de Monte Novo, 
Vigia e Lucefécit, todas elas situadas a alguma distância a jusante das alternativas de traçado em estudo, uma 
vez que não estão disponíveis dados oficiais respeitantes às linhas de água interceptadas pelas mesmas. Os 
dados analisados comprovam a existência de problemas de poluição dos recursos hídricos superficiais da 
região, classificando-se a qualidade da água das albufeiras em causa, na melhor das circunstâncias, como 
aceitável e verificando-se existirem valores que determinam a sua classificação como extremamente poluída em 
mais do que uma situação.  

5.5.2 Impactes 

Os potenciais impactes ambientais do Projecto sobre os recursos hídricos, em termos quantitativos e 
qualitativos, que se prevê que se registem durante a fase de construção, resultam do seguinte: 1) da execução 
de desmatações e movimentações de terra (que exporão extensões significativas de solos que ficarão sujeitos à 
erosão hídrica e provocarão o arrastamento de sedimentos para as linhas de água e charcas; 2) de intervenções 
nas linhas de água e leitos de cheia que poderão afectar as secções de escoamento das linhas de água e 
provocar alterações locais nas condições de escoamento; 3) da afectação de infra-estruturas de aproveitamento 
dos recursos hídricos superficiais, nomeadamente charcas e pequenas barragens de armazenamento de água 
para rega (por destruição directa e por diminuição das disponibilidades de água, resultante do desvio dos 
caudais afluentes a esses aproveitamentos). 

Estes impactes são, no essencial, passíveis de serem minimizados por aplicação de medidas adequadas de 
minimização, subsistindo no entanto como impactes potencialmente relevante a afectação da qualidade da água 
em períodos com pluviosidade intensa, embora nestas condições, à partida, o principal uso da água identificado 
não será afectado por não ser necessário o uso da água para rega nestes períodos.  

Os impactes sobre a hidrologia da área estudo expectáveis durante a fase de exploração resultam das 
alterações da rede hidrográfica, em resultado dos desvios de pequenos troços de linhas de água a efectuar, e de 
ocupações de leitos de cheia, os quais são considerados pouco significativos pelo facto de no Projecto terem 
sido consideradas as disposições necessárias para não afectar as condições de escoamento da rede 
hidrográfica  

Os potenciais impactes sobre a qualidade da água nesta fase associados à possibilidade de contaminação dos 
recursos hídricos foram considerados globalmente pouco significativos. 

5.6 Recursos hídricos subterrâneos 

5.6.1 Situação de referência 

Hidrogeologicamente toda a área de estudo se integra na área do Sistema Aquífero Pouco Produtivo das Rochas 
Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa-Morena (SAPPRIMZOM), que integra aquíferos que dependem da 
recarga directa do meio, que é função das condições climáticas médias anuais.  
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No interior da área da estudo foram identificados 214 pontos de água com a seguinte tipologia: 11 charcas, 51 
furos, 147 poços e 5 nascentes. Grande parte dos pontos de água, principalmente os poços, estão actualmente 
abandonados. O principal uso dado à água subterrânea é o consumo humano-privado, rega, abeberamento de 
gado e consumo humano-público. 

Os aquíferos pertencentes ao SAPPRIMZOM são constituídos por vários tipos de rochas que apresentam 
vulnerabilidade à contaminação que varia entre Baixa a Alta.  

Do ponto de vista qualitativo as águas deste sistema na área de influência do Projecto apresentam valores 
pontualmente elevados no que respeita a magnésio e nitratos.  

Na área em estudo foram identificadas algumas situações consideradas como condicionantes hidrogeológicas, 
designadamente captações para abastecimento público, cujos perímetros de protecção propostos estão em 
avaliação, os quais podem condicionar o uso do solo nesta zona, designadamente: 

2 captações para abastecimento público a S. Miguel de Machede: estas captações, a breve prazo, vão ficar em 
reserva para a CM de Évora uma vez que esta localidade vai brevemente passar a ser abastecida pelas Águas 
do Centro Alentejo a partir da albufeira da barragem do Monte Novo; 

Pólo de Captação de Água Subterrânea para abastecimento público, na zona de Cascalhais, concelho do 
Alandroal, constituído por 5 captações do tipo furo, quatro das quais são propriedade da Câmara Municipal do 
Alandroal, que se destinam ao abastecimento de água à povoação de Juromenha e uma quinta captação 
(situada fora da área de estudo), propriedade da Câmara Municipal de Vila Viçosa, usada para abastecimento da 
povoação de S. Romão; ensaios de caudal recentemente executados determinaram que apenas uma daquelas 
captações seria suficientemente produtiva para abastecer a povoação de Juromenha, estando previsto que as 
restantes captações fiquem de reserva para o município do Alandroal. 

5.6.2 Impactes 

Na fase de construção os principais impactes resultam da diminuição da área de recarga aquífera e da eventual 
possibilidade de ocorrerem derrames acidentais de óleos, lubrificantes, combustíveis, que poderão contaminar 
as águas subterrâneas, tratando-se de impactes poucos significativos quer porque têm pouca expressão 
territorial quer porque podem ser evitados com boas práticas ambientais de construção. 

No que respeita à afectação das captações destinadas ao abastecimento público indicadas, os impactes 
identificados respeitam à intercepção por alguns tramos dos perímetros de protecção das captações, sendo que 
num dos casos,  uma dessas captações é afectada directamente, nomeadamente no caso da afectação de uma 
captação de Cascalhais-Juromenha pelo tramo A2.  

Em resultado da afectação prevista das captações municipais identificadas considera-se que os impactes sobre 
os recursos hídricos subterrâneos serão negativos embora de significância indefinida pelo facto de se 
desconhecer se a captação que será afectada pelo Tramo A.2 se manterá activa ou passará a constituir uma 
captação de reserva para o município do Alandroal. Por outro lado, no caso da afectação dos perímetros de 
protecção intermédia e alargada das referidas captações, a eventual manutenção destas captações dependerá 
do uso previsto para as mesmas. 

Na fase de exploração os impactes na componente quantitativa correspondem essencialmente à perda de área 
de recarga aquífera na área interessada pelo Projecto, tratando-se de um impacte reduzido devido à reduzida 
importância da área a afectar pela construção da LAV comparativamente com a área global do SAPRIZOM. 

5.7 Aspectos ecológicos 

5.7.1 Situação de referência 

Na análise e caracterização dos aspectos ecológicos foram estudados os habitats, plantas e os principais grupos 
de animais terrestres existentes na área de estudo, tendo sido dado especial destaque aos grupos de plantas e 
animais que estão protegidos por legislação nacional e internacional.  

Parte inicial da área de estudo insere-se numa área importante para as aves (Important Bird Area - IBA), 
designadamente a IBA PT025 – Planície de Évora, estando a parte final dos traçados propostos a cerca de 1,2 
km do Sitio PTCON0027 (Guadiana/Juromenha), área de interesse ecológico na comunidade europeia pela 
riqueza da flora e fauna que possui. 

Na área de estudo foram registadas 116 espécies de plantas com ocorrência potencial, das quais 3 são 
exclusivas do território nacional e 7 existem apenas na Península Ibérica. 
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O trabalho de campo efectuado permitiu identificar um total de 60 espécies de animais, tendo este número 
subido para 227 em resultado da pesquisa bibliográfica efectuada. Neste âmbito destaca-se a presença 
confirmada, na área de estudo, de espécies protegidas pela legislação nacional e internacional como é o caso da 
águia-perdigueira, da abetarda e do sisão. Importa ainda referir a confirmação da presença de um território de 
bufo real, espécie de elevado interesse para a conservação.  

Dos habitats definidos pela legislação nacional que são considerados importantes para a conservação da 
natureza destacam-se as áreas de montado e floresta de protecção, os rios e ribeiras juntamente com as suas 
margens, os matos e os charcos temporários. 

5.7.2 Impactes 

Os impactes mais significativos durante a fase de construção relacionam-se, tanto para as plantas como para 
os animais, com a perda de algumas áreas importantes para a sua sobrevivência. Destacam-se as florestas de 
protecção, montado, rios, ribeiros e charcos temporários, uma vez que são os habitats onde ocorrem populações 
de plantas e animais mais sensíveis ou em maior perigo no contexto nacional e internacional. Nesta fase, a 
presença humana poderá também afectar algumas das comunidades de animais mais sensíveis à presença 
humana. 

Durante a fase de exploração considera-se que os impactes mais significativos se relacionam o efeito barreira, 
ou seja a impossibilidade que os animais terão de atravessar a linha ferroviária por existir uma vedação. 

Importa ainda referir a afectação de territórios de aves com elevado valor para a conservação (águia-perdigueira 
e bufo real) que, por um lado, verão diminuir a área disponível de caça e que, por outro, poderão ser perturbadas 
pela passagem das composições. 

Tendo em consideração a importância ecológica de alguns habitats a afectar pelo Projecto e de algumas 
espécies ocorrentes com estatuto de protecção e a tipologia das acções de Projecto a executar, considera-se 
que os impactes sobre os valores ecológicos, quer na fase de construção, quer na fase de exploração, são 
negativos e significativos, devendo por isso ser objecto de medidas de minimização especificas, conforme se 
descreve no ponto 6, por forma a que os impactes residuais sejam aceitáveis.. 

5.8 Paisagem 

5.8.1 Situação de referência 

A área de estudo localiza-se em pleno Alentejo, onde a paisagem é fortemente marcada por três elementos 
fundamentais: o relevo (suavemente ondulado, mas com alguns locais de maiores alterações orográficas), a 
vegetação (predominantemente de volumetria arbórea com o montado de azinho e as áreas florestais de 
eucaliptal, alternando com vastos campos agrícolas para cultivo ou pastagens), e a humanização (com a 
presença dos núcleos urbanos, relativamente concentrados e bem delimitados, e das culturas alinhadas como a 
vinha e o olival, marcando com grande evidência a paisagem onde se inserem).  

Estes elementos contribuem de forma determinante para a estruturação da paisagem, que se considera ser de 
grande riqueza e apresentando diversidade paisagística, o que se traduz à partida num recurso com elevada 
qualidade visual.  

O montado marca de forma bem evidente a paisagem nesta zona do Alentejo Central, em que a azinheira é a 
espécie preponderante, que ocorre em vastas áreas com uma densidade elevada podendo até, nalguns núcleos, 
apresentar-se quase como uma mata climácica (tal como na margem direita da ribeira de Pardais).  

Os campos agrícolas aparecem nos locais mais favoráveis para esta actividade. Cultivam-se sobretudo arvenses 
de sequeiro, encontrando-se, também, algumas áreas em regadio, apoiadas em infra-estruturas de rega, as 
quais têm tendência para aumentar.  

A actividade pecuária assume nesta região uma grande importância na utilização agrícola do território, sendo 
extensa a área ocupada com pastagens, onde se encontram bovinos, ovinos ou suínos, e ocorrendo, também, 
grandes pavilhões, construídos para proteger o feno ou abrigar o gado, os quais deixam hoje na paisagem uma 
evidente marca de humanização, com estruturas que se revelam intrusões visuais. 

Embora toda a área de estudo exiba um fio condutor, que consiste no montado de azinho, em maior ou menor 
densidade, foi contudo possível definir um conjunto diversificado de unidades e subunidades de paisagem, 
separadas pelo aparecimento de núcleos que individualizam, por si, outras unidades de paisagem, de 
características bem diferentes. Em termos de sensibilidade considera-se que, em termos médios, se está em 
presença de unidades de paisagem com sensibilidade média. 
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No que respeita à acessibilidade visual considera-se que a maior parte da área de estudo é pouco ou nada 
visível a partir dos principais pontos notáveis de observação definidos na envolvente do corredor em estudo. 

5.8.2 Impactes 

Os impactes negativos mais significativos do Projecto em estudo correspondem às acções que conduzem a 
alterações evidentes na morfologia da paisagem, tais como a eliminação de vegetação e interferências com o 
uso actual do solo e a criação de novas superfícies em aterro ou em escavação, as quais se iniciam na fase de 
construção e permanecem na fase de exploração. Os impactes que serão visíveis após a conclusão da 
construção da LAV relacionam-se com a criação dos planos de talude, quer em escavação quer em aterro, em 
zonas de maior visibilidade, nomeadamente próximo das povoações e junto às actuais estradas. A modificação 
das formas naturais do terreno, com a construção de um eixo contínuo que se sobrepõe à estrutura da 
paisagem, constitui um impacte negativo significativo. Importa também destacar os impactes resultantes do 
efeito de barreira visual, em consequência da construção de extensos aterros de elevada altura em locais de 
grande acessibilidade visual (junto a habitações, áreas urbanas ou eixos de circulação de pessoas e veículos). 

Em termos de paisagem e tendo em conta as características do território afectado considera-se que na 
generalidade os impactes identificados são negativos e moderadamente significativos a significativos devendo 
por isso ser objecto de medidas de minimização especificas, conforme se descreve no ponto 6, por forma a que 
os impactes residuais sejam aceitáveis. 

5.9 Qualidade do ar 

5.9.1 Situação de referência 

A caracterização da qualidade do ar na área de estudo foi efectuada tendo em conta a análise e estimativa das 
emissões provenientes das principais fontes emissoras identificadas e dos níveis de qualidade do ar medidos em 
estações de monitorização localizadas na região. 

Tendo em conta a informação relativa quer aos níveis de qualidade do ar medidos na região em que o Projecto 
se insere, quer às principais emissões estimadas pode concluir-se que a qualidade do ar na região em estudo 
será boa, não se esperando a ocorrência de fenómenos crónicos de poluição atmosférica nesta zona. 

No que respeita às emissões de gases com efeito de estufa pode ainda afirmar-se que a região em que o 
Projecto se insere não contribui com significado para o total nacional destas emissões. 

5.9.2 Impactes 

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 a execução de terraplenagens e a circulação de veículos e máquinas, as quais serão responsáveis 
por um aumento das emissões de poluentes, nomeadamente partículas, com a consequente degradação, 
embora temporária, dos níveis de qualidade do ar na zona envolvente à obra. Tratam-se de impactes que se 
prevê que tenham expressão numa faixa de cerca de 400 m centrados no eixo dos vários traçado em estudo, 
embora sejam pouco significativos pelo facto de afectarem poucas habitações/ receptores. 

Durante a fase de exploração o Projecto em avaliação induzirá impactes positivos, embora moderadamente 
significativos sobre a qualidade do ar pela diminuição prevista das emissões em resultado da alteração de meio 
de transporte prevista, designadamente do modo rodoviário para o modo ferroviário. 

Esta redução prevista das emissões, embora seja pouco significativa à escala nacional, uma vez que esta 
redução não ultrapassará os 4 % das emissões totais nacionais, contribuirá para que Portugal reduza as suas 
emissões globais de NOx, contribuindo para o 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). 

5.10 Ruído  

5.10.1 Situação de referência 

Na área abrangida pela influência acústica das alternativas de traçado em estudo (tendo em conta corredores de 
estudo de 400 metros centrados nos eixos dos cerca de 60 km de via de cada alternativa de traçado) foram 
identificadas menos de quarenta situações sensíveis ao ruído, todas de tipo isolado. Grande parte das situações 
sensíveis ao ruído identificadas são constituídas pelos denominados “montes alentejanos”, geralmente 
constituídos por casa de habitação e instalações anexas, ou próximas, normalmente constituídas por instalações 
de apoio agrícola, ou agro-pecuário, adstritas ao respectivo monte; em menor número, encontram-se moradias 
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de habitação independentes, implantadas em lotes de terreno mais pequenos, também todas de tipo isolado, 
estas geralmente de construção relativamente mais recente.  

O único aglomerado populacional que se encontra na vizinhança de maior proximidade aos traçados das 
alternativas do Projecto é a povoação de S. Miguel de Machede.  

Ao longo do desenvolvimento de qualquer um dos traçados das alternativas em estudo, o meio acústico 
ambiente de referência é geralmente muito calmo. As poucas fontes de ruído ambiental a mencionar são 
essencialmente constituídas pela EN 254, a qual acompanha – numa maior ou menor vizinhança de proximidade 
- o desenvolvimento dos quilómetros iniciais dos traçados das alternativas, até próximo do Redondo, após o qual 
passa a ser a EN 373 que, numa boa parte do restante do traçado, passa a fazer esse acompanhamento de 
vizinhança ao traçado do Projecto. 

Embora as EN possuam um maior tráfego, todas as estradas que se desenvolvem na vizinhança dos traçados 
ferroviários alternativos em estudo são percorridas por um baixo volume de tráfego. Em todas elas o fluxo de 
tráfego é de natureza intermitente, por vezes escasso e, em algumas vias mais pequenas, é de natureza 
ocasional. 

Para a caracterização do ambiente acústico da área de estudo foram efectuadas medições em 32 pontos 
distintos. Os resultados obtidos a partir das medições efectuadas permite verificar a natureza acusticamente 
calma observável junto de todas as situações de maior sensibilidade ao ruído detectadas no interior da área de 
estudo.  

Apenas nas situações – cerca de seis ou sete - que se localizam numa maior vizinhança de proximidade das 
estradas nacionais existentes os níveis médios do ruído ambiente são um pouco mais elevados sem, no entanto, 
ultrapassarem os 50 B(A) do parâmetro Lden (excepto num local), nem os 40 dB(A) do parâmetro Ln (excepto 
em dois locais, sendo um deles marginal). Em todos os locais relacionados com habitação identificados no 
interior da área de estudo, verifica-se que os valores de Lden são inferiores a 55 dB(A) e os de Ln são inferiores 
a 45 dB(A). 

5.10.2 Impactes 

Na fase de construção, os impactes a registar estarão associados às seguintes fontes de ruído: operações de 
escavação (nomeadamente desmonte de formações com recurso a explosivos) operações de aterro, operações 
de terraplanagens, operações de transporte de terras / materiais excedentários (para aterros específicos e / ou 
em 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.) e implantação e operação de estaleiros. 

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 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 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, devendo por isso ser 
objecto de medidas de minimização especificas, conforme se descreve no ponto 6, por forma a que os impactes  
sejam aceitáveis. 

Para a fase de exploração, e em termos de uma abordagem de apreciação geral, se se considerar a faixa de 
influência acústica delimitada pelo critério do limite máximo de exposição definida por: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 
dB(A), observa-se pela análise dos mapas de ruído elaborados para a fase de exploração que o Projecto 
constitui uma fonte de ruído ambiental susceptível de exercer impactes de natureza acústica sobre faixas de 
cerca de ± 250 metros, em torno do eixo de desenvolvimento de traçado (faixa de largura total ≈ 500 metros). 

Analisando em separado o espaço de influência de cada um dos parâmetros regulamentares, Lden e Ln, mas 
ainda com base nos valores limite do critério definido 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. 
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Em síntese, tendo em atenção que o território atravessado tem uma reduzida densidade populacional, que o 
número de receptores sensíveis potencialmente afectados é reduzido e que serão aplicadas medidas 
minimizadoras de impactes quando o ruído ambiental for susceptível de exercer impactes de natureza acústica, 
considera-se que os impactes na componente acústica são negativos e pouco significativos. 

5.11 Vibrações 

5.11.1 Situação de referência 

Para a caracterização da situação de referência em termos de vibrações foram efectuadas medições em 18 
pontos de monitorização definidos com base na proximidade de estradas e na envolvente a construções situadas 
dentro da área de estudo. Todos os valores médios de vibração registados (PVS) nos pontos de medições foram 
inferiores aos limites inferiores indicados pela NP 2074 correspondentes a construções sensíveis submetidas a 
mais de três eventos por dia.  

Igualmente se verificou que todos os valores médios de vibração registados (PVS) estão compreendidos entre o 
limite inferior estabelecido para avaliação da influência em construções de vibrações e o limite recomendado 
pelos Critérios LNEC para que a sensação humana de vibração seja nula. 

5.11.2 Impactes 

Para a fase de construção conclui-se que, tendo em consideração as acções de Projecto a desenvolver, 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, tendo esta distância sido estabelecida com base em critérios conservadores. 

Por outro lado, 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. 

No que respeita à fase de exploração, 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. 

Para a fase de exploração considera-se que existirão afectações nas seguintes circunstâncias à passagem de 
um comboio de mercadorias: estruturais, em habitações e apoios agrícolas que se situem numa faixa com cerca 
de 20 m a partir da fonte de vibração; do ponto de vista da incomodidade humana, em habitações que se situem 
numa faixa de 100 m a partir da fonte de vibração. Neste contexto, deverão ser objecto de medidas de 
minimização especificas, só possíveis de identificação em fase posterior do projecto (Projecto de Execução), por 
forma a que estas situações não ocorram. 

5.12 Aspectos sócio-económicos 

5.12.1 Situação de referência 

No conjunto das 11 freguesias da área em estudo residiam em 2001 cerca de 25.300 habitantes, tendo nos 
últimos anos a evolução demográfica sido pautada por um decréscimo generalizado do efectivo populacional, 
exceptuando-se Évora, o único centro urbano que apresentou um crescimento positivo neste domínio. 

O comportamento demográfico regressivo é resultado de uma conjugação de saldos naturais e migratórios 
negativos. Salienta-se, porém, que o concelho de Évora é o único que apresenta saldos naturais positivos e o 
concelho de Vila Viçosa o único que regista saldos migratórios positivos. Esta situação resulta numa estrutura 
demográfica envelhecida, com tendência para se agravar. 

A densidade demográfica apresenta disparidades significativas na área em estudo, variando entre os 4,6 
habitantes/km2 em Juromenha (Alandroal) e os 260,1 habitantes/km2 em Senhora da Saúde (Évora). 

A rede urbana é constituída pelos aglomerados sede de concelho, por aglomerados de nível sub-concelhio 
(como é o caso de S. Miguel de Machede) que correspondem às aldeias e pelos montes que proliferam pelo 
território em análise. 

A taxa de actividade da população revela-se, em geral, inferior à média do Continente, à excepção dos 
concelhos de Évora e Vila Viçosa. No que se refere à distribuição da população activa por sectores de 
actividade, os concelhos do Alandroal e do Redondo evidenciam uma maior importância das actividades 
agrícolas, o concelho de Vila Viçosa destaca-se pelo peso relativo da indústria transformadora (indústria dos 
mármores) e os concelhos de Évora e de Elvas assumem-se como centros terciários. 
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A estrutura empresarial é dominada pelos ramos do comércio, da construção civil, da agricultura e das 
actividades pecuárias e da hotelaria e restauração. A indústria extractiva e transformadora assumem uma 
posição importante na estrutura empresarial de Vila Viçosa associada à exploração dos mármores. Por outro 
lado, os sectores mais importantes a nível do emprego são a indústria transformadora, o comércio e a 
construção civil. 

A agricultura assume uma importância significativa na base económica regional e local. Em 1999 foram 
inventariadas 1.418 explorações agrícolas nas freguesias em análise. A área média das explorações é elevada e 
as explorações apresentam uma orientação empresarial importante. A vinha, o azeite e a pecuária (bovinos de 
carne e porco preto) constituem as produções mais relevantes. 

A qualidade de vida nos aglomerados urbanos na área em estudo é razoável, assente numa boa dotação de 
equipamentos e infra-estruturas, de acesso a bens e serviços, assim como no que respeita a cuidados de saúde 
básicos. O parque habitacional apresenta-se bem infra-estruturado, sendo de destacar a importância significativa 
dos alojamentos vagos (resultante do processo de regressão demográfica) e dos alojamentos sazonais 
(segundas residências). 

5.12.2 Impactes 

Na fase de construção os impactes esperados prendem-se, fundamentalmente, com a afectação do seguinte: 
de estruturas construídas, de equipamentos e infra-estruturas, das acessibilidades e mobilidade; da qualidade de 
vida da população; das actividades económicas e emprego. 

A execução da obra implicará que se procedam a algumas demolições de construções, embora em número 
muito reduzido. Os tramos em que se perspectivam demolições são o 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)); o 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)); o A2 (demolição de dois apoios agrícolas 
aos PK 45+520 e 52+480); o 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); e o 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)). Estas afectações serão sempre objecto de indeminização ou de relocalização, devendo 
ser avaliadas, caso a caso, em fase posterior do projecto. 

Em todos os tramos haverá serviços e infra-estruturas afectadas, muito embora se preveja a reposição de todos 
os serviços afectados e praticamente ausência de afectação da sua utilização  

Também a nível das acessibilidades haverá afectações em todos os tramos em análise. As afectações 
esperadas a este nível são as seguintes: conexão com a Linha da REFER – 2 caminhos rurais; Tramo A1 – 5 
estradas (entre as quais se inclui 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 2 
afectações na EN 373) e 24 caminhos rurais; Tramo B1 – 3 estradas (todas elas relativas à EN 254) e 10 
caminhos rurais; Tramo B2 – 8 estradas (entre as quais se inclui uma afectação em cada uma das seguintes 
vias: EN 381, EN 254, EN 373, EN 255, EN 373) e 41 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. 
Cabe, no entanto, registar que, de acordo com o Estudo Prévio 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. 

A construção desta infra-estrutura 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, tratando-se de um impacte positivo numa região em que o desemprego 
se afirma como um problema estrutural. 

Serão esperados alguns impactes negativos, associados fundamentalmente ao seccionamento de explorações 
agrícolas (destacando-se as que respeitam a áreas de vinha licenciada pelo Instituto da Vinha e do Vinho) 
embora, uma vez que a dimensão média das explorações é elevada e que haverá reposições frequentes de 
caminhos agrícolas, se admita que esse impacte seja pouco significativo. 

A nível turístico, importa referir que se prevê a implantação de 2 projectos turísticos estruturantes (Projectos de 
Interesse Nacional – PIN), relativos à Herdade Sousa da Sé (Évora) e à Herdade da Palheta (Redondo), os quais 
serão afectadas pelo Ramal da REFER (o primeiro projecto) e pelos Tramos B.1 e C.1 (o segundo projecto), 
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comprometendo no caso do Tramo C.1 a viabilidade do projecto da Herdade da Palheta uma vez que a área de 
projecto delimitada é praticamente cortada a meio. 

Na fase de exploração será concretizada a melhoria da eficiência do sistema de transportes, nomeadamente, 
com a construção de uma nova linha ferroviária convencional para mercadorias entre o porto de Sines e 
Elvas/Badajoz e com a concretização da ligação em Alta Velocidade entre Lisboa – Madrid, que dotará o 
Alentejo de uma maior capacidade em explorar e construir uma posição favorável nas ligações logísticas entre 
Portugal e Espanha, o que constitui tratando-se de um impacte muito positivo para o desenvolvimento da Região 
e do País. 

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), benefícios estes que se traduzem, entre outros aspectos, 
em importantes ganhos económicos. 

5.13 Ordenamento do território 

5.13.1 Situação de referência 

Do trabalho de planeamento desenvolvido com incidência na área de intervenção do Projecto em análise 
destacam-se os seguintes instrumentos de gestão territorial em vigor e em elaboração: 

- O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (em fase final de aprovação). 

- O Plano Rodoviário Nacional 2000. 

- O Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana. 

- O Plano de Ordenamento da Albufeira de Alqueva e Pedrógão. 

- O Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona Envolvente da Albufeira de Alqueva. 

- O Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos Mármores. 

- O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (em elaboração). 

- Os Planos Directores Municipais de Évora, Redondo, Alandroal, Vila Viçosa e Elvas. 

Nos instrumentos de gestão territorial em vigor com incidência no território atravessado pelo Projecto em análise 
não é efectuada qualquer referência à rede ferroviária de alta velocidade, situação esta que está relacionada 
com o facto de a generalidade destes instrumentos terem sido elaborados num período em que a ferrovia de alta 
velocidade não estava ainda devidamente equacionada em Portugal.  

Da leitura das plantas de ordenamento dos planos directores municipais em vigor verifica-se que predominam as 
classes de espaço agrícolas e florestais. Da análise das plantas de condicionantes constata-se que as áreas de 
uso condicionado existentes dizem respeito, fundamentalmente, a áreas sujeitas ao regime da Reserva Agrícola 
Nacional, Reserva Ecológica Nacional e Áreas de Montado. 

5.13.2 Impactes 

Apesar de na maioria dos instrumentos de gestão territorial em vigor na área de intervenção do Projecto não 
haver referência à Linha de Alta Velocidade e à Linha Ferroviária de Mercadorias Convencional, o Programa 
Nacional da Política de Ordenamento do Território, em fase final de aprovação, que constitui um instrumento de 
desenvolvimento territorial, de natureza estratégica e de âmbito nacional, que enquadra os restantes 
instrumentos de gestão territorial, define o reforço da rede de infra-estruturas de conectividade transfronteiriça e 
a consolidação do corredor Lisboa – Évora – Badajoz como sendo objectivos estratégicos a cumprir. O projecto 
de Alta Velocidade está consignado no PNPOT. 

De entre as servidões analisadas salienta-se a servidão do Campo de Tiro do Alandroal que será afectada pelo 
Tramo B2 em estudo.  

Na fase de exploração os impactes estão fundamentalmente associados ao efeito barreira causado pela 
implantação da infra-estrutura de transporte a criar e pela instituição de uma servidão administrativa que lhe 
estará afecta. Todavia como estão previstos entre 17 a 18 viadutos e como serão garantidos todos os 
restabelecimentos viários (como uma distância máxima entre restabelecimentos de 1,5 km, e em média um 
pouco superior a 1 km) considera-se que o impacte negativo será pouco significativo. 
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5.14 Património cultural, arqueológico e construído 

5.14.1 Situação de referência 

Na área de estudo foram inventariadas 103 ocorrências de interesse patrimonial, os quais na sua esmagadora 
maioria integráveis na categoria de Património arqueológico (101), com enquadramentos cronológicos que vão 
da Pré-História recente à contemporaneidade. Os primeiros são os que têm maior expressão quantitativa, com 
cinco dezenas de sítios, maioritariamente neolíticos e/ou calcolíticos. A Época Romana também está muito bem 
representada (41 sítios), a boa distância das evidências das idades Média, Moderna e Contemporânea (23). 

Em termos de valoração patrimonial, predominam as ocorrências de nível 1 (Baixo) ou 2 (Médio-Baixo), sendo 
de destacar 18 situações de nível 3 (Médio) e, principalmente, quatro de nível 4 (Médio-Elevado) e três de nível 5 
(Elevado). 

Catorze das ocorrências inventariadas decorreram do trabalho de campo, sendo 12 de natureza arqueológica e 
seis com interesse arquitectónico e/ou etnográfico (por vezes cumulativamente), onde se incluem uma anta de 
valor patrimonial elevado (nível 5), três casos de valor médio (nível 3), oito de valor médio-baixo (nível 2) e dois 
de valor baixo (nível 1). 

Foram ainda identificadas várias áreas de maior sensibilidade patrimonial, quer no concelho de Évora (junto aos 
montes do Seixinho, da Barrosinha, do Tafúl, do Almo e da Aldeia), quer nos do Redondo (entre o Poço da Água 
Branca e a Malhada das Lajes, entre as Ribeiras do Freixo e de S. Bento, do Vale do Sobrados ao Vale da Anta, 
junto ao Monte da Fontana, entre Lamego e a Horta da Velhinha) e do Alandroal (junto à Ponte da Asseca e ao 
Monte das Tenazes, entre os montes da Várzea e dos Cascalhais). 

5.14.2 Impactes 

Na análise de impactes sobre os valores patrimoniais e para a fase de construção, importa referir 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). 

Na fase de exploração algumas ocorrências poderão perder  enquadramento visual e paisagístico, com  
diminuição de acessibilidade podendo estar em causa a própria estabilidade 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. Refira-se que a estas distâncias não se 
perspectiva que as vibrações possam por em causa a estabilidade de edificações, no entanto esta situação 
deverá ser convenientemente acautelada, em fase posterior do projecto, através de uma avaliação especifica, 
caso a caso, do campo vibratório esperado e das condições de estabilidade das ocorrências. 

Para além dos monumentos megalíticos identificados, 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 de cerca de 30 metros. 
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5.15 Gestão de resíduos 

5.15.1 Situação de referência 

O principal sistema de gestão de resíduos que opera na área mais directa de influência do Projecto é o Sistema 
Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos do Distrito de Évora (SIRSU), que constitui um sistema integrado de 
recolha, tratamento, valorização e destino final de resíduos, sendo a GESAMB – Gestão Ambiental e de 
Resíduos, EIM, a empresa responsável pela gestão do SIRSU. 

Quanto aos resíduos de construção e demolição, as entidades existentes em Portugal licenciadas para gestão 
deste tipo de resíduos, em particular de terras sobrantes, betões e inertes e de misturas de resíduos de 
construção, são ainda em número reduzido, de acordo com a Lista de Operadores Licenciados (datada de 
Janeiro de 2007) disponibilizada pelo Instituto dos Resíduos. 

5.15.2 Impactes 

Na fase de construção do Projecto em estudo serão produzidos resíduos com características qualitativas 
diversas, embora se destaquem pela sua quantidade os excedentes de escavação que terão que ser conduzidos 
a destino final adequado. Considera-se que os impactes gerados pela deposição deste último tipo de resíduo 
serão positivos, no caso de se proceder ao seu reaproveitamento através da sua deposição em pedreiras 
inactivas, e que os impactes serão negativos no caso de vir a ser necessário afectar áreas outras áreas para a 
sua deposição.  

Ora, tendo em consideração o importante excedente de materiais proveniente das escavações a efectuar, foi 
explorada a possibilidade de aterrar, em primeiro lugar, pedreiras inactivas que pudessem existir na região, 
tendo sido inventariadas as explorações improdutivas e o correspondente volume aproximado susceptível de ser 
aterrado. Tal avaliação permitiu concluir que o volume disponível nas mesmas poderá acomodar apenas uma 
parcela dos materiais excedentários, motivo pelo qual não foram ainda definidos os destinos finais destes 
materiais, considerando-se que os impactes neste descritor serão negativos e significativos dados os elevados 
volumes de materiais a eliminar. 

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 os impactes nesta fase do Projecto serão nulos. 

6 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO AMBIENTAL  
 

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, foi proposta a adopção de 
um conjunto de medidas de minimização destinadas a contribuir para assegurar a sustentabilidade ambiental do 
Projecto, as quais se enquadram nas seguintes tipologias: 

1) medidas que deverão ser consideradas e projectadas na fase subsequente do Projecto; 

2) medidas de carácter geral que deverão ser consideradas na fase de planeamento de obra, debruçando-se 
sobre questões relacionadas com a 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 e a 
aplicar na fase de obra; 

3) medidas específicas para vários factores ambientais a aplicar na fase de construção e exploração.  

No Quadro 4 apresentam-se as principais medidas de minimização a considerar em cada uma das fases do 
Projecto. 
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Quadro 4 – Resumo das principais medidas de minimização de impactes a considerar 

1. Medidas a considerar e projectar na fase de desenvolvimento do projecto de execução 

Factor 
Ambiental 

Objectivo da medida Medida Proposta 

Instalação ou adaptação de passagens para a fauna 
(específicas e não específicas). 

Ecologia 

Medidas destinadas a reduzir significativamente os 
principais impactes identificados nomeadamente no 
que respeita ao efeito barreira causado pela LAV e o 
aumento da mortalidade relacionada com a colisão 

dos animais com as composições. 

Criação de disposições especiais na vedação da 
LAV. 

Assegurar em termos do Projecto a desenvolver a 
integração harmoniosa na paisagem de pontes e 

viadutos. 

Paisagem 

Medidas destinadas a proteger e revestir com 
vegetação todas as superfícies de talude que serão 
desenvolvidas no âmbito do Projecto e proteger e 

integrar paisagisticamente 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. 

Desenvolvimento de um projecto de integração 
paisagística (medidas de preservação, recuperação e 

revestimento vegetal) associado às intervenções 
previstas no terreno, nomeadamente no que respeita 

à presença de aterros e escavações de grandes 
dimensões. 

Ruído 
Medidas destinadas a reduzir níveis de ruído 

elevados 

Execução de barreiras acústicas a instalar na 
envolvente aos locais considerados de ocupação 
sensível em que se preveja a ultrapassagem dos 

limites previstos na legislação. 

2. Principais medidas de minimização de carácter geral (a aplicar na fase de construção) 

Elaboração de um Plano de gestão Ambiental da Obra. 

A implantação dos estaleiros sociais, a localização dos estaleiros industriais deverão evitar a afectação dos locais 
identificados na carta síntese de condicionantes, nomeadamente locais onde tenham sido identificadas ocorrências 
patrimoniais, proximidade de receptores sensíveis ao ruído e a poeiras, áreas sensíveis em termos ecológicos, montando 
de sobro e azinho, áreas de REN, áreas de RAN, zonas de elevada densidade de coberto vegetal arbustivo e/ou arbóreo, 
áreas de recarga de sistemas aquíferos e áreas de influência directa de nascentes e de perímetros de protecção de 
captações de abastecimento público. 

Deverá ser evitado o abate de árvores, sobretudo quando se tratarem de quercíneas. 

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. 

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. 

Todas as áreas afectas às obras, nomeadamente áreas de circulação deverão ser adequadamente sinalizadas e tomadas 
medidas adequadas para evitar acidentes de qualquer natureza. 

Deverão ser humedecidas as vias não pavimentadas e todas as áreas passíveis de gerarem emissões difusas de 
partículas. 

As movimentações de veículos e o transporte de materiais deverão, tanto quanto possível, fazer-se utilizando acessos 
existentes. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

As zonas dos estaleiros afectas às oficinas e parque de máquinas deverão ser impermeabilizadas. 

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 – 18h). 

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. 

3. Principais medidas de minimização de carácter específico a aplicar nas fases de construção e exploração 

Geologia - Fase de Construção 

Os materiais inertes excedentários provenientes das escavações deverão ser preferencialmente depositados em pedreiras 
improdutivas inactivas. 

Solo e Uso do Solo - Fase de Construção 

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. 

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. 

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. 

Deverá ser garantida 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. 

Ecologia - Fase de construção 

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. 

Recursos hídricos superficiais - Fase de Construção 

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. 

Recursos Hídricos Subterrâneos - Fase de Construção 

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.  

Paisagem - Fase de construção 

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.  
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Ruído - Fase de Construção  

Os estaleiros deverão ficar afastados de áreas com uso habitacional como são o edificado de alguns montes e herdades. 

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. 

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. 

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. 

Ruído - Fase de exploração 

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. 

Vibrações - Fase de Construção  

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.  

Aspectos Socio-económicos - Fase de Construção  

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. 

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. 

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. 

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 incluem para a fase de construção o ajustamento do 
Projecto, identificação dos valores patrimoniais em mapa de condicionantes da obra, sinalização de ocorrências, registo de 
informação, recolha de bens, acompanhamento arqueológico, prospecção arqueológica, sondagem / escavação 
arqueológica, estudo e publicação de resultados, protecção e valorização de estruturas, monitorização e reposição de 
acessibilidades. Na fase de exploração tais acções respeitam essencialmente, ao seguinte: estudo e publicação de 
resultados, protecção e valorização de estruturas e monitorização. 

 

7 COMPARAÇÃO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS 
 

Tendo em conta a quantidade de soluções de traçado possíveis, a diversidade de descritores ambientais sobre 
os quais se registarão impactes resultantes da implementação do Projecto e a elevada extensão do Projecto a 
analisar, foi necessário estabelecer uma metodologia que permitisse comparar de forma expedita e integrada as 
diversas soluções de traçado. 

Deste modo, tendo por base a identificação dos impactes efectuada ao longo do EIA foram seleccionados 
aqueles impactes que pela sua magnitude, abrangência e significância justificaram ser destacados em termos de 
avaliação e construiu-se uma matriz síntese comparativa de impactes (Quadro 5), classificando cada um dos 
impactes considerados relevante nas nove soluções em confronto. 

Esta comparação ambiental foi efectuada considerando que seriam aplicadas quer na fase de construção quer 
na fase de exploração as medidas de minimização de impactes ambientais recomendadas no EIA, pelo que 
foram então considerados apenas os impactes ditos “residuais”, ou seja aqueles que subsistem mesmo após a 
aplicação das medidas de minimização. 

De acordo com os resultados obtidos com base na análise dos impactes residuais, verificou-se que a Solução 1 
(composta pelos Tramos A1 e A2, vide Figura 2)  é a mais favorável em termos ambientais, devido à não 
afectação de qualquer das captações municipais identificadas, à não interferência com charcas ou barragens, à 
menor afectação de edificações e residências, à menor afectação de valores patrimoniais, à afectação apenas 
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marginal do território de bufo real, à menor quantidade de aterros de escavações a efectuar e ao menor volume 
de materiais excedentários a transportar a destino final.  

Salienta-se, contudo, 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 o EIA beneficiou de preliminarmente 
à definição dos traçados, evitar determinados impactes resultantes da análise de condicionamentos ambientais.  
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Quadro 5 – Matriz síntese comparativa de impactes para as fases de construção e exploração 

SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTE 
1 - muito pouco significativo; 2 - Pouco significativo; 3 - 
Moderadamente significativo; 4 - Significativo; 5 - Muito significativo 

SOLUÇÃO 

DESCRITORES  IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS IMPACTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Geologia Volume de terraplenagens a efectuar  4 4 5 4 4 4 4 4 4 

Hidrogeologia Destruição de captações principais destinadas a abastecimento público  1 0 0 1 0 0 1 1 1 

Solos Destruição de solos com elevada aptidão agrícola (classe de capacidade de uso a 
e b) 

2 3 3 3 1 3 3 3 3 

Uso do solo Destruição áreas ocupadas com culturas permanentes (vinha e olival) e culturas 
anuais de regadio 2 3 3 2 2 2 2 3 2 

Recursos hídricos 
superficiais  Afectação directa de charcas e barragens 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Afectação de biótopos em que ocorre o habitat 6220* (subestepes de gramíneas 
e anuais thero-brachypodieta) 3 2 1 3 2 1 3 2 2 

Afectação de territórios de espécies prioritárias (águia-perdigueira e bufo real); 
aumento de perturbação 4 3 4 4 3 4 4 3 4 Ecologia 

Criação de efeito barreira à circulação de espécies faunísticas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Degradação visual da paisagem pela criação de superfícies de aterro com mais 
de 15 m de altura 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 

Degradação visual da paisagem pela criação de superfícies de escavação com 
mais de 15 m de altura 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 Paisagem 

Criação de barreira visual pela presença de grandes aterros em locais com 
visibilidade moderada a alta

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Qualidade do ar Redução das emissões de poluentes atmosféricos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vibrações  Afectação estrutural de edificações e incomodidade humana 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 

Ruído  Exposição de receptores a impacte acústicos4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTE 
1 - muito pouco significativo; 2 - Pouco significativo; 3 - 
Moderadamente significativo; 4 - Significativo; 5 - Muito significativo 

SOLUÇÃO 

DESCRITORES  IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS IMPACTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Afectação de solos incluídos no regime da RAN 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Afectação de solos incluídos no regime da REN 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Afectação de áreas de montado 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectação de equipamentos municipais e associativos 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Ordenamento do 
território 

Adequação aos planos de estratégicos nacionais (PNPOT e QREN)5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Demolição de habitações, estruturas construídas e equipamentos 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Salvaguarda das perspectivas dos promotores e edilidade no que respeita ao 
desenvolvimento a nível local 5 5 5 5 4 4 4 0 0 0 

Criação de novas acessibilidades para passageiros e mercadorias 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sócio Economia 

Criação de emprego 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Património Possível afectação de ocorrências patrimoniais com valor superior ou igual a 34 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

Gestão de 
resíduos Volume de material sobrante a eliminar e resíduos a gerir  4 5 5 4 5 5 5 5 5 

Hierarquização das soluções de acordo com a sua valia ambiental  

(1 – solução mais favorável; 9 – solução mais desfavorável) 
-0,65 -0,77 -0,80 -0,75 -0,71 -0,81 -1,06 -1,07 -1,09 

Impactes 
positivos 

Impactes 
negativos 
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Figura 4 – Carta Síntese de Impactes e de Condicionantes à Implantação de Estaleiros (folha 1/7) 
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Figura 4 – Carta Síntese de Impactes e de Condicionantes à Implantação de Estaleiros (folha 2/7) 
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Figura 4 – Carta Síntese de Impactes e de Condicionantes à Implantação de Estaleiros (folha 3/7) 
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Figura 4 – Carta Síntese de Impactes e de Condicionantes à Implantação de Estaleiros (folha 4/7) 
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Figura 4 – Carta Síntese de Impactes e de Condicionantes à Implantação de Estaleiros (folha 5/7) 
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Figura 4 – Carta Síntese de Impactes e de Condicionantes à Implantação de Estaleiros (folha 6/7) 
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Figura 4 – Carta Síntese de Impactes e de Condicionantes à Implantação de Estaleiros (folha 7/7) 
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