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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
do Projecto de duas Subestações de Tracção da Linha de Alta Velocidade entre Lisboa e 
Porto, nomeadamente a Subestação de Tracção de Rio Maior e a Subestação de 
Tracção de Leiria. 
 
O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado de forma a permitir a realização do 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do Projecto, uma vez que em termos 
legais é exigido que um projecto desta natureza e com estas características seja sujeito a 
este tipo de procedimento, que é conduzido por uma entidade do Ministério do Ambiente, 
neste caso a Agência Portuguesa do Ambiente e que culminará com uma declaração (a 
designada Declaração de Impacte Ambiental -DIA) que condicionará a autorização do 
projecto. 
 
Os trabalhos inerentes à realização do Estudo de Impacte Ambiental decorreram entre 
Março e Julho de 2010 e foram elaborados pela empresa AGRI-PRO AMBIENTE, 
Consultores, S.A. 
 
No âmbito deste estudo, procedeu-se ao diagnóstico ambiental das regiões onde as 
subestações se irão localizar, de forma a identificar as condicionantes e os impactes 
ambientais decorrentes da construção e exploração destes projectos. 
 
O Resumo Não Técnico sintetiza os aspectos mais relevantes do Estudo de Impacte 
Ambiental e encontra-se redigido numa linguagem que se pretende que seja acessível à 
generalidade dos potenciais interessados, de modo a que estes possam participar na 
designada “Consulta Pública” do Estudo de Impacte Ambiental. 
 
Para a obtenção de informações mais detalhadas, o Estudo de Impacte Ambiental 
completo pode ser consultado nas Câmaras Municipais de Rio Maior e de Leiria, na 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo na 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Centro e na Agência Portuguesa 
do Ambiente. 
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2. ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO PROJECTO E PELA SUA AUTORIZAÇÃO 

O projecto em apreciação é da responsabilidade da Rede Ferroviária de Alta Velocidade, 
S.A. – RAVE que constitui a entidade criada pelo Governo Português para a 
implementação do projecto de alta velocidade em Portugal e que assume, assim, nos 
termos da lei, a qualidade de “proponente”. 
 
A Rede Ferroviária Nacional, E.P - REFER é a entidade competente para a autorização 
do projecto. 
 
 
 
 
3. JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DAS LOCALIZAÇÕES PROPOSTAS 

Este projecto apresenta-se como fundamental para o funcionamento da Linha de Alta 
Velocidade do eixo Lisboa – Porto, no percurso entre Lisboa e Coimbra uma vez que se 
destina ao fornecimento de energia eléctrica em permanência às catenárias desta linha. 
 
As localizações propostas para as subestações resultaram no essencial dos 
condicionalismos técnicos associados ao seu funcionamento, factor bastante limitativo. 
 
Do ponto de vista técnico o estudo de dimensionamento e localização das instalações 
fixas de energia de tracção dependeram, no essencial, das seguintes condicionantes: 
 

− Condicionantes intrínsecas ao sistema ferroviário (tipo de comboios, 
características do traçado, concentração de comboios, velocidade, estações, 
número de vias, exploração, etc.); 

− Condicionantes extrínsecas ao sistema ferroviário (proximidade de pontos de 
interligação à Rede Nacional de Transporte (RNT), estruturação da rede da REN 
S.A. (Rede Eléctrica Nacional), garantia dos parâmetros de qualidade de energia 
definidos no Regulamento de Qualidade de Energia, etc). 

 
Após garantida a viabilidade técnica das localizações propostas foi realizada a avaliação 
ambiental das mesmas, por forma a validar as respectivas localizações e garantir que as 
soluções propostas correspondem às soluções mais favoráveis, quer do ponto de vista 
técnico quer ambiental. Desta forma não se apresentam alternativas às localizações 
propostas. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

A Subestação de Tracção de Rio Maior agora em estudo ficará localizada integralmente 
no concelho de Rio Maior, distrito de Santarém, numa área situada na freguesia de Rio 
Maior e adjacente à Linha de Alta velocidade entre Lisboa e Porto, sensivelmente ao km 
28+000 da alternativa CSN11 do lote C1 (Troço Alenquer-Pombar) aprovada pela 
Declaração de Impacte Ambiental.  
 
A Subestação de Tracção de Leiria ficará localizada integralmente no concelho de Leiria, 
distrito de Leiria, numa área situada na freguesia de Barosa localizando-se apenas uma 
parte do acesso à mesma na freguesia de Amor, e adjacente à Linha de Alta Velocidade 
entre Lisboa e Porto, sensivelmente ao km 34+000 da mesma alternativa CSN11 do lote 
C1 (troço Alemquer-Pombal). 
 
Nas FIG. 1 e FIG. 2 apresenta-se, respectivamente, a inserção dos projectos das 
Subestações de Rio Maior e de Leiria a nível nacional, regional e local. 
 
A implantação do projecto consiste, para além da construção das subestações, na 
construção dos caminhos de acesso às mesmas. 
 
No que respeita às subestações serão constituídas por um parque exterior de 
equipamento eléctrico de Muito Alta Tensão e um edifício onde serão instalados os 
equipamentos de alta tensão e todos os equipamentos de comando, protecção, 
contagem, serviços auxiliares, etc. 
 
Na FIG. 3 e FIG. 4 apresentam-se os desenhos gerais das Subestações de Rio Maior e 
Leiria, respectivamente.  
 
No que respeita à Subestação de Tracção de Rio Maior a plataforma irá ocupar uma área 
com cerca de 0,7 ha. No que diz respeito ao acesso far-se-á a partir de um caminho com 
uma largura de 5 m e com uma extensão total de 714 m, dos quais 290 m serão acessos 
a beneficiar e 424 m acessos a construir de raiz. Este acesso será realizado a partir da 
articulação com a EN361. 
 
A Subestação de Tracção de Leiria irá ocupar uma área de cerca de 0,72 ha, sendo que 
o acesso terá uma extensão de 1236 m, dos quais 535 m serão acessos a beneficiar e 
701 m acessos a construir. Este acesso é realizado a partir da articulação com a EN349-
1. 
 
Como não existe em Portugal qualquer Subestação de Tracção de Alta Velocidade (AV) 
para alimentação de linhas ferroviárias, com alimentação a partir da rede eléctrica, 
apresenta-se a título ilustrativo uma subestação AV da rede ferroviária espanhola 
geminada com uma subestação de rede eléctrica espanhola (FIG. 5), correspondendo a 
uma localização e tipologia análoga à da que está em avaliação. 
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FIG. 5 – Perspectiva de uma Subestação de Tracção AV em Espanha 

 
 
 
É previsível que a alimentação da subestação de Tracção de Rio Maior (SST5) venha a 
ser efectuada a partir da subestação de Rio Maior da REN, S.A, localizada 
aproximadamente a 2 km de distância, para Poente, pelo que se admite que a 
alimentação da Subestação de Tracção de Rio Maior seja efectuada a partir de uma 
ligação dupla trifásica a 220 kV, realizada em linha aérea, entre as duas subestações.  
 
No que respeita à alimentação da subestação de tracção de Leiria (SST6), refira-se que 
existem na sua proximidade duas linhas da REN, S.A., nomeadamente a Linha Lavos – 
Rio Maior a 400 kV, a menos de 1 km de distância e a Linha Pereiros – Batalha a 220kV, 
que se encontra a cerca de 2 km, desenvolvendo-se ambas sensivelmente a Nascente da 
SST6, pelo que se considerou que ambas as hipóteses possam constituir possíveis 
fontes de alimentação. Prevê-se assim, que a alimentação à subestação de tracção de 
Leiria possa vir a ser efectuada em linha aérea a partir de uma ligação dupla trifásica a 
400 kV ou a 220 kV, mediante um novo Posto de Corte a construir pela REN. 
 
Em termos de construção civil, os trabalhos a executar em cada subestação 
compreendem genericamente os seguintes: 
 

- Instalação dos estaleiros e parque de material; 

- Limpeza da área de implantação da Subestação e desmatação do terreno com 
desflorestação pontual de algumas espécies florestais; 

- Decapagem de terra arável e solos orgânicos; 

- Saneamento de solos e fundação; 

- Terraplenagem e construção da plataforma e do respectivo acesso, incluindo 
drenagens, vedações e outros acabamentos; 

- Construção da rede de abastecimento de água; 

- Construção dos maciços, caminhos de rolamento, fossas dos transformadores 
de potência e placa de circulação rodoviária; 
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- Construção dos Edifícios Técnicos; 

- Montagem mecânica e eléctrica; 

- Abertura e tapamento de valas para rede de terras; 

- Construção de caleiras e sua ligação à rede de esgotos pluviais; 

- Regularização de terreno e espalhamento de gravilha; 

- Arranjos exteriores. 
 
 
No que se refere à movimentação de terras para o estabelecimento das plataformas das 
subestações e respectivos acessos, prevê-se que estas não sejam significativas visto 
tratarem-se de áreas pouco acidentadas, não sendo necessárias grandes escavações ou 
aterros. 
 
Para a Subestação de Rio Maior, associada á construção da plataforma prevê-se que, de 
acordo com uma estimativa preliminar, o volume de terraplenagem seja da ordem dos 16 
500 m3, com um equilíbrio entre os volumes de aterro e de escavação, verificando-se 
apenas um ligeiro excesso de terras (500 m3). 
 
No que respeita à Subestação de Tracção de Leiria, e também de acordo com uma 
estimativa preliminar, as terraplenagens são da ordem dos 25 000 m3, com recurso 
apenas a escavação. 
 
No que respeita à Fase de Construção de cada uma das subestações prevê-se que tenha 
uma duração de cerca de 14 meses. 
 
No que respeita ao funcionamento das subestações prevê-se que apenas tenham lugar 
acções programadas de inspecção e vistoria. Estas acções, também chamadas 
inspecções de rotina, constam sobretudo de inspecções visuais aos diversos aparelhos 
existentes no parque de alta tensão de cada subestação e ao registo de algumas 
medidas. 
 
Relativamente às operações de manutenção serão apenas desencadeadas quando 
detectada a sua necessidade. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL DO AMBIENTE 

O estudo e análise da situação actual do ambiente na zona dos projectos consideraram 
as componentes físicas, de qualidade do ambiente, ecológicas e humanas mais 
relevantes, tendo em conta as características locais e regionais das áreas em estudo. 
 
Foram previamente avaliadas as condicionantes legais, que reflectem as políticas 
nacionais e municipais, feitos levantamentos de campo e contactadas diversas entidades, 
de modo a caracterizar detalhadamente a zona. 
 
Em termos geológicos a zona da Subestação de Tracção de Rio Maior insere-se na 
unidade geológica Orla Ocidental e é caracterizada pela presença de formações 
sedimentares de idade secundária e terciária, designada de orla mesocenozóica. Os 
elementos de projecto localizam-se na sua quase totalidade na unidade litológica  
 
Caloviano, Batoniano e Bajociano. A Subestação de Tracção de Leiria localiza-se 
também na unidade morfoestrutural da Orla Mezocenozóica Ocidental, em terrenos 
pertencentes maioritariamente ao terciário, mais precisamente ao período neogénico. 
 
No que respeita aos solos, na zona de implantação da Subestação de Tracção de Rio 
Maior são representados, no geral, por Solos Argiluviados Pouco Insaturados que 
apresentam susceptibilidade média a elevada à erosão e uma fertilidade variável. Estes 
solos têm média a baixa capacidade de prevenção de situações de poluição. A 
Subestação de Tracção de Leiria será implantada na sua totalidade em solos 
Podzolizados, correspondendo a solos com uma fertilidade muito reduzida. Têm elevada 
permeabilidade, uma média susceptibilidade aos processos erosivos e elevada 
susceptibilidade à contaminação por poluentes, já que a sua capacidade de retenção e 
eliminação dos poluentes é reduzida.  
 
Do ponto de vista do uso do solo, a Subestação de Tracção de Rio Maior desenvolve-se 
numa área de floresta de produção nomeadamente eucaliptal. A Subestação de Tracção 
de Leiria irá ocupar também área de floresta de produção onde predomina o pinhal bravo. 
 
Em termos climáticos a região onde se inserem as duas subestações apresenta um 
clima mesotérmico, em que a temperatura média anual varia entre os 15 e os 16 º C e a 
precipitação total varia entre 600 e 710 mm. 
 
Relativamente aos recursos hídricos, a Subestação de Tracção de Rio Maior 
desenvolve-se na bacia Hidrográfica do rio Tejo, mais concretamente na sub-bacia de um 
afluente do rio Maior, afluente da margem direita do rio Tejo. Na área de intervenção 
ocorrem pequenos afluentes do afluente do rio Maior. A plataforma da subestação não irá 
interceptar nenhuma linha de água. No que respeita ao acesso, este irá interceptar, numa 
zona a beneficiar, duas pequenas linhas de água de carácter torrencial. A Subestação de 
Tracção de Leiria insere-se na Bacia Hidrográfica do Rio Lis, na sub-bacia da Vala do 
Seixal. A área em estudo é atravessada por pequenas linhas de água, de carácter 
torrencial, afluentes da referida Vala. A área de implantação da Subestação não 
intercepta nenhuma linha de água. No entanto, o acesso intercepta duas vezes uma linha 
de água de carácter temporário e de reduzida expressão, numa zona em que o acesso já 
existe, indo apenas ser beneficiado. 



 

Linha Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto 
Subestações de Tracção de Rio Maior e de Leiria 
Volume 2 – Relatório Síntese 

11

 
Quanto à qualidade do ar considera-se que as zonas de implantação das subestações 
não apresentam focos de poluição relevantes, tal como seria expectável dado tratarem-se 
de áreas predominantemente rurais, pelo que se pode considerar que a qualidade do ar é 
boa. 
 
Do ponto de vista da qualidade da água, na região onde se insere a Subestação de 
Tracção de Rio Maior, o consumo agrícola constitui a utilização mais significativa sendo 
também a principal fonte de poluição da água na área em estudo. A água subterrânea 
apresenta boa qualidade para rega. Na zona onde se insere a Subestação de Tracção de 
Leiria, o consumo agrícola constitui também a utilização mais significativa. No que 
respeita à qualidade da água subterrânea apresenta também boa qualidade para a rega. 
Relativamente à qualidade da água superficial na envolvente das regiões em estudo, 
verificou-se que a qualidade das principais linhas de água apresenta-se muito poluída. 
 
Em relação ao ambiente sonoro, tanto na zona de implantação da Subestação de 
Tracção de Rio Maior como na zona de implantação da Subestação de Tracção de Leiria, 
é no geral característico de zonas rurais, pouco perturbado, onde as principais fontes de 
ruído, são fontes naturais. O levantamento de campo efectuado na envolvente das zonas 
de implantação das subestações permitiu verificar que os receptores sensíveis 
encontram-se a mais de 1000 e 700 m das subestações de Rio Maior e Leiria 
respectivamente.  
 
Relativamente aos resíduos, na área de implantação da Subestação de Tracção de Rio 
Maior, a gestão dos resíduos sólidos urbanos é da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Rio Maior e da empresa RESIOESTE – Sistema Multimunicipal do oeste. No 
distrito onde se insere a Subestação de Tracção de Leiria, a gestão dos resíduos sólidos 
urbanos é assegurada pelo Sistema Multimunicipal da Alta Estremadura (VALORLIS). 
 
Do ponto de vista dos factores biológicos e ecológicos, as áreas de implantação dos 
projectos situam-se fora de qualquer área protegida. As áreas em estudo não registam 
importância ecológica significativa, atendendo ao facto de se desenvolverem na íntegra 
em área de floresta de produção onde predomina o eucalipto (Subestação de Tracção de 
Rio Maior) e o pinheiro bravo (Subestação de Tracção de Leiria), habitats estes onde a 
probabilidade de ocorrência de espécies sensíveis, quer da flora quer da fauna, é 
reduzida. 
 
No que respeita à Paisagem, ambas as Subestações se localizam no interior de áreas de 
floresta de produção relativamente densas, sendo as visibilidades a partir do exterior para 
a área do projecto muito reduzidas e apresentando uma elevada capacidade de absorção 
visual. A zona de implantação das Subestações de Tracção de Rio Maior e de Leiria são 
caracterizadas por uma paisagem que apresenta uma qualidade visual relativamente 
reduzida. 
 
Em termos socioeconómicos, as subestações localizam-se em territórios que têm 
sofrido um gradual crescimento populacional, onde existe uma grande percentagem de 
população activa. 
 
Quanto ao património, na área de implantação das Subestações e respectivos acessos 
não se observou a existência de qualquer valor patrimonial. 
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No que se refere ao ordenamento a área de implantação da Subestação de Tracção de 
Rio Maior é abrangida pelo Plano Director Municipal de Rio Maior. O local previsto para 
implantação do projecto situa-se em espaços classificados como Espaços Naturais. A 
zona de implantação da Subestação de Tracção de Leiria é abrangida pelo Plano Director 
Municipal de Leiria, estando a área do projecto classificada também como Espaços 
Florestais.  
 
No que respeita às condicionantes, verifica-se que a área de implantação da 
Subestação de Tracção de Rio Maior abrange espaços integrados na Reserva Ecológica 
Nacional (FIG. 6). O acesso, desenvolve-se ainda numa pequena extensão em áreas 
integradas na Reserva Agrícola Nacional. No que respeita à Subestação de Tracção de 
Leiria apenas o seu acesso interfere pontualmente com áreas integradas na Reserva 
Ecológica Nacional. O acesso desenvolve-se ainda em parte, adjacentemente a uma 
pedreira em exploração (FIG. 7). 
 
 
 
 
6. EFEITOS DO PROJECTO NO AMBIENTE 

Tendo em conta a situação actual do ambiente nas zonas de intervenção e as 
características dos projectos foram analisados e avaliados os efeitos ambientais 
provocados pela construção e exploração das Subestações de Tracção de Rio Maior e 
Leiria. 
 
Em termos geológicos, verifica-se que os impactes na geologia decorrentes da 
realização dos projectos são pouco significativos, uma vez que durante a fase de 
construção a principal actividade susceptível de induzir impactes neste meio são as 
movimentações de terras necessárias à execução das plataformas das subestações e 
dos acessos, as quais são localizadas e diminutas dadas as reduzidas áreas de 
intervenção e a tipologia de terreno. 
 
No que respeita à afectação de formações geológicas de valor económico, refira-se que a 
Subestação de Tracção de Leiria se desenvolve numa área com contracto de Protecção 
e Pesquisa de Recursos Geotérmicos, e em Área Potencial para Extracção de Inertes de 
Barreiros – Barosa. O impacte nessas áreas não se afigura significativo uma vez que se 
tratam de áreas de grande dimensão, não apresentando a área de intervenção qualquer 
significado na sua globalidade. O acesso à Subestação também se desenvolve 
marginalmente a uma pedreira em exploração, contudo a mesma já se encontra 
abrangida pelas medidas preventivas da Linha de Alta Velocidade. 
 
Na fase de exploração, tendo em conta que a manutenção das subestações não exigirá 
intervenções no substrato geológico, os impactes são inexistentes. 
 
No que respeita aos solos, a construção das Subestações provocará um impacte 
reduzido face à dimensão das áreas de intervenção, tipologia dos solos ocorrentes e 
considerando que serão adoptadas medidas de modo a minimizar os eventuais impactes 
identificados. 
 
Durante a fase de exploração, os impactes no solo serão inexistentes. 
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Do ponto de vista do uso do solo, os locais de implantação das subestações localizam-
se em áreas de floresta de produção, nomeadamente eucaliptal (Subestação de Tracção 
de Rio Maior) e pinhal bravo em associação com eucaliptal (Subestação de Tracção de 
Leiria). Face ao tipo de ocupação do solo nas zonas referidas e às áreas a ocupar o 
impacte no uso do solo, na fase de construção, será pouco significativo. 
 
No que respeita aos estaleiros prevê-se que ocupem uma área reduzida e confinada 
devendo ser localizados próximos das áreas de intervenção de modo a minimizar os 
impactes associados. 
 
Na fase de exploração, a existência das subestações não provocará qualquer impacte ao 
nível do uso do solo. 
 
O clima não sofrerá qualquer impacte na sequência dos projectos em análise. 
 
Relativamente aos recursos hídricos, face às características dos projectos, às reduzidas 
áreas de intervenção e tendo em conta que as linhas de água ocorrentes nas áreas dos 
projectos apresentam uma expressão muito pouco significativa e são de carácter 
torrencial, prevê-se que os projectos não induzam impactes negativos significativos sobre 
este descritor, nas fases de construção e exploração, de qualquer uma das subestações 
analisadas. 
 
Quanto à qualidade do ar, os impactes provocados pela fase de construção dos 
projectos são essencialmente resultantes da emissão de partículas, sendo de um modo 
geral, reduzidos, atendendo ao facto dos principais receptores se localizarem a mais de 
1 000m da Subestação de Tracção de Rio Maior e a mais de 700 m da Subestação de 
Tracção de Leiria. 
 
Durante a fase de exploração poderá ocorrer, apenas em situações excepcionais, o risco 
de fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6) para a atmosfera. No entanto, tendo em conta 
que existe um número relativamente reduzido de receptores sensíveis na envolvente 
próxima aos locais de implantação das subestações, os potenciais impactes no caso de 
libertação deste gás são mínimos, não sendo expectáveis, durante a fase de exploração, 
quaisquer impactes na qualidade do ar na região. 
 
Na fase de exploração os impactes prevêem-se positivos, uma vez que as subestações 
em análise irão permitir o funcionamento da Linha Férrea de Alta Velocidade, projecto 
esse que permite uma melhoria da qualidade do ar, devido à redução de emissões 
gasosas, dado permitir a transferência de passageiros e mercadorias de outros modos de 
transporte para o ferroviário. 
 
Do ponto de vista da qualidade da água, face às características dos projectos e tendo 
em conta que não será afectada qualquer captação de água subterrânea nem linhas de 
água com expressão, prevê-se que os mesmos não induzam impactes negativos 
significativos na qualidade da água, quer superficial quer subterrânea, nas fases de 
construção e exploração das subestações. 
 
Em relação ao ambiente sonoro, os trabalhos de construção envolvem operações 
diversas como movimentações de terras e escavações, transporte de materiais e 
circulação de veículos e máquinas. 
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As previsões mostram que o ruído de construção poderá afectar utilizações situadas 
numa vizinhança até cerca dos 200 m. Dado que as habitações mais próximas, se 
localizam a mais de 1 000 e 700 m das áreas de implantação das Subestações de 
Tracção de Rio Maior e Leiria, respectivamente, não são expectáveis impactes 
significativos. 
 
Na fase de exploração, o ruído resultará essencialmente do normal funcionamento das 
subestações e terá um carácter permanente, admitindo um regime de funcionamento 
contínuo e resultará essencialmente da existência do “efeito de coroa” e do 
funcionamento das unidades de transformação. Contudo, atendendo ao afastamento dos 
receptores sensíveis às respectivas Subestações, os impactes são considerados 
inexistentes. Para além disso, o ruído local ficará essencialmente influenciado pela 
exploração da Linha de Alta Velocidade. 
 
Relativamente aos resíduos gerados durante a fase de construção das Subestações, a 
sua gestão obedecerá aos princípios de triagem na origem, armazenamento adequado, 
transporte e destino final licenciados, optando-se, se possível, pela sua valorização. Na 
fase de exploração os resíduos produzidos terão origem nas operações de manutenção 
Nestas fases os impactes gerados pela produção de resíduos são pouco significativos 
pois prevê-se a produção de quantidades muito reduzidas, nomeadamente na fase de 
exploração. 
 
Relativamente aos impactes na flora e vegetação, durante a fase de construção estes 
serão decorrentes da construção das plataformas para implantação das subestações, 
dos respectivos acessos e da instalação dos estaleiros de obra e da movimentação de 
máquinas, veículos e pessoas. 
 
Nesta fase, os impactes na flora e vegetação serão pouco significativos face ao tipo de 
ocupação presente nos locais a intervencionar, nomeadamente floresta de produção, e à 
reduzida área de intervenção. 
 
Nas fases de construção, as principais medidas de minimização dos impactes na flora e 
vegetação são a delimitação prévia das áreas destinadas à instalação dos estaleiros de 
obra e depósitos temporários de materiais, de modo a afectar o mínimo de área possível 
e evitar a destruição de habitats / coberto vegetal natural e as operações de limpeza, 
desmatação e decapagem dos terrenos devem obedecer a uma correcta planificação dos 
trabalhos a efectuar, das terras a movimentar e do destino a dar aos materiais retirados.  
 
Ao nível da fauna, os impactes durante a obra estão relacionados com a destruição de 
algum coberto vegetal, poisos e esconderijos e pelo distúrbio gerado pela movimentação 
de máquinas e trabalhadores nas áreas das subestações. Na fase de exploração os 
impactes estão essencialmente relacionados com a presença física dos edifícios das 
subestações, que contribuem para um aumento dos níveis de perturbação, não se 
prevendo contudo significativos. 
 
Relativamente à paisagem, na fase de construção, os impactes estão relacionados 
essencialmente com a instalação dos estaleiros, a desmatação, a modificação local da 
morfologia e as transformações das características visuais dos locais, que no seu 
conjunto originam alterações na organização espacial e funcional da paisagem. No 
entanto, atendendo às reduzidas visibilidades do exterior para a área de intervenção, o 
impacte visual do conjunto da obra não assume qualquer significado. 
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Durante a fase de exploração das subestações, as visibilidades para o local do projecto, 
a partir dos potenciais observadores mantém-se muito reduzidas.  
 
Quanto ao património, nas áreas de intervenção dos projectos não foram detectados 
quaisquer vestígios com interesse patrimonial, pelo que os impactes previstos são 
potencialmente inexistentes. 
 
É de referir, que durante a fase de construção, e no sentido de evitar eventuais danos no 
inventário patrimonial conhecido e desconhecido, se recomenda o acompanhamento 
arqueológico geral da obra, de forma a evitar possíveis impactes sobre realidades não 
identificadas. Este acompanhamento terá especial atenção às actividades associadas à 
realização de terraplenagem e outras acções que alterem a topografia actual dos 
terrenos. 
 
Em termos socioeconómicos, durante a fase de construção poderão ocorrer impactes 
positivos que se farão sentir essencialmente nas actividades económicas, sendo, no 
entanto, expectável que ocorram alguns impactes negativos, embora, em geral, pouco 
significativos na qualidade de vida, associados essencialmente à movimentação de 
máquinas e veículos associados à obra. 
 
A fase de exploração dos projectos tem associados impactes positivos indirectos a nível 
socioeconómico na medida em que estes constituem o garante  da alimentação da Linha 
de Alta Velocidade, o qual representa um projecto de Interesse Nacional. 
 
No que respeita ao ordenamento serão afectados na fase de construção Espaços 
Naturais pela Subestação de Tracção de Rio Maior e Espaços Florestais pela 
Subestação de Tracção de Leiria. Os impactes classificam-se contudo de reduzidos, 
atendendo ao facto da área a afectar por ambos os projectos ser reduzida. 
 
Na fase de exploração ocorrem impactes positivos associados à possibilidade de efectiva 
viabilização do projecto de alta velocidade, uma vez que para a sua exploração é 
naturalmente necessário o abastecimento eléctrico por alta tensão. 
 
O projecto de alta velocidade e em concreto a ligação Lisboa – Porto, à qual se associam 
as 2 subestações eléctricas em estudo, faz parte da política europeia e nacional de 
transportes, com vista à implementação de um modo de transporte atractivo e 
ambientalmente mais favorável capaz de funcionar como uma alternativa ao transporte 
rodoviário, dominante e responsável por efeitos negativos significativos no ambiente, 
particularmente ao nível da emissão de gases e elevados consumos de combustível, ao 
qual se associam também maiores congestionamentos de tráfego e níveis de 
sinistralidade. 
 
Por outro lado, o projecto contribuirá para promover a criação de um sistema de 
transporte eficiente que servirá a população com mais rapidez, mais qualidade e maior 
segurança. 
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Em termos de condicionantes, no que respeita à Subestação de Tracção de Rio Maior, 
prevêem-se impactes negativos, mas não significativos, associados à afectação de Áreas 
Integradas na Reserva Ecológica Nacional e pontualmente à afectação de Áreas 
Integradas na Reserva Agrícola Nacional e em áreas percorridas por incêndios florestais. 
Relativamente à Subestação de Tracção de Leiria afecta pontualmente, devido à 
construção do acesso, áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional. O acesso à 
mesma margina ainda uma pedreira em exploração. Contudo a sua actividade já se 
encontra condicionada devido à presença da Linha de Alta Velocidade. A área da 
Subestação abrange ainda uma área com contrato de Prospecção e Pesquisa de 
Recursos Geotérmicos e uma área Potencial para Extracção de Inertes de Barreiros – 
Barosa. Contudo a área a afectar será muito reduzida. No cômputo geral os impactes são 
negativos e não significativos. 
 
Na fase de exploração os impactes no ordenamento são classificados de inexistentes e 
nas Condicionantes como positivos pois as subestações em estudo são fundamentais 
para a viabilização de um projecto de interesse nacional (Linha de Alta Velocidade). 
 
Quanto aos riscos associados à construção e à presença de uma infra-estrutura desta 
natureza, o tipo de equipamento a instalar e o funcionamento da sua componente 
eléctrica, implicam um conjunto de efeitos ambientais com um potencial risco sobre a sua 
área envolvente, dos quais se destacam o risco de incêndio e o efeito dos campos 
electromagnéticos. 
 
Relativamente aos riscos de incêndio, a probabilidade das Subestações estarem de 
origem de um incêndio é muito reduzida tendo em conta as opções de concepção 
adoptadas para as subestações e a faixa de gestão de combustíveis que terá de ser 
assegurada durante o seu funcionamento. 
 
Relativamente à probabilidade das Subestações serem afectadas por um incêndio 
externo, o risco é moderado, dado que estas se encontram rodeadas de áreas 
florestadas. 
 
No que diz respeito aos campos electromagnéticos na vizinhança imediata das 
subestações, os campos electromagnéticos associados à frequência industrial a que o 
público em geral poderá estar exposto serão originados essencialmente pelas linhas 
aéreas (linhas eléctricas) que amarram nos pórticos. 
 
Com base em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efectuadas em 
linhas similares de todo o mundo, pôde concluir-se que os valores dos campos sob as 
linhas em questão, se encontram abaixo dos limites referidos. 
 
Face às características do projecto é possível prever desde já a necessidade de proceder 
ao Acompanhamento e Gestão Ambiental da Obra. No que respeita à implementação de 
um programa específico de monitorização não se afigura necessário nesta fase 
atendendo às características do projecto e às características do local de desenvolvimento 
do projecto, não se tendo identificado situações sensíveis que careçam de avaliação. 
Esta situação deverá ser reavaliada em Fase de Projecto de Execução. 
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7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

A localização das subestações de Tracção de Rio Maior e Leiria, foi articulada com as 
condicionantes ambientais locais, constituindo a medidas mais importantes para a 
minimização dos impactes do projecto. 
 
Para além disso, o estudo identifica as medidas que permitirão ainda minimizar os 
impactes identificados, sobretudo para a fase de construção. 
 
No projecto de execução deverão ser definidas as condicionantes à implantação dos 
estaleiros e desenvolvido um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção 
e Demolição. 
 
Na fase de construção, a gestão ambiental de obra, reduzindo as áreas de intervenção 
ao mínimo, localizando as estruturas temporárias de apoio como estaleiros e acessos nos 
locais de menor valor, e fazendo o controle de terras, resíduos, águas, poeiras e ruído, a 
protecção da flora e vegetação e linhas de água, permitirá evitar danos desnecessários e 
reduzir as perturbações na qualidade de vida local. 
 
O cumprimento e a implementação de todas estas medidas serão assegurados através 
do Acompanhamento Ambiental da fase de construção. 
 
Apresenta-se seguidamente uma síntese das medidas mais relevantes para esta fase: 
 

• Medidas relativas à localização e exploração dos estaleiros, nomeadamente no 
que diz respeito ao transporte de materiais de/e para o estaleiro; 

• Medidas destinadas ao relacionamento com as populações afectadas e com a 
minimização das perturbações para essas populações e actividades económicas; 

• Medidas destinadas a prevenir descargas poluentes para os solos e águas, 
nomeadamente as que dizem respeito ao manuseamento de substâncias 
poluentes; 

• Medidas relacionadas com a ocupação do solo, destinadas a minimizar as áreas 
afectadas e o tempo de afectação; 

• Medidas destinadas a salvaguardar a qualidade do ar, devido à libertação de 
poeiras e circulação / funcionamento de máquinas e veículos; 

• Medidas de prevenção dos incómodos associados ao ruído produzidas pelos 
trabalhos de construção; 

• Medidas relacionadas com a minimização das perturbações para a circulação 
rodoviária. 

• Medidas visando a salvaguarda dos elementos patrimoniais, através de uma 
prospecção arqueológica anterior à realização das obras e de outras acções 
específicas de registo ou conservação / protecção de elementos; 

• Medidas destinadas à desactivação dos estaleiros. 

 
Na fase de exploração, para além da adequada recuperação paisagística da área 
intervencionada são propostas medidas ao nível da manutenção os equipamentos das 
subestações e medidas preventivas no que respeita à ocorrência de incêndios florestais. 
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8. CONCLUSÕES 

O Projecto das Subestações de Tracção é essencial para garantir a alimentação da linha 
de Alta Velocidade do eixo Lisboa-Porto, entre Lisboa e Coimbra, que se perspectiva que 
contribua para a melhoria das acessibilidades e desenvolvimento económico das regiões 
onde se prevê a existência de estações. 
 
Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma detalhada todos os factores 
de interesse ambiental, tendo sido avaliados os impactes nas fases de construção e 
exploração das Subestações de Tracção de Rio Maior e Leiria. 
 
Após a análise dos descritores ambientais estudados no Estudo de Impacte Ambiental foi 
possível concluir que o projecto será desenvolvido, de modo a minimizar os impactes 
ambientais associados à sua construção e exploração, integrando várias medidas que 
permitem atingir uma protecção ambiental adequada aos locais e áreas onde se inserem. 
 
Os principais impactes negativos são reduzidos e temporários estando associados à fase 
de construção. Na fase de exploração, os impactes são predominantemente positivos ou 
inexistentes. 
 
As subestações de tracção irão alimentar o Eixo Ferroviário de Alta Velocidade Lisboa – 
Porto, nomeadamente o troço entre Lisboa e Coimbra. Este projecto já devidamente 
aprovado em termos ambientais constitui uma infra-estrutura potenciadora do 
desenvolvimento económico da região do Centro, pelo facto de ter previstas as Estações 
de Rio Maior e Leiria.  
 
Com efeito, os impactes positivos do projecto de Alta Velocidade têm neste troço uma 
elevada magnitude devido essencialmente à existência das Estações de Rio Maior e 
Leiria, que se prevê que sejam um elemento fundamental no desenvolvimento económico 
das cidades e de todo o respectivo Distrito onde as mesmas se inserem, favorecendo o 
desenvolvimento social e a constituição de uma centralidade regional muito 
dinamizadora. 
 
Globalmente, a implantação do Eixo Lisboa – Porto trará também importantes benefícios 
decorrentes da transferência de passageiros de outros modos de transporte para o modo 
ferroviário, nomeadamente quanto à redução do tempo de viagem, redução de acidentes 
rodoviários e melhoria da qualidade do ar / redução de emissões atmosféricas. 
 
Importa ainda referir, que apesar deste Eixo Ferroviário apenas efectuar o transporte de 
passageiros, permitirá descongestionar a Linha do Norte que ficará a apresentar uma 
maior capacidade para o tráfego de mercadorias permitindo assim, também, aumentar o 
transporte de mercadorias pelo modo ferroviário com as devidas repercussões positivas 
ao nível da qualidade do ar. 
 
A concretização do projecto das subestações de tracção de Rio Maior e Leiria implicará 
impactes negativos na fase de construção. Contudo, os impactes associados a estes 
projectos serão temporários não se afigurando que após a sua construção e entrada em 
funcionamento, provoquem impactes negativos com expressão no ambiente, em 
particular se forem cumpridas as recomendações no sentido de os minimizar, permitindo 
assim, assegurar o funcionamento de um projecto de elevado interesse nacional. 
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