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Apresentação
A ECOSSISTEMA, Consultores em Engenharia do Ambiente, Lda., apresenta o Estudo de Impacte
Ambiental dos projectos da Subestação de Divor 400/60 kV e linha Estremoz – Divor, a 400kV, em
fase de Projecto de Execução.
Este EIA foi elaborado para a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A, entidade concessionária da
Rede Nacional de Transporte de energia eléctrica em muito alta tensão.
O EIA é constituído pelos seguintes volumes:
-

Resumo Não Técnico (volume 1);

-

Relatório, incluindo os respectivos Anexos e Peças Desenhadas (volume 2);

-

Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais (volume 3);

-

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (volume 4).

Linda-a-Velha, Março de 2009
ECOSSISTEMA

Carlos Simões Nuno, Coordenador do EIA
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1. INTRODUÇÃO. O QUE É O RESUMO NÃO TÉCNICO E QUAIS OS SEUS OBJECTIVOS ?
Este documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do projecto de
construção e funcionamento de duas novas infra-estruturas integrantes da Rede Nacional de
Transporte de energia eléctrica em muito alta tensão, promovido pela Rede Eléctrica Nacional, SA:
uma subestação de transformação de potência, designada como Subestação de Divor, 400/60kV, e
uma linha eléctrica, designada como Linha Estremoz - Divor, a 400kV, que se encontram em fase de
Projecto de Execução.
O Resumo Não Técnico constitui o Volume 1 do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que é composto
também por um Relatório técnico (que constitui o volume 2 do EIA), completado com um conjunto de
anexos e um conjunto de desenhos, por um Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais
desenvolvido como primeira parte deste EIA (volume 3) e pelo Plano de Acompanhamento Ambiental
da Obra de construção destas duas infra-estruturas (volume 4).
O Resumo Não Técnico é uma parte integrante do EIA e tem como principal objectivo facilitar a
divulgação do projecto e dos estudos ambientais realizados sobre esse projecto a um público
alargado, para melhor possibilitar a participação de todos os interessados no processo de avaliação
ambiental. No Resumo Não Técnico apresentam-se as principais características do projecto e
identificam-se os seus possíveis efeitos sobre o ambiente (impactes ambientais), assim como de que
modo se procurou evitar ou minimizar esses impactes. O Resumo Não Técnico, porém, não substitui
a informação constante dos restantes documentos do EIA, que estarão disponíveis, durante o período
de consulta pública do processo de avaliação ambiental, na Agência Portuguesa do Ambiente, na
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e nas Câmaras Municipais de
Arraiolos, Estremoz e Évora, que são os concelhos onde estes projectos se situam.
O Resumo Não Técnico está também disponível nesses mesmos locais e, ainda, nas Juntas de
Freguesia abrangidas:
- Arraiolos – Vimieiro e Igrejinha;
- Estremoz – S. Lourenço de Mamporcão, S. Domingos de Ana Loura, Santa Maria, Santo
Estevão, S. Bento do Ameixial e Evoramonte;
- Évora – S. Bento do Mato, Senhora da Saúde, Canaviais e Nossa Senhora da Graça do Divor.
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2. QUAL A JUSTIFICAÇÃO PARA O ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DESTE PROJECTO?
O tipo de projectos como os que aqui se apresentam têm obrigatoriamente que ter um EIA, para ser
feita a sua Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), conforme determinam as leis em vigor (Decreto-Lei
n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações feitas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de
Novembro), que obrigam a que tenham avaliação ambiental os projectos de linhas eléctricas aéreas
de tensão igual ou superior a 220kV e cujo comprimento seja igual ou superior a 15km e as
subestações eléctricas com linhas de tensão igual ou superior a 110kV.
Essa avaliação ambiental é feita através da apresentação de um EIA, a ser analisado pela Agência
Portuguesa do Ambiente, que é a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental dos projectos deste
tipo, e inclui a participação do público interessado, que deverá fazer chegar aquela Agência o que
entender dizer sobre os impactes positivos ou negativos do projecto.
Como determina a legislação acima referida, o licenciamento destes projectos pela Direcção-Geral de
Energia e Geologia só pode ser concedido após a emissão, pelo Ministro do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, de uma Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) favorável ou favorável condicionada (isto é, de uma DIA favorável ao projecto mas
que indica quais as condições que terão que ser cumpridas para a sua construção ou
funcionamento).

3. O QUE É O PROJECTO DA SUBESTAÇÃO E DA LINHA E QUAIS SÃO OS SEUS
OBJECTIVOS
Como já foi dito, este projecto inclui duas infra-estruturas, a Subestação de Divor e a linha Estremoz –
Divor, que estão directamente associadas e cujos projectos de execução foram desenvolvidos em
conjunto.
A Linha Estremoz - Divor, a 400kV é uma nova linha eléctrica que faz parte da Rede Nacional de
Transporte de energia eléctrica e que irá ligar a Subestação de Estremoz, que se encontra em
construção, a uma nova subestação a construir na zona de Évora, designada como Subestação de
Divor por se localizar na freguesia de Nossa Senhora da Graça do Divor, desse concelho de Évora.
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Esta linha tem como principais objectivos completar o conjunto de linhas e subestações que têm
estado a ser construídas na região do interior centro e sul do País, para garantia do reforço de
abastecimento de energia eléctrica em muito alta tensão a esta região, de modo a alimentar a rede de
distribuição para responder ao crescimento dos consumos que se tem verificado, e para garantir a
energia necessária ao projecto da linha ferroviária de alta velocidade Lisboa – Madrid, que necessita
de ser alimentada electricamente na zona de Évora.
Este projecto faz parte, assim, de um conjunto de investimentos da Rede Nacional de Transporte
nesta região e que estão já previstos desde o Plano de Investimentos da Rede Nacional de
Transporte 2006-2011 (PIR 2006/11), documento que foi entregue à Entidade Reguladora dos
Serviços Energéticos (ERSE) e publicado em Novembro de 2005, podendo ser consultado através da
página electrónica da REN, SA em www.ren.pt.
A Subestação de Divor é uma nova subestação da Rede Nacional de Transporte, que complementa a
Subestação de Évora existente a nascente desta cidade, mas onde não se torna possível fazer a
ligação de novas linhas de 400kV, como se verá adiante. Assim, esta nova subestação é necessária
para o cumprimento dos objectivos apresentados para a linha Estremoz – Divor e para permitir a
ligação desta linha.
Quem promove este projecto é a Rede Eléctrica Nacional, S.A., que é a entidade concessionária do
serviço público da Rede Nacional de Transporte, pelo Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro.
O projecto eléctrico da subestação é da responsabilidade directa da REN, SA e o projecto de
construção civil da Quadrante – Engenharia e Consultoria, Lda., enquanto o projecto da linha foi
desenvolvido pela Big Power – Projecto e Fiscalização de Instalações de Alta Tensão, Lda.
O presente EIA foi realizado pela Ecossistema, Consultores em Engenharia do Ambiente, Lda.
Quer a subestação quer a linha têm características semelhantes a outras infra-estruturas eléctricas do
mesmo tipo, nos mesmos escalões de tensão.
A linha Estremoz – Divor tem cerca de 50.650 metros de comprimento e será equipada com 149
apoios, maioritariamente do tipo Q, sendo apenas utilizados apoios do tipo DL junto a cada uma das
subestações a que a linha se irá ligar (Estremoz e Divor).
Estes apoios são comuns a outros projectos semelhantes, constituídos por postes em aço,
reticulados, apresentando-se adiante os seus perfis.
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A linha terá um único circuito trifásico, com dois cabos condutores em cada fase, e será equipada
também com dois cabos de guarda, um dos quais terá, no seu interior, fibras ópticas destinadas às
funções de telemedida e telecontrole, bem como às de telecomunicações, em geral.

Perfis dos apoios tipo DL e Q
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A Subestação de Divor será instalada numa plataforma a construir à cota 278, com cerca de
2

48.071 m de área. Esta plataforma terá um formato irregular, mas sensivelmente rectangular, na sua
maior largura com 230 m e no seu maior comprimento com 254 m.
A subestação terá quatro transformadores de potência 400/63/20kV – 170MVA e está prevista a
ligação da linha Estremoz – Évora e, futuramente, de uma outra linha a 400kV, para Pegões, além
das linhas a 60kV da rede de distribuição e da ligação a uma subestação de tracção da linha
ferroviária de alta velocidade, que se prevê que venha a ser construída junto à Subestação de Divor,
pelo que a ligação entre as duas subestações terá um comprimento muito curto. No total, quando
estiver totalmente em serviço a subestação terá oito painéis de linha no escalão dos 400kV e doze
painéis de linha no escalão dos 60kV.
A generalidade dos equipamentos será instalada ao ar livre, no chamado Parque Exterior de
Aparelhagem, e terá também edifícios técnicos (Edifício de Comando, Casa de Serviços Auxiliares e
Casas de Painel), de um só piso.
A subestação funciona automaticamente, não tendo funcionários em permanência, mas apenas com
presença temporária, para funções de manutenção e vistoria.
A subestação terá uma rede de drenagem separada para as águas pluviais recolhidas na plataforma
e para as águas residuais produzidas nas instalações da subestação, para evitar a contaminação das
águas a descarregar na área envolvente; a eventual fuga de óleos dos transformadores, em caso de
acidente, está acautelada pela existência de condutas para a sua recolha e armazenagem separada
da rede de drenagem das águas, igualmente para evitar a sua contaminação.
Toda a plataforma será vedada e o acesso à subestação será feito por um caminho a construir, com
937 m de comprimento e 5 m de largura, que aproveita em grande parte um caminho rural já
existente do lado nascente, a partir do Caminho Municipal 1087, logo junto à passagem sobre a autoestrada A6.
O serviço de água à subestação será feito através de um depósito enterrado, abastecido por entidade
a contratar, portanto sem sobrecarregar os sistemas de água ou os recursos subterrâneos ou
superficiais existentes no local.
Prevê-se que estas infra-estruturas estejam em condições de entrar em serviço a partir de Junho de
2012 (linha) e Setembro de 2012 (subestação), estando o seu pleno funcionamento previsto para
Dezembro desse mesmo ano.
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4. ONDE SE LOCALIZA O PROJECTO
A linha Estremoz – Divor desenvolve-se entre a Subestação de Estremoz, que se encontra em
construção a norte desta cidade, na freguesia de S. Lourenço de Mamporcão, e o local proposto para
a nova Subestação de Divor, a norte da cidade de Évora, na freguesia de Nossa Senhora da Graça
do Divor.
O traçado da linha tem uma orientação geral de nordeste para sudoeste, contornando a cidade de
Estremoz pelo lado poente.
A linha atravessa terrenos com características rurais, ocupados principalmente por pastagens e
terrenos de agricultura de sequeiro, onde se cultiva cereal de forma extensiva, havendo ainda a
assinalar a existência de alguns olivais de boa dimensão, sobretudo na zona de Estremoz, de
manchas importantes de montado de azinheira e sobreiro, principalmente na passagem pela Serra
d’Ossa, e áreas de vinha, um pouco ao longo de todo o traçado.
Não há atravessamento de qualquer área urbana ou urbanizável definida nos Planos Directores
Municipais dos concelhos percorridos, nem passagem sobre qualquer edifício isolado, mas na
proximidade a Estremoz, sobretudo, e também junto a Évora, a linha passa por algumas áreas onde
se tem vindo a verificar a expansão dessas cidades, sobretudo através da recuperação de montes
agrícolas e da edificação em regime de moradias isoladas, geralmente designadas como “quintinhas”;
alguns destes edifícios de habitação mantém também funções ligadas à exploração agrícola dos
terrenos envolventes e à actividade turística em espaço rural, com maior expressão junto a Estremoz.
A linha aproxima-se de cerca de uma dezena destas habitações isoladas, sendo a maior proximidade
a algumas delas de cerca de 100m.
A Subestação de Divor está projectada para uma área agrícola a norte da auto-estrada A6, perto do
Monte das Figueiras, numa faixa de terreno entre esta auto-estrada e o corredor aprovado para a
construção da linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid.
Neste local pratica-se agricultura de sequeiro, cereal e pastagem de gado, não havendo qualquer
habitação a menos de 600 m de distância.
Na área prevista para a subestação existem diversas azinheiras, prevendo-se o abate de 20
azinheiras na sua construção.
A linha e a subestação não interferem com áreas protegidas nem classificadas, assim como também
não haverá interferência com zonas de protecção do património cultural classificado.

EIA da Subestação de Divor, 400/60 kV, e linha Estremoz – Divor, a 400kV. Projecto de Execução
Volume 1 – Resumo Não Técnico

7

Ao longo da linha e numa pequena área da plataforma da subestação haverá ocupação de solos
integrantes da Reserva Agrícola Nacional (14 apoios) e da Reserva Ecológica Nacional (36 apoios).
A plataforma da Subestação de Divor fica, em parte, dentro do corredor já aprovado para a
construção da linha de alta velocidade ferroviária Lisboa – Madrid, pois como já se disse pretende-se
que esta subestação fique junto da subestação que será construída para serviço da linha ferroviária.
Apresenta-se uma figura esquemática com a divisão administrativa da área do projecto e outras duas
para melhor localização da subestação (incluindo a representação do corredor previsto para a linha
férrea de alta velocidade) e da linha, tendo por base a carta militar na escala 1:25000, mas que aqui
se apresenta mais reduzida.
No final deste Resumo Não Técnico apresenta-se, ainda, um desenho com uma síntese das
situações condicionantes que foram identificadas na zona do projecto, na escala 1:25.000. Neste
desenho identifica-se, a título indicativo, o local previsto para a construção da subestação de tracção
da via férrea de alta velocidade.

Localização da Subestação de Divor, sobre excerto da Carta Militar de Portugal (reduzida)
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5. COMO FOI ESCOLHIDO ESTE LOCAL?
Como é dito acima, no ponto 3, está a ser feito um conjunto de investimentos na renovação e no
reforço da Rede Nacional de Transporte de energia eléctrica no interior centro e sul do País, que
incluem a extensão das ligações a 400kV desde a Subestação da Falagueira (Nisa), passando por
Estremoz, onde se está a construir também uma nova subestação, e até à zona de Évora, com o
presente projecto, prevendo-se ainda a futura ligação desta zona até Pegões..
No presente projecto começou-se por escolher um corredor para a linha entre Estremoz e Évora,
estando inicialmente previsto que esta linha se ligaria à Subestação de Évora existente a nascente
desta cidade, na zona da Caeira.
Para definição desse corredor fez-se a identificação das situações que pudessem representar
condicionantes fortes à futura presença da linha, desde as servidões administrativas relacionadas
com a protecção de equipamentos e infra-estruturas existentes ou previstas, até às situações mais
limitadoras ou sensíveis definidas nos instrumentos de gestão do território em vigor, em particular os
Planos Directores Municipais dos concelhos abrangidos, passando pela delimitação de áreas
protegidas ou classificadas para defesa do património natural ou cultural (sítios da Rede Natura 2000,
zonas de protecção ou de especial importância para as aves, monumentos classificados) incluindo,
ainda, a identificação dos usos do solo mais sensíveis, como as áreas edificadas ou de agricultura
mais valorizada.
Nesse processo aproveitou-se, tanto quanto possível, a existência de corredores já estabelecidos ao
longo desta região, como sejam a auto-estrada A6 e a linha de caminho de ferro, para procurar
localizar a linha a construir junto a esses corredores.
As situações mais complicadas foram identificadas à volta de Estremoz e na aproximação a Évora,
onde se verifica uma maior presença de habitações isoladas e de pequenos núcleos urbanos, e onde
a propriedade é também mais fragmentada; além desta ocupação, foram também consideradas as
situações criadas pelas importantes explorações de mármore na zona de Estremoz e pela existência
de uma área considerada importante para a conservação das aves estepárias, como o sisão, na
proximidade de Évora.
Nestes casos, foram consideradas diferentes alternativas para o futuro traçado da linha, tendo-se
optado pela passagem a poente de Estremoz, em vez da passagem por nascente, e por uma
aproximação à Subestação de Évora mais por nascente, em vez de se fazer essa aproximação mais
junto a esta cidade.
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No primeiro caso, da passagem na envolvente de Estremoz, considerou-se comparativamente mais
vantajoso passar do lado poente da cidade, apesar da existência, aí, de zonas com habitações
dispersas e de explorações agrícolas com interesse; no entanto, a possível alternativa pelo lado
nascente apresentava desvantagens por causa da interferência com as áreas de exploração de
mármore, pelo risco de afectação de áreas de vinha, pela possível perturbação dos movimentos das
aves estepárias entre Évora e Vila Fernando e Veiros, não apresentando também vantagens
evidentes em relação a conseguir-se por aqui um maior afastamento de habitações.
Quanto à aproximação a Évora e à subestação aí existente, a opção por um corredor mais a
nascente e afastado da cidade baseou-se nas seguintes vantagens comparativas: evitar o corte de
áreas onde se faz sentir uma forte expansão urbana e onde existem já muitos compromissos em
relação aos usos do solo para construção de habitações e de valorização monumental e turística e
afastava-se de uma carreira de tiro militar; a principal desvantagem deste corredor mais a nascente
relacionava-se com a sua intromissão com uma área de maior sensibilidade ecológica, sobretudo
pelo seu interesse para as aves, e de qualidade paisagística, na zona da ribeira do Degebe, mas no
entanto esta desvantagem era atenuada pela futura construção do IP2 precisamente nessa nesta
zona, o que já iria afectar esses valores ambientais.
Como resultado desta primeira fase do EIA, ficou definido um corredor para o desenvolvimento do
projecto da linha entre a Subestação de Estremoz e a Subestação de Évora.
No desenvolvimento deste projecto, no entanto, viria a revelar-se não ser possível estabelecer a
ligação desta linha à Subestação de Évora, pois não era possível fazê-lo sem aumentar
significativamente os riscos para a segurança da utilização do aeródromo de Évora, que se localiza
muito perto desta subestação.
Como consequência do parecer negativo das autoridades aeronáuticas à ligação de uma linha de
400kV à Subestação de Évora, tornou-se necessário repensar o projecto, pois continuava a justificarse a ligação de uma linha deste escalão de tensão à zona de Évora, pelas razões já apresentadas:
aumento da segurança e da qualidade do fornecimento de energia para a rede de distribuição e
alimentação eléctrica da linha de alta velocidade ferroviária, que necessita de uma subestação de
tracção nesta zona.
A solução encontrada foi a de instalar uma nova subestação nesta mesma zona mas fora das áreas
de maior sensibilidade ambiental, onde a linha de Estremoz pudesse vir ligar, para cumprimento dos
objectivos definidos para a Rede Nacional de Transporte.
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Atendendo a que um destes principais objectivos é a alimentação da subestação da linha de alta
velocidade ferroviária, entendeu-se ser preferível localizar a nova subestação junto ao corredor
previsto para essa linha férrea, onde também se irá localizar a subestação de tracção ferroviária,
evitando assim a necessidade de posteriormente ter que se fazer uma outra linha eléctrica entre as
duas subestações a construir.
Assim, procurou-se um local na faixa de terreno existente entre a auto-estrada A6 e a futura linha
ferroviária, de modo a garantir uma distância de segurança suficiente em relação à cidade de Évora e
à sua possível expansão para norte, além de se fazer esta intervenção numa área que, de qualquer
modo, já iria ser consideravelmente transformada pelo projecto do comboio de alta velocidade, o que
se entendeu diminuir o efeito da construção desta subestação e da linha eléctrica que lá irá ligar.
Para a escolha do local da subestação, dentro desta faixa de terreno, foram estudadas várias opções,
levando em consideração a necessidade de garantir a ligação das linhas da rede de transporte e da
rede de distribuição de electricidade a esse local, o afastamento em relação a habitações, a menor
interferência possível com áreas de RAN, de REN e de montado, a minimização da interferência com
valores arqueológicos e o respeito pelas exigências técnicas da linha de alta velocidade ferroviária,
entre as quais a disponibilidade de terreno para a construção da subestação de tracção ferroviária
numa área onde a linha de comboio não tenha muita inclinação.
Uma vez escolhido o local que agora aqui se propõe para a subestação, completou-se o estudo da
linha eléctrica para a Subestação de Estremoz, passando o projecto a ter a designação definitiva de
Linha Estremoz – Divor, pois passou também a ser este o nome da nova subestação, a partir do
nome da freguesia onde se localiza, de Nossa Senhora da Graça do Divor.

6. COMO FOI DESENVOLVIDO O EIA
No ponto acima, de apresentação do processo de escolha dos locais onde foram desenvolvidos os
projectos da linha e da subestação, foi já referido que o EIA teve uma primeira fase, que decorreu
entre Agosto e Novembro de 2007, para identificação das grandes condicionantes ambientais
existentes numa área alargada de estudo entre a Subestação de Estremoz e a Subestação de Évora,
com cerca de quatro quilómetros de largura, de modo a escolher um corredor considerado preferível
para o desenvolvimento do traçado da linha, ao mesmo tempo que se identificavam as situações que
o desenvolvimento desse traçado deveria ter em atenção, de modo a evitar, desde logo, impactes
desnecessários ou a aproveitar as situações que pudessem ser mais favoráveis para a localização da
linha.
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Nessa primeira fase, cujo relatório faz parte do EIA, constituindo o seu volume 3, foram consultadas
diversas entidades, públicas e privadas, desde as autarquias locais até outros organismos do Estado
e empresas concessionárias de equipamentos e serviços que pudessem ser levados em conta para
um melhor conhecimento das condições ambientais deste território, em relação a um projecto deste
tipo.
Foi também analisada a cartografia da região e efectuados reconhecimentos de campo, para melhor
verificação das informações obtidas e para identificação de outras situações relevantes para o
desenvolvimento do projecto.
Nesta fase, os factores ambientais que se consideraram mais importantes para a escolha do corredor
para o traçado foram a ecologia, o ordenamento do território e os usos do solo (componente social), o
património cultural e, ainda, os aspectos dos possíveis impactes na paisagem e no ambiente sonoro.
No seguimento do projecto, agora já para desenvolvimento do traçado dentro do corredor escolhido, e
num processo conjunto entre a equipa projectista e a equipa do EIA, verificou-se não ser possível
manter a ideia inicial de ligação da linha à Subestação de Évora, por não haver solução técnica
prática que permitisse essa ligação sem o já referido agravamento das condições de segurança do
aeródromo de Évora, pelo que ao mesmo tempo que se ia desenvolvendo o projecto da linha foi feito
o estudo para escolha do local para uma nova subestação, componente que passou a integrar este
projecto, já no âmbito da segunda fase do EIA, realizado sobre os projectos de execução das duas
infra-estruturas, a linha e a subestação.
Esta fase do EIA decorreu entre Abril e Novembro de 2008, consistindo no já referido trabalho
conjunto entre os técnicos do ambiente, o promotor do projecto e as equipas projectistas da linha e da
subestação. Este trabalho conjunto teve como princípios orientadores procurar identificar o mais cedo
possível eventuais impactes significativos, de modo a procurar evitá-los sempre que fosse
tecnicamente viável, o que se considera ser preferível do que procurar minimizar os efeitos desses
impactes mais tarde ou através da aplicação de medidas correctivas ou de compensação.
Na segunda fase do EIA aprofundaram-se os estudos realizados anteriormente, agora já dirigidos
mais especificamente para um corredor com 400 metros de largura e para os locais seleccionados,
para verificação do cumprimento das condicionantes identificadas, avaliação de impactes que
pudessem prever-se e escolha das opções ambientalmente mais adequadas em cada situação.
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Foi actualizada a informação sobre a área de estudo, por novas consultas aos organismos com maior
importância para esta fase, entre os quais de novo as Câmaras dos municípios abrangidos, foram
feitos trabalhos de campo especializados para os diversos factores ambientais mais sensíveis a estes
projectos, nomeadamente a ecologia, o património cultural, que realizou uma prospecção sistemática
ao longo de toda a linha e na área da subestação, a paisagem e o ambiente sonoro, com a realização
de medições do ruído ambiente, por forma a avaliar dos possíveis efeitos do funcionamento destas
infra-estruturas junto dos chamados receptores sensíveis, isto é, de habitações e de outros edifícios
com ocupação permanente ou considerada sensível ao ruído (escolas, estabelecimentos de saúde e
situações semelhantes).
No EIA foram realizadas caracterizações especializadas do ambiente a afectar, alargando-se os
factores ambientais considerados também à geologia e geomorfologia e aos recursos hídricos, e foi
realizada cartografia especializada, para melhor avaliação dos efeitos da futura presença da linha e
da subestação neste território.
Em relação aos impactes esperados, foi feita a sua avaliação, para identificação das situações
potencialmente mais significativas e para determinação das medidas preventivas ou correctivas que
permitam eliminar ou atenuar esses impactes, seja na fase de construção das infra-estruturas seja
durante o seu funcionamento, de modo a que o projecto possa ser considerado como ambientalmente
viável.

7. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJECTO
Ao longo dos cerca de 50 quilómetros da linha eléctrica em estudo, predominam as áreas agrícolas e
florestais, sobretudo ocupadas por terrenos de pastagem e de cultivo de cereal de sequeiro e por
montados de sobro e azinho, sendo de destacar o atravessamento da encosta da Serra d’Ossa, ao
largo de Evoramonte, onde esta presença florestal tem maior expressão.
Sendo esta a situação geral do território atravessado, deve referir-se a ocorrência de outras
situações, nomeadamente na envolvente a Estremoz, onde tem importância o olival e a vinha, além
da área de expansão urbana desta cidade que aqui se faz sentir, sobretudo, pela presença de
habitações isoladas, numa estrutura de quintinhas que torna bastante complexa a passagem nesta
região, pela dispersão e diversidade de situações que se encontram.
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De qualquer modo, pode considerar-se que a linha percorre essencialmente áreas rurais, não se
verificando a passagem em qualquer localidade ou em áreas urbanizáveis definidas nos Planos
Directores Municipais dos concelhos de Arraiolos, Estremoz e Évora, sendo que neste último
concelho o seu PDM já foi revisto neste ano de 2008.
Na classificação do solo nestes PDM, o traçado da linha desenvolve-se sobretudo em áreas
classificadas como áreas rurais, vocacionadas para usos agrícolas e florestais, sem especiais
restrições a este tipo de projectos; no caso do PDM de Évora, contudo, a subestação e parte da linha
estão em áreas consideradas como “zonas de protecção das bacias de alimentação de albufeiras”,
onde é exigido um cuidado especial de modo a não afectar a recarga e a qualidade dos recursos
hídricos na região.
Não há interferência do traçado da linha nem do local da subestação com planos de pormenor ou
planos de urbanização aprovados ou previstos, mas deve referir-se que a linha atravessa a área
definida no Plano Regional de Ordenamento do Território da Zona dos Mármores (PROZOM), junto a
Estremoz; contudo, esta passagem é feita na área considerada como de menos interesse para a
exploração de mármores, do lado poente da cidade.
Há também a registar a existência de extensas áreas de prospecção de valores minerais, sobretudo
no concelho de Estremoz, que não se encontram em exploração.
A Subestação de Divor ocupa parte do corredor já aprovado para a construção da linha de alta
velocidade ferroviária Lisboa - Madrid, estando, por isso, sujeita a apreciação prévia pela REFER, no
âmbito das medidas preventivas determinadas para este corredor, conforme o Decreto n.º 25/2007,
de 22 de Outubro.
Todos estes concelhos têm áreas integrantes da Reserva Agrícola Nacional, embora apenas
Arraiolos e Estremoz tenham a Reserva Ecológica Nacional oficialmente estabelecida, pois em Évora
apenas existe a sua delimitação no respectivo PDM, mas que não está ainda aprovada.
Quer a linha quer a subestação ocupam áreas de RAN e de REN. Na REN ocorrem sobretudo áreas
na categoria de “risco de erosão”, seguidas das “cabeceiras de linhas de água”, categorias que na
recente legislação sobre a REN passaram a corresponder, respectivamente, a “áreas de elevado
risco de erosão hídrica do solo” e a “áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos”. Apenas
um apoio da linha e parta da plataforma da subestação se localizam em zonas de leito de cheia.
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Parte do traçado da linha, a norte, localiza-se na bacia hidrográfica do Rio Tejo, na sub-bacia do Rio
Sorraia, enquanto que a sul, incluindo o local da subestação, já se está na bacia do Guadiana, na
sub-bacia do Rio Degebe. Não há nenhuma linha de água de expressão significativa a ser cruzada
pela linha, sendo que a plataforma da subestação se encosta à margem esquerda da Ribeira das
Cruzadas, que tem regime sazonal e uma diminuta expressão no terreno.
Em termos de ecologia, a área do projecto é dominada, quanto à parte da flora e da vegetação, pela
presença de extensas áreas de montado e de floresta de azinheira, a que correspondem os habitat
classificados 6310 e 9340, respectivamente.
Quanto à fauna, o aspecto principal é o da presença de áreas importantes de cultura de cereal e de
pastagens, de grande importância para as chamadas aves estepárias, sobretudo do sisão, embora
não sejam atravessadas áreas consideradas de maior sensibilidade para estas aves. Além do sisão,
a linha atravessa áreas de importância para a cegonha-negra, sendo que estas duas espécies têm
um elevado risco de colisão com as linhas eléctricas.
Quanto a abrigos de morcegos conhecidos, o mais próximo, de morcego de ferradura pequeno, fica a
cerca de dois quilómetros para sul da Subestação de Divor.
Dos trabalhos realizados para identificação de valores do património cultural, com prospecção
sistemática de toda a área de intervenção, linha e subestação, resultou a identificação de 35 locais de
interesse patrimonial no corredor da linha e dois na área da subestação.
Destes locais há dois que se consideram como de muito elevado valor patrimonial (menir do Monte
da Pedregosa e anta da Malhada), nenhum deles directamente afectado pelo projecto, e dezoito de
valor elevado. Nesta região já se esperava a existência de um elevado número de elementos
patrimoniais com interesse, pelo que já se conhecia dos estudos realizados para outras obras, como
a auto-estrada A6 e a linha de alta velocidade ferroviária, sendo este reconhecidamente um território
com grande potencial arqueológico.
Ao longo da área do projecto é possível considerar a ocorrência de diferentes unidades de paisagem,
sucedendo-se, de norte para sul, o Maciço Calcário de Estremoz – Borba – Vila Viçosa, o Vale da
Ribeira da Tera, a Serra d’Ossa, a Zona de Transição da Serra d’Ossa e a Peneplanície.
Apesar da linha e do local da subestação procurarem evitar a proximidade de áreas urbanas, a
existência de diversas vias rodoviárias de tráfego mais intenso, como a A6, o IP2, a EN 4 ou a EN18
fazem com que estas infra-estruturas sejam bastante expostas visualmente, tanto mais que o traçado
da linha procurou, tanto quanto possível, aproximar-se de algumas destas vias, em particular da A6,
para aproveitar o corredor já criado.
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Recorde-se que se prevê também a construção da linha de alta velocidade ferroviária, que o projecto
também acompanha em parte.
O conjunto destes três concelhos tem vindo a manter, sensivelmente, a mesma população nas
últimas décadas (os três concelhos somavam cerca de 78500 habitantes em 1981 e cerca de 79814
habitantes em 2001), mas é grande o contraste entre eles, onde Évora tem um peso decisivo, como
principal centro urbano de toda a região.
Esta importância reflecte-se em termos demográficos e de dinamismo socioeconómico, tendo o
concelho de Évora mais habitantes em 2001 do que em 1981, ao contrário dos outros dois concelhos
e, mesmo, do Alentejo Central, que perderam população durante esse período.
Aqui, como um pouco por todo o país, sobretudo no interior, os principais centros urbanos têm tido
capacidade de atrair população, muitas vezes à custa das áreas rurais envolventes, que se vão
despovoando, num processo intimamente relacionado com a localização de equipamentos, infraestruturas e investimentos económicos

8. QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS IMPACTES ESPERADOS DO PROJECTO?
O processo seguido neste EIA permitiu que o projecto evitasse a maioria dos potenciais impactes
previsíveis nesta região, pelo ajustamento do traçado da linha e da localização da subestação às
condicionantes identificadas antecipadamente.
Assim, não são afectadas áreas urbanas ou de mais intensiva utilização social, ocorrendo apenas a
aproximação a uma dezena de habitações, sensivelmente entre 100 e 200 metros de distância à
linha. Estas situações acontecem sobretudo junto a Estremoz e na aproximação a Évora.
Não há interferência com áreas classificadas ou protegidas de valores naturais, nomeadamente as
zonas consideradas de especial importância para as aves, nem com zonas de protecção de
monumentos classificados.
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O traçado da linha foi ajustado de maneira a respeitar as condicionantes impostas pela zona de
protecção da Estação Remota do Caramelo (Estremoz), assim como se evita por completo a
interferência com a servidão aeronáutica do aeródromo de Évora, com pontos de água utilizáveis
para combate a incêndio por meios aéreos, com feixes hertzianos, com pedreiras ou outras áreas
activas de exploração de recursos minerais ou geológicos, com servidões militares e com áreas
definidas para desenvolvimento de empreendimentos turísticos. Também se evita praticamente toda
a interferência directa sobre vinhas, embora possam ser necessários ajustamentos pontuais durante a
obra para conseguir este objectivo.
No entanto, num projecto desta extensão seria muito difícil eliminar por completo os potenciais
impactes negativos, pelo que há ainda várias situações em que esses impactes deverão verificar-se.
Desde logo, a linha terá 66 apoios em área de montado e de floresta de azinheira, o que poderá ser
ampliado pela necessidade de abertura de acessos e de áreas de trabalho junto a alguns destes
apoios. No entanto, é prática ajustar a colocação de apoios das linhas de modo a minimizar em
grande parte, ou mesmo evitar por completo, a necessidade de abate de sobreiros ou azinheiras.
A Subestação de Divor também irá interferir com uma pequena área de azinheiras dispersas,
prevendo-se o abate de 20 azinheiras para a construção da sua plataforma.
Também a colocação de apoios em áreas da RAN tem algum significado, embora reduzido, com a
previsão de 14 apoios situados neste tipo de solos.
2

Refira-se que durante a obra considera-se habitualmente a necessidade de utilizar cerca de 400m

junto a cada apoio, para as operações de montagem, enquanto depois essa área diminui
2

consideravelmente para cerca de 120m , em média, em cada apoio.
A ocupação previsível de áreas da REN é bastante superior, prevendo-se a colocação de 32 apoios
em REN no concelho de Estremoz, 2 no de Arraiolos e 2 no concelho de Évora; estes apoios estão
sobretudo em áreas consideradas como de risco de erosão, o que diminui consideravelmente a
importância deste impacte, pois o tipo de intervenção destes projectos geralmente não agrava esse
tipo de riscos nos locais de implantação. Apenas um dos apoios se situa em leito de cheia, situação
que se considera mais sensível em relação à REN.
Também o limite sul da plataforma da subestação irá ocupar uma pequena área de REN
correspondente ao leito de cheia da Ribeira das Cruzadas.
Recorde-se que para efeitos de potencial avaliação deste impacte se considerou a delimitação da
REN constante do PDM de Évora, já que este concelho não dispunha de REN oficialmente aprovada.
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A ribeira das Cruzadas será interferida num pequeno troço do seu leito natural, em poucas dezenas
de metros, ainda que este seja um impacte minimizável pela fácil recondução do seu leito, através da
abertura de um canal adjacente ao talude da plataforma da subestação; esta ribeira tem um regime
sazonal e é de pequena expressão, sendo também interferida pela via de acesso à subestação, que
prevê uma passagem hidráulica sobre a ribeira, mas sem necessidade aí de modificação do seu leito
natural.
A obra da subestação irá originar terras sobrantes, mas que serão utilizadas na sua quase totalidade
no revestimento dos taludes da plataforma e da via de acesso, sendo o restante espalhado na área
junto à subestação.
Embora não haja interferência com as áreas delimitadas como de maior importância para a protecção
das aves, a sensibilidade desta área, sobretudo em relação à cegonha-negra e ao sisão, leva a que
se considere que há um potencial significativo de risco de colisão destas espécies com a linha
eléctrica, em troços bastante extensos, o que deverá ser minimizado.
A obra será responsável também pela afectação de espécies vegetais, em particular, como já se
referiu, de azinheiras e vegetação associada ao montado e à floresta de azinho.
Na construção da subestação haverá interferência directa sobre um sítio patrimonial considerado de
potencial interesse (sítio Monte das Figueiras, correspondente a uma mancha de ocupação de
cronologia indeterminada), enquanto que na obra da linha se prevê a afectação directa de quatro
outros sítios, dois deles também considerados como de interesse potencial, igualmente manchas de
ocupação, Monte da Cerca e Fonte Boa, ambos com vestígios romanos.
A subestação e a linha serão visíveis em extensão considerável, a partir das estradas existentes na
região, mas em contrapartida a opção de localização da linha perto dessas vias permite evitar a
intrusão noutras áreas mais preservadas.
A visibilidade da linha será o principal impacte esperado junto das habitações mais próximas do
traçado, o que acontece de forma dispersa por este território, mas com mais incidência na zona de
Estremoz, pois a distância a que as mesmas se encontram permite evitar impactes sobre o ambiente
sonoro e eliminar os riscos para a saúde relacionados com os campos electromagnéticos associados
à linha; de qualquer modo, os valores esperados dos campos electromagnéticos são muito inferiores
aos limites definidos na legislação em vigor.
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Refira-se que a implantação da linha implica a criação de uma servidão administrativa para
constituição da faixa de protecção à linha, com 45 metros de largura, dentro da qual serão limitados
alguns usos (como a altura das construções) e interditada a presença e plantação de árvores de
grande dimensão e crescimento rápido, como o pinheiro ou o eucalipto; as restantes árvores,
incluindo azinheiros e sobreiros, assim como olival, poderão ser aqui plantados, havendo apenas
lugar ao controle das ramadas, por razões de segurança.
No final deste documento apresenta-se um desenho com a síntese das situações consideradas como
condicionantes ao projecto, identificadas no EIA, e que foram levadas em consideração no
desenvolvimento dos projectos e que ilustram grande parte dos impactes referidos.
Na área da subestação está prevista a construção da linha de alta velocidade ferroviária, o que
implicará uma alteração bastante significativa em toda esta área, pelo menos em factores como a
paisagem, o ambiente sonoro, os usos do solo, o ordenamento do território e a ecologia; se por um
lado se podem considerar impactes cumulativos entre estes projectos, e também com a subestação
de tracção ferroviária associada a essa linha de alta velocidade, entende-se que esta transformação
também contribui para diminuir o efeito dos impactes da Subestação de Divor, pois as condições
ambientais actuais serão consideravelmente afectadas pela futura linha férrea.
Também se podem considerar alguns impactes cumulativos com os projectos da Rede Nacional de
Transporte da Subestação de Estremoz e a linha Falagueira – Estremoz, mas a linha aqui em
avaliação desenvolve-se no sentido oposto, não se considerando a ocorrência de impactes
cumulativos significativos entre todos esses projectos.
Na proximidade de Estremoz está prevista a construção de um troço do IP2, eventualmente num
corredor próximo ao traçado que aqui se propõe, mas não se conhece ainda a implantação dessa via,
não sendo possível avaliar a eventual ocorrência de impactes cumulativos entre estes projectos.

9. QUE MEDIDAS ESTÃO

PREVISTAS PARA EVITAR

OU MINIMIZAR OS EFEITOS

NEGATIVOS IDENTIFICADOS?
Como se salientou acima, a localização escolhida para o traçado da linha e para a plataforma da
subestação procurou evitar ou reduzir, desde logo, a maior parte dos potenciais impactes deste
projecto, embora não fosse possível eliminá-los por completo.
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O projecto da Subestação de Divor inclui também um projecto de integração paisagística e um estudo
de condicionamento acústico, para melhor garantia da minimização dos efeitos desta obra sobre a
sua área envolvente.
Com o objectivo de minimizar o efeito e o significado dos impactes previsíveis apresentados no ponto
anterior, o EIA inclui um conjunto de medidas, a aplicar na preparação da obra, durante os trabalhos
de construção ou durante o funcionamento destas infra-estruturas.
Algumas destas medidas são de carácter preventivo e genérico. Assim, deverá ser definido um
calendário para a obra que limite os períodos de exposição dos solos escavados e das terras
depositadas, para diminuir os riscos de erosão ou o arrastamento de poeiras e de partículas para as
linhas de água ou para as culturas agrícolas.
Deverá também ser previamente estudada a rede de caminhos a utilizar para a obra, dando
preferência a caminhos já existentes ou limitando tanto quanto possível a abertura de novos acessos,
em particular nas áreas de montado ou de proximiadde de habitações.
Para evitar impactes desnecessários durante os trabalhos, deverão ser assinaladas as áreas de obra,
sobretudo nos terrenos agrícolas e de vegetação mais importante, para evitar que estas zonas sejam
pisadas ou interferidas de outro modo, sobretudo pelo depósito de terras ou outros materiais e pelo
movimento de máquinas e veículos pesados.
Todas as intervenções que impliquem a movimentação de solos terão acompanhamento arqueológico
desde o seu início, para possibilitar alguma intervenção de emergência que venha a ser necessária
caso as obras revelem a existência de vestígios arqueológicos actualmente desconhecidos.
Além deste acompanhamento arqueológico sistemático, deverão ser realizadas sondagens de
diagnóstico previamente ao início dos trabalhos junto aos locais onde se identificou a possível
afectação directa de elementos arqueológicos (apoios 13, 24, 33, 112, 113 e 114). Estas sondagens
destinam-se a melhor avaliar o interesse dos sítios de potencial importância patrimonial aí
identificados e a definir outras eventuais medidas de minimização que se venham a justificar.
O estabelecimento de estaleiros para a obra da linha deverá dar preferência a áreas já
intervencionadas para fins semelhantes, ou então deverá utilizar lotes ou pavilhões industriais e
preparados para estes efeitos. Caso venha a ser necessário instalar estaleiros ou outras áreas de
apoio à obra fora desses locais, terão que ser evitados os solos incluidos na RAN e na REN, as áreas
de montado e floresta de azinheira, a proximidade de linhas de água e de elementos do património
cultural, com um afastamento mínimo de 50 metros.
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Os estaleiros deverão ser equipados com sistemas de triagem e armazenamento selectivo de
resíduos, procurando limitar a sua produção e orientando o seu tratamento no sentido da reciclagem
e aproveitamento máximo possível dos resíduos produzidos. O EIA inclui um Plano de Prevenção e
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, a aplicar às obras a desenvolver.
Em caso de afectação das circulações locais, tal deverá ser antecipadamente comunicado à
autarquia respectiva e apresentado um esquema de circulações alternativas.
Antes do início da obra deverá ser feita formação ao pessoal que irá intervir na mesma, no sentido de
alertar para os riscos ambientais possíveis e para os comportamentos e actividades ambientalmente
mais favoráveis.
Desde o início da obra, deverá ser disponibilizado e divulgado um contacto telefónico para
recebimento e tratamento de reclamações, sugestões ou pedidos de esclarecimento por parte do
público em geral.
Nestas obras deverá ser cumprida a legislação sobre o ruído, que implica que os trabalhos que
decorram fora do horário diurno ou durante o fim-de-semana tenham que ter uma autorização
especial de ruído emitida pela Câmara Municipal respectiva.
Cada obra, da linha e da subestação, terá um Plano de Acompanhamento Ambiental, onde se
apresentam e organizam as medidas a aplicar nessa fase; estes Planos constituem o volume 4 do
EIA.
Sendo esta uma área de grande sensibilidade para as aves, a linha será equipada com os chamados
BFD (bird fligth diverters), constituídos por fitas plásticas com cerca de um metro de comprimento que
se enrolam nos cabos, para os tornar mais visíveis para as aves e diminuir o risco de colisão. Estes
dispositivos serão aplicados em diversos troços da linha, nomeadamente entre os apoios 20 a 26, 31
a 55, 57 a 64, 88 a 93 e 124 a 146.
Também para melhorar a visibilidade da linha, mas para a navegação aérea, todos os troços que
passam sobre o IP2 (vão entre os apoios 10 e 11) e a A6 (vãos entre os apoios 63 e 64 e 100 e 101),
assim como o vão entre os apoios 89 e 90, neste caso por ser superior a 500m de comprimento,
serão equipados com esferas brancas e vermelhas, aplicadas nos cabos de guarda, cumprimento as
recomendações regulamentares para estes casos (Circular de Informação Aeronáutica Nº 10/03, de 6
de Maio); conforme estas recomendações, também será aplicada sinalização nocturna, a colocar nos
cabos de cota mais elevada próximo dos postes dos vãos a sinalizar na passagem sobre o IP2 e A6.
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Deverá ser cumprida a legislação relativa à ocupação de solos da RAN, pedindo a sua utilização para
fins não agrícolas, e da REN, comunicando a sua ocupação e pedindo a respeciva autorização à
CCDR Alentejo, assim como deverá ser solicitada a afectação da Ribeira das Cruzadas pela
Subestação de Divor à Administração da Região Hidrográfica do Alentejo.
Idêntico procedimento deverá ser seguido junto da Autoridade Florestal Nacional, em relação ao
abate de exemplares de azinheira e sobreiro, assim como se deverá cumprir a medida de
compensação desses abates, com a plantação de novas áreas destas espécies.
A abertura da faixa de segurança à linha deverá implicar acções de desmatação e desarborização,
devendo os elementos com valor económico ter o destino adequado e os restantes resíduos vegetais
ser estilhados e integrados no solo, para fornecimento de nutrientes.
Todas estas acções, sobretudo nas áreas florestais, deverão ser executadas com a máxima
prevenção de risco de incêndio.
Deverá ser dado pleno cumprimento ao projecto de integração paisagística previsto no projecto da
subestação, o qual deverá ter uma manutenção regular, para assegurar o êxito destas intervenções
na plataforma da subestação e ao longo do caminho de acesso.
Após a conclusão dos trabalhos, toda a área deverá ser limpa de materiais sobrantes e os solos
descompactados, para facilitar a sua recuperação.
O EIA prevê a aplicação de um programa de monitorização do ambiente sonoro na zona da
subestação, para controle dos efectivos níveis de ruído gerados com o funcionamento de todos os
transformadores e linhas que aqui se ligarão e de um programa de monitorização para as aves, ao
longo da linha, para verificação da necessidade de adopção de medidas de protecção adicionais às
aves, caso de venha a verificar uma anormal mortalidade das mesmas, relacionada com a presença
da linha eléctrica.
Atendendo ao tipo de impactes, às condições em que os mesmos se verificarão e à possibilidade da
sua minimização, pode concluir-se que não se esperam impactes com significado elevado, ocorrendo
em número relativamente reduzido, de modo pontual e confinado no território.
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10. CONCLUSÕES
A caracterização do ambiente potencialmente afectado e a análise dos impactes associados à
construção e funcionamento da Subestação de Divor e da linha Estremoz – Divor, permitem concluir
que se trata de um projecto ambientalmente viável, dadas as suas características físicas e técnicas e
as condições da sua implantação no local.
O Projecto não contraria disposições regulamentares ou legais expressas, havendo apenas a referir a
ocupação de uma pequena área de RAN, de solos integrados na REN, o abate de azinheiras e a
afectação da Ribeira das Cruzadas.
A selecção dos locais para desenvolvimento do traçado da linha e implantação da subestação
permitiu evitar, desde logo, os principais impactes potencialmente associados a estas infra-estruturas,
pelo afastamento de habitações e de áreas com maior presença humana e pelo ajustamento aos
vestígios arqueológicos e aos valores naturais presentes.
Estas opções, associadas às medidas a aplicar durante a obra e o funcionamento da linha, permitem
que o balanço final de impactes conclua que estes serão de baixo significado, confinados no tempo e
espacialmente e podendo ser minimizáveis.
A realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico é uma medida essencial para a mais
correcta avaliação de impactes sobre o património, assim como a aplicação de equipamentos para
sinalização da linha para as aves contribuirá para diminuir o risco de colisão, numa zona de
sensibilidade para a avifauna.
Em síntese, pode considerar-se o projecto como sendo ambientalmente viável, não sendo de esperar
impactes significativos provocado pela construção ou pelo funcionamento destas infra-estruturas
sobre os factores ambientais mais importantes ou sensíveis a este tipo de projectos, desde que sejam
aplicadas as medidas de minimização propostas e outras que se venham a considerar necessárias.

EIA da Subestação de Divor, 400/60 kV, e linha Estremoz – Divor, a 400kV. Projecto de Execução
Volume 1 – Resumo Não Técnico

25

