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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente Estudo foi redigido com base na constituição do Agrupamento Europeu 
de Interesse Econômico (AEIE): “Alta velocidade Espanha-Portugal (AVEP)”, de acordo 
com a Acta da Assembleia Geral celebrada em Madrid no dia 6 de Novembro de 2001. 

 
O Estudo da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Madri-Lisboa/Porto 

enquadra-se no Plano Estratégico de Infra-estruturas de Transportes (PEIT) 2005-2020 
aprovado pelo Governo da Espanha no dia 15 de Julho de 2005. Rede de Altas Prestações 
Ferroviárias. Igualmente, faz parte do Projeto Prioritário nº 3 das Redes Transeuropeias de 
Transportes. 

 
Os traçados cumprem o Real Decreto 355/2006 de 29 de Março sobre 

Interoperabilidade do Sistema Ferroviário de Alta Velocidade (Anexo I). 
 
A partir das alternativas seleccionadas nas escalas 1/50.000 e 1/25.000 no corredor 

entre Elvas e Badajoz, estudou-se uma série de traçados à escala 1/5.000. Os traçados 
provêem das fases anteriores, com os ajustes lógicos originados de uma maior escala de 
estudo. 

 
Por outro lado, o objetivo do presente Estudo de Impacto Ambiental é a análise dos 

efeitos ambientais das seis alternativas planejadas, bem como a proposta de medidas para 
evitar, reduzir ou compensar esses impactos. 

 
Entre os seus objectivos concretos encontram-se os seguintes: 

 
1-  Proporcionar uma base de informação ambiental adequada para definir a 

situação préoperacional e para que seja possível determinar os impactos 
previsíveis das soluções ferroviárias propostas. 

 
2-  Analisar ambientalmente o projecto e as suas ações, atendendo às alterações 

que possan ocorrer. 
 
3-  Detectar e avaliar os efeitos ambientais importantes ocasionados pela 

execução das obras e o funcionamento da linha de alta velocidade. 
 
4-  Estabelecer as medidas para prevenir, reduzir, corrigir ou compensar os 

impactos negativos detectados. 
 

5-  Conseguir a integração ecológico-paisagística e funcional das atuações a 
empreender. 

 
6- Estabelecer um sistema de vigilância que garanta o cumprimento das 

indicações ou medidas contidas no Estudo de Impacto Ambiental. 
 
7-  Desenvolver as tarefas necessárias para dar cumprimento ao procedimento 

regulado de Avaliação de Impacto Ambiental. 
 

Para conseguir estes objectivos segue-se a estrutura definida no Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de Janeiro do texto refundido da Lei de Avaliação de Impacto 
Ambiental de Projetos. 

 
A análise e avaliação ambiental dos traçados nesta Fase II, à escala 1/5.000, que 

se realiza no presente documento, constitui a continuidade da comparação e a selecção de 
alternativas de traçado realizada na fase precedente do Estudo (Fase I, à escalas 1/50.000 
e 1/25.000, respectivamente). 

 
Nos capítulos seguintes descrevem-se as características das alternativas de 

traçado propostas na presente Fase II, à escala 1/5.000, a metodologia utilizada para 
analisá-las desde o ponto de vista ambiental, os fatores ou variáveis ambientais utilizados 
para a avaliação dos efeitos produzidas por elas, efetuando-se essa comparação e as 
conclusões da mesma e, finalmente, definem-se as medidas preventivas e correctivas e o 
plano de vigilância ambiental necessários para minimizar, corrigir e/ou compensar os 
impactos ocorridos. 
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2. DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS 
 

A origem das seis alternativas situa-se nas proximidades – a oeste - da localidade 
de Novelda del Guadiana, no limite municipal de Badajoz, e finaliza na fronteira com 
Portugal no rio Caia. 

 
Definiu-se seis (6) sub-trechos de traçado, um deles com o percurso completo entre 

Novelda del Guadiana e a fronteira portuguesa, à escala 1/5.000, tendo em consideração 
os condicionantes técnicos, geotécnicos, econômicos, de planejamento urbanístico e 
ambiental. Também se teve em consideração a localização da estação de passageiros, 
que influiu notavelmente nas características geométricas e funcionais dos traçados. 

 
 
O primeiro sub-trecho, BE-01, caminha ao norte do Canal de Montijo e da rodovia 

A-5. O segundo sub-trecho, BE-01-A, situa-se paralelo à atual ferrovia Madri-Badajoz. O 
terceiro sub-trecho, BE-01-B, enlaça os dois sub-trechos anteriores, desenvolvendo-se 
entre a rodovia A-5 e a cidade de Badajoz. O quarto sub-trecho (BE-01-C), passa a norte 
do Arroio da Gudina; o quinto sub-trecho (BE-01-D) percorre ao sul do Arroio da Gudina e, 
o sexto sub-trecho (BE-01-E) passa imediatamente ao sul do trajeto final do sub-trecho BE-
01. 

 
Da composição dos mesmos, obtém-se seis alternativas de trajeto completo entre 

as proximidades de Novelda del Guadiana e a fronteira com Portugal em Caia, que são 
estudados e avaliados ao longo deste documento. 

 
No capítulo Mapas inclui-se: 

 
- Um quadro, com a Geração de Alternativas pela combinação dos sub-trechos. 

 
- Um Mapa Guia, E: 1/75.000, das alternativas. 

 
2.1 Dados de partida 
 

No estudo à escala 1:5.000 da Fase II, os parâmetros de traçado adoptados foram os 
correspondentes a uma linha de alta velocidade projetada para uma velocidade de 300-350 
km/h e tráfego tanto de passageiros como de mercadorias e bitola UIC. 
 

 Velocidade máxima de circulação: 300-350 km/h.  
 Pendente máxima em situação normal: 140 mm 
 Pendente máxima em situação excepcional: 160 mm 

 Bitola: 1435 mm 
 
A pendente máxima utilizada no desenho dos traçados foi de 15 ‰, pendente que 

permite circulações mistas. 
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Velocidade máxima: 300 km/h 350 km/h 
Velocidade mínima:    
- Tráfego passageiros 160 km/h 160 km/h 

- Tráfego misto 135 km/h (1) ó 

155 km/h (2) 

160 km/h (1) 

 
TRAÇADO EM PLANTA Normal             Excepc. Normal           Excepc.

Raio mínimo curva circular   (m)  5.350 4.750  7.250 6.500 

Comprimento mínimo de clotóide   390 270  460 310 
   
TRAÇADO EM CORTE Normal             Excepc. Normal           Excepc.

Pnte máxima: - Tráfego de passageiros 
(‰) 

                  -Tráfego misto         (‰) 

 25 30 

 15 18 

 25 30 

 15 18 

Raio mínimo acordo vertical       (m)  32.000 16.500  45.000 25.000 
(1) Si se adopta o raio mínimo normal para curva circular em planta 
(2) Si se adopta o raio mínimo excepcional para curva circular em planta 

 
2.2 Descrição dos traçados e geração de alternativas 
 
Os traçados definidos para a Ligação Ferroviária do Corredor entre Elvas e Badajoz são os 
seguintes (ver Mapa Guia, E: 1/75.000): 
 

 Sub-trecho BE-01 
 

• Comprimento: 13.179,849 m. 
 

• Limite municipal que atravessa: Badajoz 
 

• O sub-trecho tem a sua origem a oeste de Novelda del Guadiana, junto à atual linha 
Madrid-Badajoz e à estrada EX-209 a Mérida. Ao avançar em direção oeste, o 
traçado separa-se da linha atual (estaca 0+700). 

 
Na estaca 1+070 cruza o Arroyo Cabrera e na estaca 2+525 o Canal de Montijo, 
situando-se a norte deste até a estaca 6+650, onde torna a cruzá-lo, tomando a direção 
sudoeste. (Na estaca 5+890 o traçado atravessa a estrada EX-100 entre Cáceres e 
Badajoz) 

 

O traçado passa pelo norte a população de Gévora, cruzando o rio Gévora com um 
viaduto de 300 metros na estaca 7+650. 

 
Na estaca10+110 o traçado corta por terceira vez o Canal de Montijo, ao norte da 
cidade de Badajoz. 
 
A partir deste ponto e até o final do traçado o sub-trecho passa ao norte da rodovia de 
Estremadura A-5 até as proximidades da intersecção desta rodovia com a estrada BA-
5012. 
 
Neste sub-trecho, a longitude da via paralela em bitola ibérica é de 13.758,757 m. 

 
 Sub-trecho BE-01-A 

 
• Longitude: 7.589,262 m. 

 
• Limite municipal que atravessa: Badajoz 

 
• O traçado tem a mesma origem que o sub-trecho anterior a oeste de Novelda del 

Guadiana, entre o Canal de Montijo e o rio Guadiana. 
 

Depois de cruzar o arroio Cabrera o traçado mantém-se paralelo e segue em 
direção da atual linha Madrid-Badajoz pelo norte desta durante os primeiros 6,8 km. 

 
Na estaca 6+880 a linha de alta velocidade cruza a via atual com uma estrutura tipo 
pérgola, nas proximidades de Gévora, onde finaliza o traçado. 

 
 Sub-trecho BE-01-B 

 
• Longitude:  5.796,284 m. 

 
• Limite municipal que atravessa: Badajoz 

 
• O sub-trecho tem a sua origem ao sul de Gévora no final do sub-trecho BE-01-A. 

 
O traçado com direção oeste mantém-se paralelo à via actual a aproximadamente 
60 metros de distância. 

 
Na estaca 8+515 o traçado cruza sob a rodovia A-5; na estaca 9+100 cruza o rio 
Gévora com um viaduto de 190 m; na estaca 9+500 cruza com outro viaduto de 231 
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metros de longitude a atual ferrovia e a estrada EX-100, na estaca 10+310 cruza 
com uma ponte o Canal de Montijo e na estaca 11+890 passa novamente sob a 
rodovia A-5. 
 
O traçado conecta-se com o sub-trecho BE-01 na estaca 13+720 ao norte de 
Badajoz. 
 
Neste sub-trecho a longitude da via paralela de bitola ibérica é de 4.453,774 m. 

 
 Sub-trecho BE-01-C 

 
• Longitude: 3.302,702 m. 

 
• Limite municipal que atravessa: Badajoz 

 
• O sub-trecho tem o seu início nas proximidades da atual vía férrea Badajoz-

Portoalegre ao noroeste da cidade de Badajoz (estaca 13+719,849 do sub-trecho 
BE-01). Com direção sudoeste, o traçado percorre ao norte do arroio da Gudina até 
a fronteira com Portugal. 

 
A Longitude da via paralela neste sub-trecho é de 3.293,341 m. e o ramal de 
ligação com a Estação de Badajoz é de 2.164,782 m. 

 
A estação de Caia localiza-se entre a estaca 15+922,551 e a estaca 17+022,551. 

 
 Sub-trecho BE-01-D 

 
• Longitude: 3.348,245 m. 

 
• Limite municipal que atravessa: Badajoz 

 
• O sub-trecho tem a sua origem no mesmo ponto que o sub-trecho anterior. Com 

direção sudoeste o traçado passa ao sul do arroio da Gudina até a fronteira com 
Portugal. 

 
O comprimento da via paralela neste sub-trecho é de 3.336,195 m. e o ramal de 
ligação com a Estação de Badajoz é de 2.493,029 m. 
 
A estação localiza-se entre a estaca 16+088,094 e a estaca 17+068,094. 

 

 Sub-trecho BE-01-E 
 

• Longitude: 3.322,007 m. 
 

• Limite municipal que atravessa: Badajoz 
 

• O sub-trecho tem o seu início no mesmo ponto que os dois sub-trechos anteriores e 
percorre em planta o mesmo itinerario que o sub-trecho BE-01 menos no último 
quilómetro onde se desloca para o sul. Do mesmo modo, o sub-trecho finaliza na 
fronteira com Portugal. 

 
O comprimento da via paralela neste sub-trecho é de 3.314,443 m. e o ramal de 
ligação com a Estação de Badajoz é de 2.388,097 m. 

 
A estação situa-se entre o P.K. 15+941,865 e o P.K. 17+041,865. 

 
2.3 Estruturas 
 
As principais obras previstas em cada um dos sub-trechos são as seguintes: 
 

 Sub-trecho BE-01 
 

• Um viaduto: 
 

- Viaduto sobre o rio Gévora de 300 m de longitude. 
 
• Cinco pontes de comprimento máximo de 35 m, sobre o arroio Cabrera, o Canal de 

Montijo e o Ferrocarril Badajoz-Portoalegre. 
 
• Dez passagens superiores de caminhos e estradas sobre a linha de alta velocidade. 
 
• Cinco passagens inferiores de acessos e estradas sob a linha de alta velocidade. 
 
• Para salvar os arroios, talvegues e barrancos projetaram-se obras de drenagem 

transversal. Assim, foi previsto um total de treze (13) obras de drenagem 
transversal, das quais 8 são tubos pré-fabricados em betão armado de 1,80 m de 
diâmetro; três (3) são quadros pré-fabricadas em betão armado, de 2,0 x 2,25 m e 
tem uma (1) bateria de dois quadros pré-fabricadas em betão armado, de 2,50 x 
2,25 m. 
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 Sub-trecho BE-01-A 
 

• Uma ponte de 30 m de comprimento sobre o arroio Cabrera. 
 
• Uma pérgola da linha de alta velocidade sobre a atual linha Madrid-Badajoz (247 m 

de longitude). 
• Três passagens superiores de caminhos sobre a linha de alta velocidade. 
 
• Para salvar os arroios, talvegues e barrancos projetaram-se obras de drenagem 

transversal. Assim, foi previsto um total de sete (7) obras de drenagem transversal, 
das quais 3 são tubos pré-fabricados em betão armado de 1,80 m de diâmetro, e 
quatro são quadros pré-fabricadas em betão armado, de 2,0 x 2,25 m. 

 
 Sub-trecho BE-01-B 

 
• Duas passagens sob a rodovia A-5, de 39 e 95 m de comprimento, 

respectivamente. 
 
• Dois viadutos: 

 
- Sobre o rio Gévora: 190 m de comprimento. 
- Sobre a atual ferrovia Madrid-Badajoz e a intersecção da rodovia A-5 com a 

estrada EX-100: 231 m de comprimento. 
 

• Uma ponte sobre o Canal de Montijo (20 m de comprimento). 
 
• Uma passagem inferior de um caminho, e quatro passagens superiores de acessos 

e estradas sobre a nova infra-estrutura. 
 
• Da mesma manera projectaram-se quatro obras de drenagem transversal. 
 

 Sub-trecho BE-01-C 
 

• Uma ponte de 35 m de comprimento sobre a vai férrea Badajoz-Portoalegre. 
• Um viaduto de 730 m de longitude sobre o rio Caia. 
• Três passagens inferiores de caminhos e estradas. 
• Uma canalização no arroio da Gudina. 

• Finalmente, projetaram-se seis (6) obras de drenagem transversal, das quais 5 são 
tubos pré-fabricados em betão armado de 1,80 m de diâmetro e uma é um quadro 
pré-fabricada em betão armado, de 2,0 x 2,25 m. 

 
 Sub-trecho BE-01-D 

 
• Uma ponte de 35 m de comprimento sobre a via férrea Badajoz-Portoalegre. 
• Um viaduto de 90 m de longitude sobre o rio Caia. 
• Uma passagem inferior de um acceso e uma passagem superior de uma estrada. 
• Uma canalização do arroio da Gudina. 
• De igual forma, projectaram-se cinco (5) obras de drenagem transversal, todas em 

tubos pré-fabricados de betão armado de 1,80 m de diâmetro. 
 

 Sub-trecho BE-01-E 
 

• Uma ponte de 35 m de comprimento sobre a via férrea Badajoz-Portoalegre. 
• Um viaduto, de 200 m de longitude sobre o rio Caia. 
• Três passagens inferiores de acessos e estradas. 
• Uma canalização do arroio da Gudina. 
• Projectaram-se quatro (4) obras de drenagem transversal, todas em tubos pré-

fabricados em betão armado de 1,80 m de diâmetro. 
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CORREDOR ENTRE BADAJOZ E ELVAS – GERAÇÃO DAS ALTERNATIVAS – 
FASE À ESCALA 1:5.000 

 
BE-01 BE-01-C   

SUB-TRECHO 0+000,000 AO 
13+719,849 

3+719,849 AO 
17+022,55 

TOTAL  

L.A.V. EM VIA DUPLA (m) 13.719,849 3.302,702 17.022,551  
ALTERNATIVA 1 

Alternativa Norte: ao norte do canal 
de Montijo e a A-5 e ao norte do 

arroio da Gudina 

VIA ÚNICA DE BITOLA IBÉRICA (m) 13.758,757 5.458,534 19.217,291  
       

BE-01-A BE-01-B BE-01-C  
SUB-TRECHO 0+000,000 AO 

7+589,262 
7+589,262 AO 

13+385,546 
3+719,849 AO 

17+022,55 
TOTAL 

L.A.V. EM VIA DUPLA (m) 7.589,262 5.796,284 3.302,702 16.688,248 
ALTERNATIVA 3 

Alternativa Centro: pelo corredor da 
atual via e pelo norte de Badajoz e 

ao norte do arroio da Gudina 

VIA ÚNICA DE BITOLA IBÉRICA (m) 0,000 4.453,774 5.458,534 9.912,308 
       

BE-01 BE-01-D   
SUB-TRECHO 0+000,000 AO 

13+719,849 
3+719,849 AO 

17+068,09 
TOTAL  

L.A.V. EM VIA DUPLA (m) 13.719,849 3.348,245 17.068,094  
ALTERNATIVA 4 

Alternativa Norte: ao norte do canal 
de Montijo e a A-5 e ao sul do arroio 

da Gudina 

VIA ÚNICA DE BITOLA IBÉRICA (m) 13.758,757 5.829,224 19.587,981  
       

BE-01-A BE-01-B BE-01-D  
SUB-TRECHO 0+000,000 AO 

7+589,262 
7+589,262 AO 

13+385,546 
3+719,849 AO 

17+068,09 
TOTAL 

L.A.V. EM VIA DUPLA (m) 7.589,262 5.796,284 3.348,245 16.733,791 
ALTERNATIVA 5 

Alternativa Centro: pelo corredor da 
atual via e pelo norte de Badajoz e 

ao sul do arroio da Gudina 

VIA ÚNICA DE BITOLA IBÉRICA (m) 0,000 4.453,774 5.829,224 10.282,998 
       

BE-01 BE-01-E   
SUB-TRECHO 0+000,000 AO 

13+719,849 
3+719,849 AO 

17+041,85 
TOTAL  

L.A.V. EM VIA DUPLA (m) 13.719,849 3.322,007 17.041,856  
ALTERNATIVA 6 

Alternativa Norte 2: pelo norte do 
canal de Montijo e a A-5 e ao norte 

do arroio da Gudina 

VIA ÚNICA DE BITOLA IBÉRICA (m) 13.758,757 5.702,540 19.461,297  
       

BE-01-A BE-01-B BE-01-E  
SUB-TRECHO 0+000,000 AO 

7+589,262 
7+589,262 AO 

13+385,546 
3+719,849 AO 

17+041,85 
TOTAL 

L.A.V. EM VIA DUPLA (m) 7.589,262 5.796,284 3.322,007 16.707,553 
ALTERNATIVA 7 

Alternativa Centro 2: pelo corredor 
da atual via e pelo norte de Badajoz 

e ao norte do arroio da Gudina 

VIA ÚNICA DE BITOLA IBÉRICA (m) 0,000 4.453,774 5.702,540 10.156,314 
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2.4 Eletrificação 
 
A nova infra-estrutura será eletrificada (ver Anexo nº 16. Eletrificação). 
 
Para isto, será necessário a instalação de uma sub-estação elétrica de tração entre os 
povoados de Sagrajas e Gévora. Esta sub-estação será alimentada desde a sub-estação 
do povoado de Alvarado, através de uma linha de 220 kV de 12 km de comprimento, pois é 
o ponto de ligação mais próximo que se pode realizar. 
 
2.5 Descrição da Estação de Caia 
 
A estação de Caia apresenta as seguintes características: 
 

• Um edifício de passageiros de dimensões 110 m x 55 m (6.050 m2). 
• Um estacionamento anexo ao edifício de passageiros com uma superfície de 35.000 

m2. 
• Duas plataformas de 410 metros de longitude e 10 metros de largura conectados 

por uma passagem inferior. 
• Duas plataformas de 200 m de comprimento expansíveis a 400 m e 8 m de largura. 
• Quatro vias de resguardo em bitola UIC com acesso a plataformas para a subida e 

descida de passageiros. 
• Uma via de resguardo em bitola ibérica com acesso à última plataforma para a 

subida e descida de passageiros. 
• Quatro vias para o estacionamento e manobra de comboios de 325 m de 

comprimento útil. 
• Um Posto de Banalização que, segundo a alternativa considerada, terá 

comprimentos de 778 m, 877 m e 749 m. O P.B. está composto por dois escapes. 
 
Para os sub-trechos BE-01-C, BE-01-D e BE-01-E a estação localiza-se nas seguintes 
estacas: 

 
SUB-TRECHO ESTACA INÍCIO ESTACA FIM 

BE-01-C 15+922,551 17+022,551 
BE-01-D 16+088,094 17+068,094 
BE-01-E 15+941,865 17+041,865 

 
 
 

2.6 Terraplanagem 
 
2.6.1 Quadro resumo 
 
O quadro anexo resume o volume de escavação, terraplenagem, terra vegetal extraível e 
necessidades de empréstimos de terras para cada alternativa. 
 
Em nenhuma das alternativas é necessário a utilização de depósitos de resíduos, uma vez 
que não sobram materiais, devido a que todo o volume da escavação é aproveitável. 
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ALTERNATIVAS ESCAVAÇÃO (m3) ATERROS (m3) TERRA VEGETAL (m3) 
MATERIAIS PARA 

DEPÓSITOS 
RESIDUOS (m3) 

EMPRÉSTIMOS DE 
TERRAS (m3) 

ALTERNATIVA NORTE: AO NORTE DO CANAL DE MONTIJO E A A-5 E AO NORTE DO ARROIO 
DA GUDINA (ALTERNATIVA 1) 

521.837,006 1.132.109,592 187.713,184 0,00 558.088,885 

ALTERNATIVA CENTRO: PELO CORREDOR DA ATUAL VIA E PELO NORTE DE BADAJOZ E 
AO NORTE DO ARROIO DA GUDINA (ALTERNATIVA 3) 

985.615,180 1.331.686,097 133.103,320 0,00 247.509,399 

ALTERNATIVA NORTE: PELO NORTE DO CANAL DE MONTIJO E A A-5 E AO SUL DO ARROIO 
DA GUDINA (ALTERNATIVA 4) 

696.432,506 1.391.263,392 197.888,984 0,00 625.187,635 

ALTERNATIVA CENTRO: PELO CORREDOR DA ATUAL VIA E PELO NORTE DE BADAJOZ E 
AO SUL DO ARROIO DA GUDINA (ALTERNATIVA 5) 

1.055.948,080 1.579.626,597 133.990,220 0,00 314.608,149 

ALTERNATIVA NORTE: PELO NORTE DO CANAL DE MONTIJO E A A-5 E AO NORTE DO 
ARROIO DA GUDINA (ALTERNATIVA 6) 

523.481,806 1.255.522,292 191.761,384 0,00 679.692,305 

ALTERNATIVA CENTRO: PELO CORREDOR DA ATUAL VIA E PELO NORTE DE BADAJOZ E 
AO NORTE DO ARROIO DA GUDINA (ALTERNATIVA 7) 

987.259,980 1.455.098,797 137.151,520 0,00 369.112,819 
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2.6.2 Procedência dos empréstimos 
 
Como se observa, as necessidades de terras procedentes de empréstimos oscilam entre 
247.510 m3 e 679.692 m3, dependendo da alternativa que se trate. 
 
Para a localização das possíveis zonas de procedência destes empréstimos teve-se em 
consideração a não afecção às seguintes zonas, que se consideram “Zonas Excluídas”: 
 

- Proximidades a cursos de água, aluviais e zonas onde se pode afetar a qualidade 
das águas superficiais ou subterrâneas. 

- Espaços naturais (SICs, IBA nº 290 “Botoa-Villar del Rey” e Áreas de Interesse 
Ambiental por Planejamento Urbanístico). 

- Zonas arborizadas (devesas). 
- Proximidades a núcleos de população. 
- Zonas com restos arqueológicos nas imediações.  

 
Como consequência, foram propostas duas zonas de empréstimos (ver mapa de 
Localização de Empréstimos, E: 1/5.000): 
 
• Empréstimo 1 
 

- Localização: situado dentro do retângulo formado pela linha de alta velocidade, a 
atual via férrea Badajoz-Portoalegre, a rodovia A-5 e a estrada BA-5012, ao noroeste 
da cidade de Badajoz B. 

- Superfície: 107.665 m2. 
- Volume extraível: 640.000 m3.  
- Danos a tipos de vegetação-usos do solo: cultivos herbáceos de sequeiro. 
- Danos a espaços naturais de interesse: nenhuma. 
- Danos a elementos do patrimônio cultural: nenhuma. 
- Danos a vias pecuárias: nenhuma. 
- Danos ao planjeamento urbanístico: Solo Não Urbanizável. 

 
• Empréstimo 2 
 

- Localização: situado dentro da área formada pela rodovia A-5, a rodovia proposta 
pela Câmara municipal de Badajoz e a estrada que se dirige até a urbanização Rio 
Caia. 

- Superfície: 160.170 m2. 
- Volume extraível: 470.000 m3. 
- Danos a tipos de vegetação-usos do solo: cultivos herbáceos de sequeiro. 

- Danos a espaços naturais de interesse: nenhuma. 
- Danos a elementos do patrimônio cultural: nenhuma. 
- Danos a vias pecuárias: nenhuma. 
- Danos ao planejamento urbanístico: Solo Reservado para Uso de Transportes. 

 
2.7 Elementos geradores de impactos 
 
Os elementos da linha de alta velocidade que virtualmente produzirão impactos são os 
seguintes: 
 
2.7.1 Fase de construção 
 
- Pistas de acesso às zonas de obra. 
- Movimento de maquinaria. 
- Instalações auxiliares de obra. 
- Desmatamentos. 
- Movimento de terras. 
- Drenagens superficiais. 
- Explosões. 
- Execução do balastro e colocação da via. 
- Empréstimos. 
- Desapropriações. 
 
2.7.2 Fase de exploração 
 
- Taludes de escavação e aterros. Estruturas. 
- Drenagens. 
- Presença da linha férrea e suas edificações anexas. 
- Linhas eléctricas e catenária da linha de alta velocidade. 
- Circulação de comboios. 
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3. FATORES AMBIENTAIS 
 
3.1 Vegetação 
 
3.1.1 Vegetação potencial 
 
Biogeografia:  
 
Biogeograficamente, dentro da região Mediterrânea o âmbito de estudo pertence à 
província Luso-Estremadurense, setor Mariánico-Monchiquense. 
 
Bioclimatologia 
 
Desde o ponto de vista bioclimático a área em estudo pertence ao piso Mesomediterrâneo, 
caracterizado pelos seguintes parâmetros: 
 
- Temperatura média anual (T): 13 a 17 ºC. 
- Temperatura média das mínimas do mês mais frio (m): -1 a 4 ºC. 
- Temperatura média das máximas do mês mais frio (M): 9 a 14ºC. 
- Índice de termicidade [It = (T+m+M) 10]: 210 a 350. 
 
Dentro do piso Mesomediterrâneo a zona apresenta, às vezes, intervalos ainda mais 
quentes que no piso Termomediterrâneo. 
 
Dadas as precipitações médias anuais existentes (P), o ombroclima que lhe corresponde à 
zona é “Seco” (P = 350-600 mm). 
 
Séries de vegetação 
 
Seguindo o “Mapa de Séries de Vegetação de Espanha” (S. Rivas-Martínez, 1987), ao 
longo do âmbito objeto do estudo, as séries de vegetação que originalmente existiriam são 
as seguintes: 
 

• Geomegaséries ripárias mediterrâneas (I) 
 
Estendem-se pelas várzeas dos rios ocupando uma longa faixa ao redor do eixo que 
representa o rio Guadiana, isto é, todo o território das Várzeas Baixas do Guadiana. A 
formação potencial de máximo desenvolvimento consiste num olmedo (Geomacrosérie 
ripária basófila mediterrânea, Id), excepto quando existe escassez de bases no solo, em 

cujo caso se formam amieiros (Geomacrosérie ripária silicifica mediterrânea ibero-atlântica, 
Ia). 
 
• Série mesomediterrânea bética, marianense e aracenopacense basófila da azinheira 

ou carrasco (Quercus rotundifolia), na sua faciação termófila com lentisco (Pistacia 
lentiscus); (24 eb). 

 
Estes azinhais com lentisco ocupariam uma faixa de largura variável que contorna a série 
anterior em torno do rio Guadiana. Na sua etapa madura esta formação vegetal é um 
bosque de tamanho elevado no qual a azinheira ou carrasco (Quercus rotundifolia) é a 
árvore dominante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA DE SÉRIES DE VEGETAÇÃO DE RIVAS-MARTÍNEZ, ICONA 1987 

 
O zambujeiro (Olea europaea subsp. sylvestris) e o lentisco (Pistacia lentiscus) estão 
imersos no azinhal e, com a sua presença, assim como com a dos lentiscais-pinhais 
substituintes do bosque (Asparago albi-Rhamnion oleoidis) permitem reconhecer 
facilmente a faciação termófila desta série, que representa o amplo ecótono natural com a 
"série termomediterrânea basófila bética da carrasco". 
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Os carrascais (Crataego monogynae-Quercetum cocciferae) representam a etapa normal 
de matagal, ou primeira etapa de substituição destes azinhais basófilos que, embora de 
óptimo bético e calcófilos encontram-se amplamente distribuídos na Estremadura 
meridional e Andaluzia septentrional (sector Mariânico-Monchiquense) naqueles territórios 
onde por existir substratos básicos os solos encontram-se mais ou menos carbonatados. 
Como estas zonas representam comparativamente as áreas mais ricas do território 
pacense, o uso tradicional do território foi agrícola (cereais, vinhedos, olival, etc.) e, por 
isto, para poder discernir bem esta série devemos recorrer à observação de bioindicadores 
das etapas de substituição mais afastadas do óptimo natural, como os tomilhais 
(Micromerio-Coridothymion capitati) ou inclusive a que oferece à vegetação nitrófila 
(Onopordion nervosi). 
 
As espécies indicadoras das sucessivas etapas de regressão desta série são as seguintes: 
 

Série mesomediterrânea bética, marianense e aracenopacense basófila da azinheira 

Nome fitossociológico: 
Árvore dominante: 

Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum 
Quercus rotundifolia ou Quercus ilex subsp. ballota 

I. Bosque Quercus rotundifolia (azinheira) 
Paeonia coriacea 
Paeonia broteroi 
Festuca triflora 

II. Matagal denso Quercus coccifera (carrasco) 
Rhamnus alaternus (aderno) 
Retama sphaerocarpa (giesta) 
Genista speciosa 

III. Matagal degradado Echinospartum boissieri 
Phlomis crinita 
Thymus baeticus 
Digitalis obscura 

IV. Pastos Brachypodium phoenicoides 
Stipa bromoides 
Asteriscus aquaticus 

 
A vocação destes territórios de Paeonio-quercerto rotundifoliae sigmetum é 
fundamentalmente agrícola, e sobre os solos férteis, a produção cerealística em sequeiro é 
muito elevada, assim como também o olival representa um dos cultivos de maior 
rendimento potencial. 
 

3.1.2 Vegetação actual e usos do solo 
 
A vegetação actual da zona de estudo conserva pouca parte da sua estrutura original; 
assim, os bosques e bosquetes esclerófilos de azinheira (Quercus rotundifolia), isto é, os 
azinhais próprios da formação vegetal original, desapareceram na sua maioria para dar 
lugar a extensas superfícies de cultivos de regadio. 
 
No mapa de Vegetação Actual-Usos do Solo, E: 1/5.000, aparecem representadas as 
diversas formações vegetais e os usos do solo identificados.  
 
• Cultivos de irrigação 
 
As Várzeas Baixas do Guadiana estão fundamentalmente dedicadas à irrigação. 
 
Na zona objeto do Estudo (limite municipal de Badajoz, na zona fronteriça com Portugal), 
embora existam algumas superfícies de arroz, girassol e árvores frutíferas (estes últimos 
entre o rio Gévora e o núcleo urbano de Gévora), assim como de hortas, a maior parte da 
superfície dedicada à irrigação corresponde a cultivos herbáceos. Desde o ponto de vista 
fitogeográfico, este tipo de vegetação é o mais afastado do óptimo na zona, mas o seu 
valor econômico é elevado. 
 
No que diz respeito aos cereais de irrigação (milho, trigo, etc.), o cultivo está muito 
mecanizado, as adubações geralmente são intensas e são efetuados tratamentos 
fitossanitários. As regas -“por inundação”- são efetuadas durante os meses do verão, 
estando algo mais distanciado entre abril e junho. 
 
• Campos 
 
Apesar da grande transformação realizada nos usos e aproveitamentos deste território, 
ainda estão presentes ao longo do âmbito do estudo –fundamentalmente a norte do Canal 
de Montijo- superfícies de campos de azinheira, quer sejam campos de pasto com 
azinheira ou trabalho intensivo ou extensivo com azinheira. 
 
Nos campos de pasto e azinheira, a densidade da arborização geralmente situa-se em 
torno aos 25 pés/ha; aqui, o pasto é de uma qualidade média dominado por espécies 
gramíneas, e é aproveitado pelo gado lanífero, bovino e porcino, este último durante a 
época na qual não se aproveita a bolota. 
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Os campos de trabalho intensivo com a azinheira caracterizam-se por uma arborização 
com uma densidade de aproximadamente 15-20 pés/ha e por cultivos de trigo, cevada e 
aveia. Já nos trabalhos extensivos cultivam-se fundamentalmente cereais das mesmas 
espécies, unicamente a arborização das azinheiras aqui alcança uma maior densidade, 
entre 30 e 60 pés/ha. Devemos ressaltar que, devido às colheitas e podas altas que se 
levaram a cabo, em ambos tipos de campo o azinhal tende a desaparecer. 
 
• Mato mediterrâneo 
 
O matagal presente na zona representa a primeira etapa de degradação dos campos ou, 
noutros casos, trata-se da primeira etapa de regeneração da cobertura vegetal após o 
abandono dos cultivos de sequeiro. As espécies predominantes são as típicas do mato 
mediterrâneo (cistus, tomilhos, giestas, etc.). 
 
• Cultivos lenhosos em sequeiro 
 
Os terrenos de cultivos lenhosos de sequeiro, como são os olivais, as árvores frutíferas 
(pereiras, macieiras...), etc., localizam-se - em geral - nas proximidades dos núcleos 
urbanos (Gévora, Badajoz).  
 
Próximo aos traçados, os olivais situam-se ao redor do “Cortijo del Olivar” (ao norte da 
estaca 11+500 da Alternativa 1) e nas laterais da rodovia A-5, ao sul das estacas 14+000-
15+000 dos traçados. 
 
Igualmente, localizam-se duas parcelas de frutíferas a norte da estaca 11+000 da 
Alternativa 1. 
 
• Pasto, Charneca e Cultivos herbáceos de sequeiro 
 
Nos terrenos cerealísticos de sequeiro cultivam-se o trigo, a cevada e a aveia, 
fundamentalmente. Também, existem superfícies de pasto e charneca: geralmente é o 
resultado do abandono dos cultivos de sequeiro. 
 
Estes terrenos aparecem intercalados entre os de irrigação, localizando-se as superfícies 
de charneca nas laterais das infra-estruturas de transporte. 
 
 
 
 
 

• Plantações arbóreas artificiais 
 
Trata-se de plantações de eucalipto. Situam-se fundamentalmente na paragem de 
“Céspedes Norte”, limitando com a rodovia A-5 e com o final dos traçados, bem como 
contornando algumas propriedades. 
 
• Vegetação de ribeira 
 
A vegetação de ribeira autóctona, associada aos cursos fluviais, encontra-se bastante 
deteriorada em certas zonas (no rio Gévora, fundamentalmente águas sob a rodovia A-5, e 
em muitas áreas do rio Guadiana), e compõe-se de diversas espécies de salgueiros (Salix 
spp.), freixos (Fraxinus angustifolia), ulmeiros (Ulmus sp.) e vegetação aquática. 
 
Esta deterioração deve-se à presença e funcionamento de diversas infra-estruturas 
(estradas, ferrovias, etc.) e, sobretudo, às numerosas plantações realizadas, 
principalmente de eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis), e choupos. Estas plantações 
levaram-se a cabo há muitas décadas para evitar processos erosivos e algumas delas são 
aproveitadas para fabricar pasta de papel, e estendem-se ao longo do rio Guadiana e dos 
seus afluentes.  
 
• Improdutivo 
 
Finalmente, as áreas improdutivas correspondem aos leitos e aos açudes de irrigação, às 
infra-estruturas, às edificações e núcleos urbanos e às zonas de seixeiras - associadas ao 
rio Guadiana - ou de terraplanagem. 
 
3.1.3 Avaliação da vegetação 
 
Em função do "valor ambiental" das diferentes unidades de vegetação existentes, foi 
designado para estas um coeficiente, numa escala de 0 a 1. O título de "valor ambiental" 
integra o "grau de naturalidade" e a "posição na escala evolutiva", bem como a "fragilidade 
da formação vegetal face às alterações procedentes do projeto".  
 
Desta maneira, o terreno improdutivo possui o valor mínimo e os campos apresentam o 
valor máximo: 
 

- A vegetação ribeirinha representa na zona, a formação vegetal com maior grau de 
naturalidade e ocupa o posto mais alto na escala evolutiva; a sua fragilidade é 
médio-alta. 
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- Os campos são uma formação vegetal com certo grau de naturalidade e um posto 
relativamente alto na escala evolutiva; a sua fragilidade é médio-alta. 

- O matagal mediterrâneo é a seguinte etapa evolutiva e de naturalidade; a sua 
fragilidade é baixa. 

 
- Os cultivos – tanto em sequeiro como em irrigação- possuem um grau de 

naturalidade muito baixo (especialmente os de irrigação), e a sua fragilidade é 
baixa-muito baixa. 

 
- Finalmente, o terreno improdutivo e as plantações arbóreas artificiais não possuem 

nenhum valor como formação vegetal, pois carecem dela ou, a que possui é 
completamente artificial. 

 
Quanto aos cultivos de irrigação, o seu valor econômico é elevado, sendo a incidência 
sobre os mesmos de todas as alternativas muito similares. 
 
 

Unidade de vegetação Coeficiente 
Vegetação de ribeira 1,0 

Vegetação de ribeira deteriorada 0,6 
Campos de azinheira 0,7 
Matagal mediterrâneo 0,6 

Pasto-Charneca-Cultivos cerealísticos 
sequeiro 

0,2 

Cultivos de irrigação 0,1 
Improdutivo 0,0 

 
3.2 Biotipos e fauna 
 
3.2.1 Descrição dos biotipos 
 
Na área de estudo podem ser distinguidos, de maneira geral, cinco (5) biotipos, 
caracterizados fundamentalmente pelo tipo de vegetação, pela fisiografia, pela 
presença/ausência de água e pelo grau de intervenção ou alteração gerado pelo ser 
humano. Associando-se aos mesmos uma fauna característica. 

Em seguida, descreve-se brevemente cada um deles, estando representada a sua 
cartografia no mapa de Biotipos e Fauna, E: 1/5.000. 
 
1. Irrigação 
 
Inclui os cultivos de irrigação, principalmente cultivos herbáceos e hortas, sendo que 
existem algumas plantações de frutas irrigadas. 
 
Ocupam uma vasta extensão nas Várzeas Baixas do Guadiana, estando presentes – na 
zona de estudo - nas zonas de várzea do Guadiana e dos seus afluentes, bem como nas 
proximidades do Canal de Montijo. 
 
Os cultivos de irrigação, criados e manejados pelo homem, favorecem mais a abundância 
de umas poucas espécies - que exploram muito bem esses meios - em detrimento de 
outras. A estes cultivos estão relacionados, sobretudo, os anfíbios e as aves aquáticas ou 
relacionadas com ambientes húmidos. 
 
Considerando o grau de alteração humana neles gerado, o seu estado de conservação é 
muito baixo e seu valor ambiental é médio, pois este aproveitamento facilitou o 
assentamento, em alguns casos, de espécies faunísticas de interesse, especialmente aves 
ligadas em maior ou menor medida às zonas húmidas (garças, garcinhas, abibes, etc.). 
 
2. Campos e mato mediterrâneo 
 
Os campos de azinheira são um meio semi-natural no qual a conservação da Natureza e a 
exploração humana (criação de gado porcino, ovino e bovino) coexistem, criando um 
estado de equilíbrio. 
 
Este biotopo, que engloba os campos e a sua primeira etapa de deterioração (mato 
mediterrâneo), acolhe a numerosas aves invernais e de rapinas diurnas e noturnas, bem 
como a diversas espécies de mamíferos e répteis, e o seu valor ecológico é elevado. 
 
3. Áreas de estepes 
 
Este título inclui todo o território no qual o uso do solo é constituído por uma alternância de 
cultivos cerealísticos de sequeiro, pastos e pousios. O seu interesse faunístico, médio-alto, 
deve-se, sobretudo, às aves. 
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4. Meio antrópico 
 
Engloba os núcleos populacionais, os cultivos lenhosos - de sequeiro -, que geralmente 
circundam os mesmos, as plantações arbóreas artificiais e as infra-estruturas e 
edificações. 
 
É um meio muito alterado pelo ser humano e de pouco valor, com uma fauna abundante 
mas muito generalista, pouco significativa e muito unida ao homem. 
 
5. Rios e margens 
 
Incluem os cursos de água (rios Guadiana, Gévora, Caia) e as suas margens, bem como 
os arroios e as pequenas charcas e lagoas existentes na zona, que são utilizadas para dar 
de beber ao gado e para assegurar irrigações complementares às pequenas hortas. 
 
É um meio variado e rico que acolhe tanto a espécies próprias do mesmo (peixes, anfíbios, 
aves e mamíferos) como às dos biotipos adjacentes, que recorrem a ele para beber e/ou 
alimentarem-se.  
 
3.2.2 Avaliação dos biotipos 
 
Estes cinco tipos de biotipos podem ser avaliados, de maior a menor “valor ambiental”, em 
função de um conjunto de critérios que avaliam tanto o próprio meio como a fauna que se 
assenta neles; em geral - existem excepções - quanto maior é o valor do biotipo, maior 
valor possui também a sua fauna associada. 
 
Conforme seja a pressão externa que sofrem podemos dizer, por um lado, dos biotipos (ou 
ecossistemas) nos quais a influência humana é mínima e a biocenose (comunidade) 
animal aproxima-se à biocenose original ou primogenia e, por outro, de ecossistemas 
imaturos, nos quais aquela está distante da original. 
 
Podemos observar que as comunidades mais maduras de animais situam-se sobre as 
unidades de vegetação autóctonas, enquanto que as imaturas se situam em zonas onde a 
influência humana é ou foi grande, podendo ocorrer inclusive que a comunidade animal se 
mantenha precisamente graças a essa influência. 
 
Os critérios utilizados são os seguintes: 
 
 

a) Qualidade da fauna: baseia-se no significado que possuem as espécies dentro do 
ecossistema; diferenciam-se três níveis de qualidade: alto, médio e baixo. 

 
O máximo valor refere-se a comunidades entre cujos componentes podem ser 
encontradas espécies indicadoras de relações complexas e estáveis dentro do 
sistema, enquanto que, ao contrário o mínimo corresponde a sistemas altamente 
humanizados ou com grande influência antropogénica, que provoca a falta dessas 
espécies. 

 
b) Estado de conservação: avalia a situação da comunidade animal, caracterizando o 

seu grau de empobrecimento causado por influências desfavoráveis. 
 

Diferenciam-se três níveis de conservação: alto, médio e baixo. O valor máximo 
corresponde a sistemas que sofreram agressões externas mínimas e que não são 
objeto de uma forte pressão humana. 

 
c) Fragilidade: é a maior ou menor resistência que opõe o sistema em contra da sua 

alteração. Conjuntamente com a “reversibilidade”, informa das possibilidades que 
possui uma biocenose para perdurar no tempo, como tal, quando é submetida à 
dinâmica de ação e reação de todos os processos que tendem a alterar o seu 
estado. 

 
Foram distinguidos três níveis: alto, médio e baixo. Uma alta fragilidade dá ideia da 
pouca resistência que opõe uma biocenose à influência externa, com prejuízo do 
seu estado de conservação; pelo contrário, uma baixa fragilidade representa uma 
alta resistência às influências externas. 

 
d) Potencialidade: avalia as possibilidades de que a comunidade evolua até o seu 

“clímax” (estado óptimo e em equilíbrio). O valor máximo corresponde a sistemas 
onde as relações ecológicas permitem ou facilitam a evolução para estados mais 
maduros, enquanto que o valor mínimo corresponde a sistemas com poucas 
possibilidades de evoluir para outros estados melhores. 

 
e) Reversibilidade: avalia a possibilidade de recuperação do sistema ao seu estado 

inicial depois de haver sofrido qualquer tipo de alteração. 
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Diferenciam-se, também, três níveis: alto, médio e baixo. O valor máximo 
corresponde a uma grande capacidade de recuperação enquanto que, pelo 
contrário, o valor mínimo significa uma difícil recuperação. 

 
f) Diversidade: avalia a riqueza em espécies da biocenose animal. Distinguem-se três 

níveis: alto, médio e baixo. O valor máximo corresponde a comunidades formadas 
por um grande número de espécies, enquanto que o valor mínimo aplica-se a 
comunidades que contam com pouca variedade específica. 

 
g) Interesse científico: indica os valores científicos da comunidade animal. 

 
Também foram considerados três níveis (alto, médio e baixo), apresentando o valor 
máximo aquelas comunidades que possuem grande interesse científico, e 
correspondendo ao valor mínimo, às que possuem cientificamente escasso 
interesse. 

 
h) Interesse cultural: avalia a importância da biocenose animal desde o ponto de vista 

pedagógico, de iniciação à natureza e de cultura de massas. Distinguem-se três 
níveis: alto, médio e baixo; o valor máximo aplica-se a comunidades cujo interesse 
cultural é elevado, enquanto que o valor mínimo aplica-se a comunidades com 
escasso interesse cultural. 

 
Aplicando estes oito critérios e tendo em consideração, fundamentalmente, que se trata de 
avaliar hierarquicamente os biotipos presentes na zona, adjudicando o valor máximo (1) ao 
mais valioso e o valor mínimo (0) ao de menor interesse, o resultado é o seguinte: 
 
- Qualidade da fauna: o maior valor corresponde aos rios e margens e aos campos-

matagal; as zonas de pseudoestepe possuem um valor médio, sendo as zonas 
mais humanizadas (irrigação e medio antrópico) os biotipos de menor valor 
faunístico. 

 
- Estado de conservação: são os campos os que apresentam o valor mais elevado, 

apresentando os rios e margens um valor médio. Novamente, a irrigação e o meio 
antrópico possuem um valor baixo. 

 
- Fragilidade: as zonas mais alteradas pelo ser humano (irrigação e meio antrópico) 

possuem a menor fragilidade, enquanto que os rios e margens possuem uma 
fragilidade muito alta. 

 

- Potencialidade: o valor alto é apresentado pelas campos-matagal e os rios e 
margens; as pseudoestepes mostram um valor médio e, o meio antrópico e a 
irrigação, um valor muito baixo. 

 
- Reversibilidade: a maior reversibilidade corresponde às zonas mais humanizadas 

(irrigação e medio antrópico), enquanto que os rios e margens e os campos-
matagal possuem uma reversibilidade baixa. 

 
- Diversidade: são as zonas mais alteradas pelo homem as que possuem uma 

diversidade baixa, apresentando os rios-margens a maior diversidade. As campos-
matagal e as áreas de pseudoestepe possuem uma diversidade médio-alta. 

 
- Interesse científico: o valor alto corresponde aos rios-margens e às campos-

matagal; as zonas de pseudoestepe possuem um valor médio-alto, e a irrigação e o 
meio antrópico possuem um valor baixo. 

 
- Interesse cultural: são o meio antrópico e os rios-margens os que mostram um valor 

alto; os campos -monte mediterrâneo possuem um valor médio-alto, as 
pseudoestepes um valor médio e a irrigação um valor baixo. 

 
BIOTIPO COEFICIENTE 

Rios e margens 0,7 
Campos e mato mediterrâneo 0,8 

Áreas de estepes 0,5 
Irrigação 0,3 

Meio antrópico 0,2 
 
3.2.3 Zonas de flora e fauna protegida 
 
A informação apresentada pela Direção-Geral do Meio Ambiente da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente do Governo de Estremadura permitiu delimitar diversas zonas 
protegidas de flora e fauna na zona de estudo. 
 
Estas zonas localizam-se nas seguintes áreas: 
 

- Ao norte e a grande distância dos traçados: na proximidade do “Cortijo de 
Cantillana”, e na zona limítrofe entre Espanha e Portugal. 
 
- No rio Guadiana, a jusante da cidade de Badajoz. 
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- Em duas pequenas superfícies situadas no interior do centro urbano de Badajoz. 
 
- Imediatamente a sul da estaca 10+500-11+000 do sub-trecho BE-01, entre o seu 
traçado e o traçado da rodovia A-5. 

 
Esta última zona poderia ser afetada pelas obras auxiliares (caminhos de acesso, 
reposição de caminhos, etc.) neste sub-trecho. 
 
3.3 Paisagem 
 
3.3.1 Descrição da paisagem 
 
A paisagem é a expressão visual de numerosos fatores, sendo os mais determinantes a 
geomorfologia, a vegetação e as alterações originadas pelo ser humano. A combinação 
destes elementos dá lugar a uma série de unidades ou tipos de paisagem de 
características homogéneas, tanto por sua qualidade visual como por sua resposta perante 
possíveis perturbações. 
 
No que diz respeito à geomorfologia, fisiograficamente o território em estudo enquadra-se 
no vale do rio Guadiana, nas denominadas Várzeas Baixas. Este rio forma um amplo vale 
no qual se situam até três terraços escalonados, sendo os de maior extensão o terraço 
inferior e a planície de inundação. Em síntese, a zona de estudo apresenta um relevo 
muito suave e situa-se a pouca altitude. 
 
No âmbito de estudo podem ser distinguidas seis unidades paisagísticas (ver mapa de 
Paisagem, E: 1/5.000): 
 
1.- Paisagem cerealista de sequeiro 
 
Correspondem aos cultivos cerealísticos de sequeiro, as charnecas e pastos. Situa-se 
sobre terrenos planos ou ondulados, não possui formação arbórea e apresenta variação 
cromática ao longo do ciclo anual. 
 
2.- Paisagem de campo 
 
É o antigo bosque mediterrâneo, de azinheira, destruído para o aproveitamento 
agropecuário e assentado sobre um relevo em geral suavizado. O solo está tapiçado por 
espécies herbáceas (cereais ou pasto). Apresenta variação cromática ao longo do ano e 
possui uma estrutura vertical em dois níveis (estrato arbóreo e herbáceo). 
 

3.- Paisagem de várzea transformada pela irrigação 
 
Esta paisagem ocupa, na sua maior parte, a várzea do rio Guadiana e dos seus afluentes. 
É uma paisagem de características muito antrópicas, com pouca variação cromática e 
ligada ao meio húmido. 
 
4.- Paisagem aquática e de ribeira 
 
Pertencem a esta unidade os cursos de água, os pequenos reservatórios e lagoas 
dispersos pela zona, o Canal de Montijo, etc., e a faixa de vegetação ribeirinha que os 
acompanha (eucaliptos, freixos, salgueiros, tarays, juncos). 
 
Trata-se de uma unidade paisagística de carácter linear e que rompe visualmente a 
monotonia e artificialidade do ambiente, enriquecendo-o em cores, texturas e verticalidade 
(estrato arbóreo, arbústeo e herbáceo). 
 
5.- Paisagem agrícola de sequeiro 
 
São as escassas áreas de cultivos lenhosos em sequeiro (olival, frutíferas, etc.), que 
circundam – geralmente - os núcleos de população. 
 
O seu carácter arbóreo confere-lhe maior qualidade visual e menor fragilidade visual que 
aos cultivos de cereal em sequeiro. 
 
6. Paisagem urbana 
 
Correspondem aos núcleos de população, as edificações e as infra-estruturas. É uma 
paisagem totalmente humanizada e artificial, pouco variada em texturas e 
visualmente.pouco frágil  
 
3.3.2 Avaliação da paisagem 
 
À hora de avaliar as diferentes unidades de paisagem é necessário ressaltar que o título de 
"valor paisagístico" integra tanto a "qualidade visual intrínseca" da unidade como a 
"fragilidade da unidade paisagística face às alterações procedentes do projeto". 
 
Segundo este critério, outorgando coeficientes às diversas unidades de paisagem, numa 
escala de 0 a 1, onde o valor 1 significa o maior valor paisagístico e 0 significa o menor 
valor, o resultado é o seguinte:  
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- Qualidade visual intrínseca: o aspecto natural, a presença de diferentes estratos 
vegetais (arbóreo, arbústeo e herbáceo), a existência de água e a variação 
cromática num mesmo momento ou ao longo das estações conferem à paisagem 
qualidade visual.  

 
Por isso, as unidades paisagísticas com maior qualidade são a paisagem aquática 
e ribeirinha e a paisagem de campos, seguidas da paisagem cerealista e a de 
várzea. 

 
- Fragilidade visual: a existência de elementos verticais (arborização), variação 

cromática e carácter artificial conferem à paisagem uma fragilidade visual baixa. 
 

Devido a isto, a paisagem urbana e a paisagem agrícola de sequeiro possuem uma 
fragilidade muito baixa; a paisagem aquática-ribeirinha e a paisagem de campo 
mostram uma fragilidade média e as paisagens de cultivos cerealísticos – tanto de 
sequeiro como de regadio - apresentam uma fragilidade médio-alta. 

 
 

Unidade paisagística Coeficiente 
Paisagem aquática e de ribeira 0,5 
Paisagem de campo 0,7 
Paisagem de várzea em irrigação 0,3 
Paisagem cerealista de sequeiro 0,2 
Paisagem agrícola de sequeiro 0,1 
Paisagem urbana 0,0 

 
 
3.4 Espaços Naturais de Interesse 
 
Os espaços naturais de interesse englobam: 
 

 os espaços protegidos ou propostos para a sua proteção pela legislação europeia 
(ZEPAs e ZECs - Zonas de Especial Conservação -: não existe nenhum na zona de 
estudo). Propõe-se o SIC ES4310059 Rio Gévora Baixo. 

 
 os espaços protegidos ou propostos para a sua proteção pela legislação nacional 

(não existe nenhum no âmbito de estudo). 
 
 os espaços protegidos ou propostos para a sua proteção pela legislação 

autonómica (tampouco existe nenhum neste território). 

 os espaços protegidos ou propostos para sua proteção pela legislação municipal: 
são as Áreas de Interesse Ambiental por Planejamento Urbanístico. 

 
 a Área Importante para as Aves (IBA) nº 290 Botoa-Villar del Rey 

 
3.4.1 Espaços da Rede Natura 2000 
 
A Disposição comunitária Habitat (92/43/CEE), transposta para o nosso ordenamento 
jurídico pelo Real Decreto 1997/1995, estabelece que cada Estado-membro contribua à 
constituição de uma rede ecológica europeia de Zonas Especiais de Conservação (ZECs), 
que se integrarão na futura Rede Natura 2000, em função da representação que tenham 
no seu território os tipos de habitats naturais e os habitats das espécies relacionadas nos 
Anexos I e II da mencionada Disposição. 
 
O propósito desta Rede é capacitar a Comunidade Europeia e os Estados-membros, 
através de critérios homogêneos, para a manutenção ou restauração de um estado de 
conservação favorável para os habitats e as espécies. 
 
Os espaços que fazem parte da Rede Natura 2000 são de dois tipos: as ZEPA (zonas de 
especial proteção para as aves), integradas diretamente na Rede Natura 2000, e os SIC, 
que poderão ser designados zonas especiais de conservação (ZEC), em função da 
decisão que tomem os Estados-membros de acordo com a Disposição Habitats. 
 
Devido a isto, cada país elaborou uma lista inicial de Sítios de Importância Comunitária 
para remeter à Comissão Europeia, através da Direção-Geral de Conservação da Natureza 
do Ministério do Meio Ambiente. 
 
A Comisão Europeia elaborou uma lista inicial de Sítios de Importância Comunitária (SICs) 
para a região mediterrânea, mediante Decisão de 19 de Julho de 2006, publicada na 
quinta-feira 21 de Setembro no Diário Oficial da União Europeia. 
 
Assim, no âmbito de estudo existem dois SICs propostos (estão representados na 
cartografia em verde com seu rótulo identificativo, que inclui o seu nome e o seu código da 
Rede Natura 2000); destes espaços um pertence ao território espanhol e o outro está em 
Portugal. Também foi cartografado, noutro tom de verde, a Área de Interesse Ambiental 
por Planejamento Urbanístico da cidade de Badajoz. Finalmente, em rosa foi representada 
a cartografia da IBA nº 290 Botoa-Villar del Rey. 
 
Todos estes espaços estão referidos no mapa Espaços Naturais de Interesse, E: 1/5.000. 
As suas características são as que se descrevem a seguir. 
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SIC ES4310059 Rio Gévora Baixo 
 
Engloba o curso do rio Gévora desde a fronteira com Portugal até a sua foz nas 
proximidades da cidade de Badajoz, recebendo as águas procedentes do seu afluente o rio 
Zapatón.  
 
Proposto como SIC no ano 1999 e com uma extensão de 612,27 ha, o mais importante é a 
fauna piscícola, com seis espécies protegidas: boga (Chondrostoma polylepis), bordalo 
(Tropidophoxinellus alburnoides), pardelha (Rutilus lemmingii), saramugo (Anaecypris 
hispanica), barbo-cumba (Barbus comiza) e verdemã ou verdemã do Norte (Cobitis taenia). 
 
Também estão presentes a lontra e o tartaruga marinha; entre os habitats protegidos cabe 
assinalar os bosques de galeria (freixos, salgueiros e choupos: habitats 91B0 e 92A0). 
 
SIC PTCON0030 Caia 
 
Este espaço não faz parte do território espanhol. Os terrenos do lado português do rio Caia 
estão incluídos na proposta portuguesa de proteção em Rede Natura 2000, como “Sítio da 
Lista Nacional” com código PTCON0030 por resolução do Conselho de Ministros 
português de 28 de Agosto de 1997.  
 
A importância do Sítio, na documentação de proposta é devida a conservação de valores 
naturais associados ao rio e aos cursos fluviais da rede de drenagem local, além da 
coexistência perfeitamente harmonizada das explorações agrícolas com a conservação de 
valores naturais de formações vegetais. Neste sentido salienta-se a necessidade de 
conservação de populações associadas às massas de água continentais das 
caracteristicas do Caia, como são presença de lontra (Lutra lutra), tartaruga marinha 
(Mauremys leprosa) e várias espécies de peixes e anfíbios. 
 
3.4.2 Áreas de Interesse Ambiental por Planejamento Urbanístico 
 
No que respeita aos espaços protegidos pelo planejamento urbanístico municipal, os quais 
foram englobados sob o nome de “Áreas de Interesse Ambiental por Planejamento 
Urbanístico”, encontra-se um na zona de estudo, que também coincide/sobrepõe-se em 
parte com o SIC antes citado (ver mapa mencionado): 
 

− Badajoz: “Área de proteção ecológica paisagística”. 
 
 

3.4.3 Habitats de interesse comunitário 
 
No presente parágrafo, relacionam-se os tipos de habitats do anexo I da Disposição 
92/43/CEE (Disposição Habitats), presentes na zona de estudo. 
 
Entende-se por habitats naturais de interesse comunitário, os que: 
 

- encontram-se ameaçados de desaparição na sua área de distribuição natural;  
 
- apresentam uma área de distribuição natural reduzida devido a sua regressão ou 

devido a sua área intrinsecamente restringida;  
 

- ou melhor constituem exemplos representativos de características típicas de uma ou 
de várias das seis regiões biogeográficas seguintes: alpina, atlântica, boreal, 
continental, macaronésia e mediterrânea.  

 
Definem-se os habitats naturais prioritários como os tipos de habitats naturais ameaçados 
de desaparição presentes no território europeu dos Estados-membros, cuja conservação 
representa uma especial responsabilidade para a Comunidade devido a importância da 
proporção da sua área de distribuição natural incluída nesse território. 
 
Com o objetivo de avaliar detalhadamente os efeitos do projecto sobre habitats de 
interesse comunitário consultou-se a cartografia de habitats de interesse comunitário 
existente na página web do Ministério do Meio Ambiente (estado de Badajoz); esta 
informação foi utilizada para realizar a Figura dos Espaços Naturais de Interesse. 
 
No quadro anexo detalhamos a relação de habitats naturais de interesse comunitário 
presentes no âmbito do estudo: 
 

- O código que aparece na primeira coluna é o utilizado no Inventário Nacional de 
Habitats para caracterizar àqueles polígonos que contêm habitats incluídos no 
Anexo I da Disposição 92/43/CEE; os quatro primeiros dígitos desse número 
correspondem aos da folha 1:50.000 do Mapa Topográfico Nacional onde se 
encontra o polígono. 

 
- Na segunda coluna relaciona-se o código dos tipos de habitats do Anexo I da 

Disposição 92/43/CEE ao amparo do Anexo B. O Manual de Interpretação dos 
Habitats da União Europeia (versão EUR 15 de Abril de 1996) inclui os novos 
códigos Natura 2000 que, no anexo I da citada Disposição procede substituir a 
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referência ao código Corine pela referência do código Natura 2000. Os habitats 
naturais prioritários estão assinalados com um asterisco (*). 

- Na terceira coluna descreve-se o tipo de habitat segundo o indicado no R.D. 
1997/1995, de trasposição ao ordenamento jurídico espanhol da Disposição 
92/43/CEE. 

 
- Na quarta coluna inclui-se o Índice de Naturalidade (I. NAT), número de 1 a 3, que 

indica o estado de conservação do tipo de habitat na unidade de catalogação 
correspondente. O valor máximo 3 representa o máximo grau de naturalidade.   

 
- Na última coluna indica-se a cobertura, número que reflete a porcentagem de 

superfície ocupada pelo habitat na unidade de catalogação correspondente, 
menciona-se mediante uma porcentagem de superfície concreta, de conhecer-se 
esta, ou melhor mediante um número de 1 a 4 segundo o intervalo ou classe de 
cobertura estimada: (1), 0 – 25 %; (2), 25 – 50 %; (3), 50 – 75 %; ou (4), 75 – 100 %.  

 
 

POLÍGONO CÓDIGO HABITAT (R.D. 1997/1995) E ASSOCIAÇÃO I. NAT COB. 
92A0 Bosques galeria de Salix alba e Populus alba (Salici 

atrocinereae-Populetum albae) 
2 60 

92A0 Bosques galeria de Salix alba e Populus alba 
(Salicetum salvifolio-lambertianae) 

2 30 
09310003 

91B0 Bosques galeria de rios de vazão intermitente 
mediterrâneos com Rhododendron ponticum, Salix e 
outras (Ficario-Fraxinetum angustifoliae) 

1 10 

92A0 Bosques galeria de Salix alba e Populus alba (Salici 
atrocinereae-Populetum albae) 

2 60 

92A0 Bosques galeria de Salix alba e Populus alba 
(Salicetum salvifolio-lambertianae) 

2 30 
09310004 

91B0 Bosques galeria de rios de vazão intermitente 
mediterrâneos com Rhododendron ponticum, Salix e 
outras (Ficario-Fraxinetum angustifoliae) 

1 10 

6310 Devesas perennifolias de Quercus spp (Devesas de 
Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae) 

3 10 

09310005 
6220* Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-

Brachypodietea (Poo bulbosae-Trifolietum subterranei) 
2 0 

09310032 3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação 
Magnopotamion ou Hydrocharition (Myriophyllo-
Nupharetum lutei) 

2 70 

09310033 3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação 
Magnopotamion ou Hydrocharition (Myriophyllo-
Nupharetum lutei) 

2 70 

92A0 Bosques galeria de Salix alba e Populus alba (Salici 
atrocinereae-Populetum albae) 

2 60 09310034 

92A0 Bosques galeria de Salix alba e Populus alba 
(Salicetum salvifolio-lambertianae) 

2 30 

POLÍGONO CÓDIGO HABITAT (R.D. 1997/1995) E ASSOCIAÇÃO I. NAT COB. 
91B0 Bosques galeria de rios de vazão intermitente 

mediterrâneos com Rhododendron ponticum, Salix e 
outras (Ficario-Fraxinetum angustifoliae) 

1 10 

09310035 3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação 
Magnopotamion ou Hydrocharition (Myriophyllo-
Nupharetum lutei) 

2 70 

09310036 3150 Lagos eutróficos naturais com vegetação 
Magnopotamion ou Hydrocharition (Myriophyllo-
Nupharetum lutei) 

2 70 

09310037 6220* Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-
Brachypodietea (Poo bulbosae-Astragaletum sesamei) 

3 80 

09310038 6220* Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-
Brachypodietea (Poo bulbosae-Astragaletum sesamei) 

3 80 

09310039 6220* Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-
Brachypodietea (Poo bulbosae-Astragaletum sesamei) 

3 10 

09310040 5333 Matorrais termomediterrâneos e pre-estépicos 
(Asparago albi-Rhamnetum oleoidis) 

2 70 

09310041 6220* Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-
Brachypodietea (Poo bulbosae-Astragaletum sesamei) 

3 10 

6310 Devesas perenifólias de Quercus spp (Devesas de 
Sanguisorbo-Quercetum suberis) 

3 10 

6220* Poo bulbosae-Astragaletum sesamei 1 0 09310042 
6310 Campos perenifólios de Quercus spp (Devesas de Pyro 

bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae) 
3 10 

 
Na relação dos habitats protegidos, consideramos: 
 

- 3150: encontra-se de maneira pontual em seis pequenas zonas do rio Gévora, ao 
norte da cidade de Badajoz e da rodovia A-5. 

 
- 5333: Existe uma superfície localizada ao norte de Badajoz cidade e da rodovia A-5. 
 
- 6220*: Distinguem-se duas superfícies, todas elas com um estado de conservação 

“excelente” e um grau de cobertura de 80%-100%, a noroeste de Badajoz cidade, e 
outras pequenas zonas pontuais - situadas junto do rio Gévora, junto do rio 
Guadiana e a sul da cidade de Badajoz - também com um “excelente” grau de 
conservação. 

 
- 6310: Ocupam amplas superfícies, com um estado de conservação em geral 

“excelente”, ao norte dos traçados e a sudeste da cidade de Badajoz. Trata-se de 
campos do género Quercus (Quercus suber e/ou Quercus ilex: azinheiras e 
sobreiros). 
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- 91B0: Este habitat linear vai associado a um curso de água, localiza-se 
exclusivamente no rio Gévora a montante da cidade de Badajoz. 

 
- 92A0: Aparecem ao longo de diversos trechos do rio Gévora (com um estado de 

conservação “bom”), tanto a montante como a jusante da cidade Badajoz. 
 
 
3.4.4 Áreas importantes para as aves 
 
O Programa de Conservação das Áreas Importantes para as Aves (Important Bird Areas, 
IBAs) constitui uma essencial contribuição para o estabelecimento de estratégias de 
conservação, que utiliza as aves como indicadoras das áreas com maior riqueza natural. 
 
As 391 IBAs incluídas no inventário espanhol são importantes à escala internacional para a 
conservação de 160 espécies de aves ameaçadas. 
 
Depois de uma ampla campanha de coleta de dados atualizados, consideram-se IBAs 
todas aquelas zonas que cumprem algum dos critérios científicos internacionais 
estabelecidos por BirdLife International. Estes critérios baseiam-se no tamanho da 
população, a diversidade e o estado de ameaça internacional das aves. 
 
Os critérios (1989, actualizados em 1995) são expostos a seguir: 
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CATEGORIA CRITÉRIOS 
A: Áreas de Importância Mundial  

A1: Espécies mundialmente ameaçadas 
A área acolhe regularmente valores significativos de uma espécie mundialmente ameaçada ou de outra cuja 
conservação seja de interesse mundial 

A2: Espécies de distribuição restrita 
A área acolhe uma parte significativa de um grupo de espécies cujas áreas de cria definem uma Área de Aves 
Endémicas (EBA) ou uma EBA Secundária 

A3: Grupos de espécies vinculados a um tipo de habitat (bioma) 
A área acolhe uma parte significativa do grupo de espécies cujas distribuições estão confinadas total ou 
maioritariamente a um bioma 
i: A área acolhe regularmente um 1% ou mais de uma população biogeográfica diferenciável de uma espécie 
gregária de ave aquática 
ii: A área acolhe regularmente um 1% ou mais da população mundial de uma espécie gregária de ave marinha 
ou terrestre 
iii: A área acolhe regularmente mais de 20.000 aves aquáticas ou mais de 10.000 casais de aves marinhas de 
uma ou várias espécies 

A4: Concentrações de importância mundial. A área deve cumprir 
algum dos seguintes critérios: 

iv: A área cumpre os critérios numéricos estabelecidos para espécies migratórias em zonas de passagem 
(“estreitamento”) 

B: Áreas de Importância Europeia  

i: A área acolhe regularmente um 1% ou mais de uma população biogeográfica diferenciável ou de uma via de 
migração de uma espécie de ave aquática gregária 
ii: A área acolhe regularmente um 1% ou mais de uma população biogeográfica diferenciável de uma espécie 
gregária de ave marinha 

iii: A área acolhe regularmente um 1% ou mais de uma população biogeográfica diferenciável de outras 
espécies gregárias 

B1: Concentrações de importância europeia. A área deve cumprir 
algum dos seguintes critérios: 

iv: A área é um “estreitamento” em migração por onde passam de maneira regular, na Primavera ou Outono, 
mais de 5.000 cegonhas ou 3.000 rapazes migratórias ou grous 

B2: Espécies com um estado de conservação desfavorável em Europa A área deve ser uma das “n” mais importantes em cada país para espécies catalogadas como SPEC 1, 2 e 3 
para as que é apropriada uma estratégia de conservação de espaços  

B3: Espécies com um estado de conservação favorável com mais de 
50% de sua população mundial em Europa 

A área deve ser uma das “n” mais importantes em cada país para espécies catalogadas como SPEC 4 para as 
quais é apropriada uma estratégia de conservação de espaços 
C1: A área acolhe regularmente valores significativos de uma espécie mundialmente ameaçada ou de outra 
cuja conservação é de interesse mundial 
C2: A área acolhe de forma regular pelo menos um 1% de uma população migratória diferenciável ou do total 
da população na UE de uma espécie do Anexo I 
C3: A área acolhe regularmente pelo menos um 1% de uma população migratória diferenciável de espécies 
não incluidas no Anexo I 
C4: A área acolhe regularmente mais de 20.000 aves aquáticas de uma ou várias espécies ou mais de 10.000 
casais (ou 20.000 individuos) de aves marinhas migratórias 
C5: O local é um “estreitamento” em migração, pelo qual passam de maneira regular, na primavera ou Otono, 
mais de 5.000 cegonhas ou mais de 3.000 rapinas migratórias ou grous 
C6: A área é uma das cinco mais importantes em cada “região europeia” (para esse efeito, Espanha está 
dividida em 7 grandes unidades, e Canárias) para uma espécie ou sub-espécie do Anexo I. Estas áreas devem 
acolher valores apreciáveis dessa espécie ou subespécie na EU 

C: Áreas de Importância na UE, para as espécies e 
subespécies do Anexo I da Disposição Aves 

C7: O local não cumpre nenhum dos critérios anteriores (C1-C6), mais foi designado como ZEPA ou 
selecionado como candidato para ser baseando-se nos critérios ornitológicos 
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No território em análise está presente uma Área Importante para as Aves em Espanha (IBA 
nº 290 “Botoa-Villar del Rey”), selecionada em função de um ou mais destes critérios; 
representa uma superfície mais ampla que a dos espaços naturais protegidos ou propostos 
para a sua proteção da zona de estudo. 
 
Na descrição da mesma definem-se a sua extensão e as coordenadas do seu centro 
geográfico, e explicitam-se os critérios pelos quais foi selecionada e as espécies e 
quantidade de aves que a habitam. Estes dados fazem referência a: 
 

- Época: Código de estação. 
 

R: Reprodutor Residente 
B: Reprodutor Estival 
P: De passagem migratória 
W: Invernal 
N: Visitante não reprodutor 
U: Estado desconhecido 

 
- Ano: Ano de referência dos dados da população estimada. 

 
- Tamanho da população: Tamanho mínimo e máximo da população de uma 

espécie na IBA.  
 

Se o tamanho da população for conhecido com precisão os valores máximos e 
mínimos podem coincidir. Se o intervalo menor (mínimo) for conhecido mais ou 
menos bem, mesmo que seja impossível estimar o intervalo maior (máximo), 
completa-se com valor 0 o campo correspondente a este intervalo. Os dados de 
população para as espécies reprodutoras são dados em casais; os dados para 
espécies não reprodutoras são dados por indivíduos. 

 
- Precisão: Código para a precisão na estimativa do tamanho da população. 

 
A: Exata. 
B: Incompleta. 
C: Pobre. 
U: Desconhecida. 

 
- Critérios: indicam-se os códigos para os quais a espécie satisfaz os critérios da 

IBA. 
 

IBA nº 290: Botoa-Villar del Rey 
 
Esta IBA, que carece de proteção, possui uma superfície de 47.800 ha e o seu centro 
geográfico situa-se nas coordenadas 39º 10´ N, 06º 50´ W. O seu limite meridional é o 
Canal de Montijo e a rodovia A-5, e o seu limite ocidental é a fronteira com Portugal e a 
estrada autonómica BA-5012. 
 
Trata-se de uma área de planos, situada ao norte da província de Badajoz; os rios Gévora 
e Zapatón cruzam a zona. Localizam-se na área cultivos de cereal de sequeiro e irrigação, 
pastos e campos de azinheiras. Existe gado lanífero. 
 
Desde o ponto de vista da importância ornitológica, devemos salientar a alta densidade de 
aves de estepes, entre elas tartaranhão-caçador, abetarda, sisão, alcaravão, cortiçol de 
barriga preta e cortiçol de barriga branca. O grou passa o inverno na zona (mín: médio 
período 1990-1996, máx. do mesmo período: dois dormidouros de menos de 1.000 aves).  
 
 

NOME 
COMUM 

ÉPOCA ANO 

TAMANHO 
MÍNIMO 

POPULAÇÃ
O 

TAMAÑO 
MÁXIMO 

POPULAÇÃ
O 

PRECISÃO CRITÉRIOS 

Grou  W 1995 339 792 A B1i, C2 

Sisão R 1996 500 indiv. 0 B A1, B2, C1 

Abetarda R 1995 332 indiv. 332 indiv. A 
A1, B2, C1, 

C2 

 
3.5 Patrimônio cultural 
 
Neste ponto sintetizamos toda a análise e avaliação do patrimônio cultural da área 
recolhida no Apêndice 4, bem como a informação documental fornecida pela Secretaria de 
Estremadura (ver Apêndice 3). 
 
3.5.1 Introdução 
 
Datada de 19-11-2004 solicitou-se - à Direção-Geral de Patrimônio Cultural da Secretaria 
da Cultura do Governo de Estremadura – a licença de prospecção arqueológica superficial 
intensiva dos traçados em estudo.  
 
Datada de 01-12-2004, essa Direção-geral autorizou a mencionada prospecção 
arqueológica, iniciando-se os trabalhos de campo em 16-12-2004. 
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3.5.2 Inventário arqueológico 
 
3.5.2.1 Carta Arqueológica de Estremadura 
 
A informação fornecida pela Direção-Geral de Patrimônio Cultural da Secretaria da Cultura 
do Governo de Estremadura (ver Apêndice 3) permitiu conhecer três jazidas localizadas na 
zona de estudo: 
 
• Granja de “Céspedes” 
 
Conjunto de jazidas romanas e pré-históricas. 
Quadrante de localização:    4305/670-4305/672 
    4307/670-4307/672 
 
• Forte e Cerro de San Cristóbal 
 
Conjunto de arquitectura militar e jazidas pré-históricas. 
Quadrante de localização:    430620/67550-430620/67610 
    430690/67550-430690/67610 
 
• Santa Engracia 
 
Jazida de ocupação da Idade do Cobre 
Quadrante de localização:    4308/675-4308/677 
    4309/675-4309/677 
 
3.5.2.2 Prospecção arqueológica superficial 
 
A seguir, são descritos os elementos do Patrimônio Cultural delimitados mediante o 
trabalho de campo (ver mapa de Patrimônio Cultural. Vias Pecuárias, E:1/5.000): 
 
Estes elementos, (totalizando 7), foram definidos pela presença de material arqueológico 
em superfície ou pela evidência de restos construtivos. 

Nome do Elemento: ZONA POTENCIAL 1 
Coordenadas UTM: 685056.595/4311855.275 
Classificação cultural: Romano 
Tipologia: Indeterminado 
Descrição: Zona de cultivo de irrigação na qual foram localizados 3-4 fragmentos de 
tégula, de adscrição romana. 
Observações: O forte nivelamento sofrido no terreno onde apareceram os materiais, 
juntamente com a prospecção dos terrenos contíguos -que se encontram num nível 
superior, com resultados negativos- faz pensar que os materiais são forâneos, ou melhor, 
que pertenceram a um pequeno assentamento totalmente destruído, sendo que a ausência 
total de material faz pensar na primeira possibilidade. Situa-se contíguo ao “Arroyo de La 
Cabrera”. 
 
Nome do Elemento: ZONA POTENCIAL 2 
Coordenadas UTM: 683318.137/4311648.580 
Classificação cultural: Romano 
Tipologia: Indeterminado 
Descrição: Em uma zona não alterada pelos trabalhos agrícolas e com presença de 
campos de azinheira, e restos de estruturas pecuárias, dividida por um arroio, foi 
encontrado fragmentos de tégula romana.  
Observações: A zona não está removida e é difícil determinar se o material encontrado 
corresponde a uma jazida situada no subsolo. Encontra-se ao lado da “Granja la Vaqueria”. 
 
Nome do Elemento: ZONA POTENCIAL 3 
Coordenadas UTM: 674005.156/4309108.256 
Classificação cultural: Indeterminado 
Tipologia: Indeterminado 
Descrição: Na ladeira de uma antiga pedreira foram encontrados materiais construtivos de 
difícil adscrição. 
Observações: É difícil determinar se o material é forâneo ou procede da zona. Situa-se ao 
lado da intersecção da rodovia A-5 com a estrada BA-5012. 
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Nome do Elemento: ELEMENTO Nº 1 
Coordenadas UTM: 6771157.238/4309680.934 
Classificação cultural: Moderno-Contemporâneo 
Tipologia: Ponte 
Descrição: Ponte de canteria, em perfeito estado de conservação. 
Observações: Atualmente não está em uso. Situa-se em paralelo –e ao sul- da ponte do 
F.C. Madrid-Badajoz sobre o rio Gévora. 
 
Nome do Elemento: ELEMENTO Nº 2 
Coordenadas UTM: 672907.23/4308298.44 
Classificação cultural: Contemporâneo 
Tipologia: Poço e barragem-bebedouro para o gado 
Descrição: Poço e barragem-bebedouro para o gado de alvenaria e tijolo, e revestido de 
argamassa de cal morena  
 
Nome do Elemento: JAZIDA Nº 1 
Coordenadas UTM: 671514.552/4307379.540 
Classificação cultural: Romano 
Tipologia: Assentamento rural 
Descrição: Numa suave colina foi encontrado grande quantidade de material construtivo 
romano, disperso numa grande superfície, que indica a presença de uma jazida 
arqueológica sita no subsolo. 
Observações: O material é muito abundante.  
 
Nome do Elemento: JAZIDA Nº 2 
Coordenadas UTM: 670609.248/4306823.516 
Classificação cultural: Romano/Moderno 
Tipologia: Assentamento rural/eira, e estruturas agrícolas. 
Descrição: Numa zona com planalto foram encontrados restos do que parecem ser 
estruturas agrícolas e uma eira. Por outro lado, também foram encontrados fragmentos de 
material construtivo -de adscrição romana- que podem indicar a presença de uma jazida 
sita no subsolo. 
Observações: Dado que a zona não se encontra removida, é difícil delimitar perfeitamente 
a jazida. Esta jazida localiza-se na parte final dos traçados das Alternativas, no “Cortijo de 
La Gudina”. 

3.6 Vias pecuárias 
 
São numerosas as vias pecuárias existentes no município de Badajoz. É necessário 
salientar que as vias pecuárias organizam-se em quatro categorias, atendendo a sua 
entidade: rota de transumância, via pastoril, veredas e caminhos de gado. 
 
A informação fornecida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (Unidade Territorial de 
Badajoz) do Governo de Estremadura permitiu conhecer as vias pecuárias do município 
em estudo (ver Apêndice 3). 
 
A denominação destas vias é a seguinte: 
 

- 1. Rota de transumância de Hinojais ou Malpica 
- 2. Rota de transumância de Las Bardocas 
- 3. Rota de transumância de Las Merimillas 
- 4. Rota de transumância de Los Limonetes 
- 5. Rota de transumância de Talavera ao Bercial 
- 6. Rota de transumância de Telena 
- 7. Rota de transumância de Valdesevilla 
- 8. Rota de transumância do Valdío de Fuente Álamo 
- 9. Rota de Transumância Real de Calamón, Sobreiro e Torrequebra ao Charco de 

Aguas Frias 
- 10. Rota de Transumância Real de Sancha Brava (é a Rota de Transumância Real 

Soriana Ocidental, que nesta zona tem este nome) 
- 11. Caminho de gado da Cabeza del Puente e Madre Vieja 
- 12. Caminho de gado da Carretera de Valverde 
- 13. Caminho de gado ou Vereda da Jurdana e Valdesevilla 
- 14. Caminho de gado e Barragem-bebedouro para o gado da Fuente de El Rubio 
- 15. Caminho de gado e Barragem-bebedouro para o gado de La Pinela 
- 16. Via pastoril de Las Torrezuelas 
- 17. Vereda ou Caminho de gado de Los Fresnos ou Satisfolla 
- 18. Vereda ou Caminho de gado da la Casa Blanca 
- A. Barragem-bebedouro para o gado de Calamón 
- B. Barragem-bebedouro para o gado de La Florida e Mimbrero 
- C. Barragem-bebedouro para o gado de La Fuente de Caballeros 
- D. Barragem-bebedouro para o gado de Prado Silveira 

 
Das 18 vias pecuárias existentes, além de 4 barragens-bebedouro para o gado, só existe 
uma via pecuária delimitada: a Rota de Transumância Real de Sancha Brava (ver mapa de 
Patrimônio Cultural. Vias Pecuárias, E: 1/5.000). 
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• Rota de Transumância Real de Sancha Brava 
 

Este é o nome que tem, neste território, a Rota de Transumância Real Soriana 
Ocidental. 
 
Esta via pecuária procede do limite municipal de Cáceres e, após cruzar a Puebla de 
Obando penetra em Badajoz pela zona do “Puerto de lo Zángano”. Atravessa ao longo 
de certo percurso este limite municipal e entra depois em Villar del Rey pelas quintas 
“Las Pedrizas” e “El Campo”, retornando de novo ao município de Badajoz no qual, 
com um traçado paralelo ao da estrada EX-110, chega a Quinta de Palacitos –com a 
que limita - e dirige-se até o rio Gévora. 
 
Após cruzar o rio, orienta-se - com um traçado paralelo ao da estrada EX-100 rumo ao 
centro urbano de Badajoz, atravessa-o – pela zona do bairro do Gurugú e a estação 
ferroviária - e cruza depois o rio Guadiana; desde aqui segue rumo ao sul-sudoeste, 
em direção ao limite municipal de Valverde de Leganés. 
 
No município de Badajoz segue uma direção aproximada NE-SO, com uma distância 
de aproximadamente 70 km. 
 
É uma via pecuária necessária. A sua largura legal no município de Badajoz varia em 
função de qual trecho do traçado se trata. 
 

3.7 Planejamento urbanístico 
 
No limite municipal de Badajoz distinguem-se as seguintes classes de solo (ver mapa de 
Planejamento Urbanístico, E: 1/5.000): 
 

 Solo Urbano 
 Solo Urbanizável 
 Solo Não Urbanizável 
 Solo Não Urbanizável de Proteção Ambiental 
 Solo Reservado para Uso de Transportes 

 
O Solo Não Urbanizável de Proteção Ambiental coincide com a Área de Interesse 
Ambiental por Planejamento Urbanístico (“Área de proteção ecológica paisagística”) de 
Badajoz. 

O Solo Urbanizável localiza-se ao sul da rodovia A-5, depois da intersecção desta com a 
estrada BA-5012. Por sua vez, o Solo Reservado para Uso de Transportes situa-se entre a 
rodovia A-5 e o traçado previsto para a futura Ronda de Badajoz, imediatamente ao sul das 
estacas 15+000-16+500 das alternativas. 
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4. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 
 
4.1 Introdução 
 
A) Existe um conjunto de “problemas” ou tipos de impactos que vão associados 
particularmente às vias de comunicação. Estes impactos são os seguintes: 
 

• Efeito barreira 
 

A existência de uma infra-estrutura linear sempre produz uma diminuição da 
permeabilidade de passagem - tanto para a população humana como para a 
comunidade animal, aos leitos fluviais, etc.- entre as zonas interseptadas. Todos os 
elementos móveis do ecossistema (fauna, cursos de água, etc.) e o meio 
socioeconômico principalmente (intersecção de caminhos, divisão de propriedades) 
resultam afectados. 

 
No presente projeto, dado que as infra-estruturas lineares existentes são numerosas, 
esta lesão ja está presente, embora com a linha de alta velocidade experimentará certo 
aumento. 

 
• Ocupação espacial 
 
É importante, tanto pelos seus possíveis efeitos sobre o meio físico e biológico 
(destruição da vegetação e solo, impermeabilização da área de recarga de aquíferos, 
etc.) como sobre o socioeconômico (destruição de zonas produtivas) e paisagístico 
(alteração da paisagem e intrusão visual). 

 
Igual que no caso anterior, trata-se de um impacto já existente que se agravará.  

 
• Impacto acústico 

 
A exploração da nova via férrea gerará emissões sonoras que podem provocar um 
aumento considerável do nível de ruído da zona. Em zonas semi-urbanas e núcleos de 
população, o impacto pode ser importante (pelo número de pessoas afetadas), e em 
zonas rurais ou naturais, a alteração também pode ser significativa (afetando à fauna, 
principalmente). 

 
O aumento do número de comboios que circulem fará que o impacto acústico existente 
aumente. 
 

 
• Efeitos induzidos 

 
Normalmente todas as vias de comunicação originam um desenvolvimento regional ou 
local que acarreta a construção de novas infra-estruturas e edificações, alterações no 
modo de vida tradicional da zona, etc., com os seus consequêntes efeitos. 

 
Com a construção e exploração da nova linha férrea este efeito também ocorrerá, 
sendo que é muito difícil prever a sua magnitude. 
 

B) Além destas alterações inerentes ou “típicas” da construção e exploração de toda 
infra-estrutura linear de comunicação, a presente atuação ocasiona outra série de danos 
sobre o ambiente. Para identificar e descrever todos estes impactos é necessário: 
 

1º) descrever e avaliar as diversas variáveis ambientais admissíveis de afetar 

(meio físico, biológico, socioeconômico, paisagístico, cultural, etc.). 

2º)  identificar todos os elementos do projeto susceptíveis de ocasionar 
alterações no ambiente. 

 
A linha de alta velocidade ocasionará a aparição de uma série de efeitos que se 
manifestarão durante a fase de construção - sendo, portanto, temporários - e/ou durante a 
de exploração (sendo, em consequência, permanentes). 
 
Os elementos do projeto que produzirão estes impactos são os seguintes: 
 

 Fase de construção: 
 

- Pistas de acesso às zonas de obra. 
- Movimento de maquinaria. 
- Instalações auxiliares de obra. 
- Desmatamentos. 
- Movimento de terras. 
- Drenagens superficiais. 
- Explosões. 
- Execução do balastro e colocação da via. 
- Empréstimos. 
- Desapropriações. 
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 Fase de exploração: 

 
- Taludes de escavação e aterros. Estruturas. 
- Drenagens. 
- Presença da linha férrea e suas edificações anexas. 
- Linhas eléctricas e catenária da linha de alta velocidade. 
- Circulação de comboios. 

 
4.2 Metodologia 
 
Para comparar as diferentes soluções desde o ponto de vista do impacto ambiental que 
geram, com a finalidade de poder qualificá-las em função da magnitude desse impacto, 
seguiu-se a seguinte metodologia: 
 
Em primeiro lugar, foram seleccionadas as “variáveis ambientais“ ou “fatores do meio” 
sobre os quais vão ser analisados os impactos produzidos e os indicadores para avaliar o 
correspondente elemento do meio. Estes indicadores seguem os seguintes critérios: 
 

- Ser representativos do meio danificado. 
- Ser relevantes, isto é, capazes de proporcionar informação significativa sobre a 

magnitude e importância do impacto. 
- Ser excludentes, para evitar contabilizar um mesmo impacto duas ou várias vezes. 
- Ser de fácil identificação. 
- Ser de fácil quantificação. À este respeito, existem indicadores como a dispersão 

de partículas que são dificilmente quantificáveis, ja que dependem de numerosas 
variáveis (precipitação, velocidade e direção do vento, nº de camiões em 
circulação, etc). 

 
As “variáveis ambientais” selecionadas são as seguintes: 
 

a) Vegetação: a construção da Linha de Alta Velocidade implica na desmatação e 
ocupação do terreno e, portanto, uma perda de vegetação. 

 
Este prejuízo é função de uma variável quantitativa (superfície do tipo de vegetação 
afetada) e de uma variável qualitativa (valor relativo dessa tipologia de formação 
vegetal). 

 
Portanto, como estimador da alteração foi utilizado "superfície de traçado que passa 
sobre cada uma das diferentes unidades de vegetação" da área, resultando essa 

superfície afetada por um coeficiente de acordo com o valor naturalístico de cada 
unidade. 
 
Grande parte do traçado das seis alternativas (ao redor dos 40%) passa sobre 
cultivos de irrigação, de importante valor econômico, mas baixo valor ambiental. 
Dado que os efeitos de todas as alternativas sobre os cultivos de irrigação é muito 
similar, a incidência sobre este aspecto econômico não foi utilizada na análise e 
comparação das mesmas. 

 
b) Biotipos e fauna: do mesmo modo, os biotipos e a fauna associada a eles serão 

parcialmente eliminados ou alterados pela nova infra-estrutura. 
 

O estimador utilizado para avaliar estes efeitos é a "superfície de alternativa que 
passa sobre os diferentes biotipos" da área, afetando a essa superfície com um 
coeficiente de acordo com o valor ambiental do biotipo e da sua fauna associada. 

 
c) Paisagem: tanto a fase de construção como a de funcionamento degradarão a 

paisagem da área (presença da via, escavações e aterros, viadutos, linha elétrica, 
circulação dos comboios, etc.). 

 
O estimador utilizado para quantificar esta alteração é, também, a "superfície de 
alternativa que passa sobre cada uma das diferentes unidades de paisagem" da 
área, resultando essa superfície afetada por um coeficiente de acordo com o valor 
paisagístico de cada unidade. 

 
d) Espaços Naturais de Interesse: a construção e o funcionamento de Linha de Alta 

Velocidade acarretam um efeito negativo sobre os espaços naturais de interesse da 
zona (ocupação, degradação dos seus habitats, etc.). 
 
Como estimador destes efeitos utiliza-se "a superfície de alternativa que passa ao 
longo dos diferentes espaços naturais de interesse", afetando a essa superfície com 
um coeficiente de acordo com a importância dos mesmos. 
 

e) Núcleos urbanos: a construção e – sobretudo - o funcionamento de Linha de Alta 
Velocidade acarretam um efeito negativo sobre os núcleos urbanos da zona 
(moléstias, ruído, efeito barreira sobre os movimentos populacionais, etc.). 
 
O estimador utilizado para quantificar esta alteração é “o comprimento de alternativa 
que passa a menos de 500 m dos núcleos urbanos”, afetando a esta dimensão com 
um coeficiente de acordo com a magnitude (nº de habitantes) da população afetada. 
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f) Patrimônio cultural: durante a fase de construção e, dado o patrimônio arqueológico 

existente neste território, serão afetadas diversas jazidas e/ou elementos culturais 
existentes na zona. 

 
O estimador utilizado para avaliar estos efeitos é “a superfície de incidência das 
alternativas sobre os elementos integrantes do patrimônio cultural”, afetando a essa 
superfície com um coeficiente de acordo com uma implicação direta ou indireta. 

 
g) Hidrologia: a fase de construção – fundamentalmente - afetará de forma negativa os 

diversos leitos da zona e à qualidade das suas águas. Este impacto também se 
produzirá, mesmo que previsivelmente com menor magnitude, ao longo da fase de 
exploração. 

 
Como estimador desta efeitos utiliza-se "o comprimento de alternativa que passa ao 
longo dos diferentes cursos fluviais” da zona, afetando a esta dimensão com um 
coeficiente de acordo com uma implicação para grandes cursos de água ou para 
pequenos arroios, canais, etc. 

 
Posteriormente, para comparar as soluções e poder selecionar a de menor impacto 
ambiental, seguiu-se o seguinte processo: 
 

- Análise da implicação produzida sobre cada um dos “fatores ambientais” 
(vegetação, biotipos e fauna, paisagem, espaços naturais de interesse, patrimônio 
cultural, núcleos urbanos e hidrologia). Para cada indicador, as soluções 
consideram valores possíveis entre 0 e 1, sendo piores ambientalmente quanto 
maior for o valor (maior valor de impacto). 

 
- Obtenção de um valor final das soluções integrando o resultado obtido por todos os 

indicadores. Para isto foram estabelecidos coeficientes de ponderação ou pesos, 
com o propósito de expressar a importância relativa com que cada impacto 
identificado e medido contribui ao impacto global que o projeto causaria ao 
ambiente. Assim, um coeficiente de ponderação elevado indica que o fator contribui 
de maneira significativa à qualidade global do território, e a igual magnitude, o 
impacto será mais importante se o seu peso for muito pequeno. 

 
A avaliação adimensional do impacto permite introduzir esta classificação na análise 
multicritério, onde se combina o Impacto Ambiental com os restantes indicadores 
comparativos (avaliação económica, geologia e geotecnia, tempos de percurso, etc.). 
 

 
4.3 Avaliação de danos 
 
4.3.1 Clima 
 
As alterações microclimáticas são devidas à destruição e perda de vegetação. Neste 
sentido, há que dizer que as alterações microclimáticas não serão especialmente 
significativas, produzindo uma variação climática -pouco apreciável- devido a ligeiras 
variações no regime de evapotranspiração, sempre de carácter pontual e difícilmente 
mensurável. 
 
4.3.2 Ruído e atmosfera 
 

• Durante a fase de construção 
 
Ocorrerá uma diminuição da qualidade do ar como consequência da geração de pó 
ocasionada pelo tráfego da maquinaria, pelas explosões e pela terraplanagem. Será uma 
alteração temporária e extensa, no sentido de que afetará a todo a longitude do traçado. 
 
Também e, de forma extensa, o nível de ruído aumentará temporariamente devido as 
explosões, ao tráfego de maquinaria, etc., em toda a zona de obras e ao seu redor: a 
propagação deste ruído dependerá de variáveis como a distância à ferrovia, a presença de 
obstáculos, etc. 
 
O impacto acústico gerado pelas explosões poderá incidir sobre a fauna. 
 

• Durante a fase de exploração 
 
A qualidade do ar não se verá afetada pelo aumento das emissões de gases poluentes e 
partículas à atmosfera, já que a via férrea será eletrificada. 
 
Mas, será permanente e extenso o aumento do nível de ruído, que será maior que o atual 
visto que crescerá a frequência e a velocidade de trânsito dos comboios. 
 
4.3.3 Geologia e solo. Riscos 
 
As alternativas passam ao longo da depressão do rio Guadiana, onde se acumulam 
materiais detríticos do Terciário. O rio Guadiana e os seus afluentes – os rios Gévora e 
Caia, este último na linha fronteiriça com Portugal - erosionaram estes materiais (em 
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diferentes fases erosivas), depositando em cada uma delas diferentes níveis de terraço 
formados, basicamente, por seixos e areias com espessuras variáveis.  
 
À altura do núcleo urbano de Badajoz sobressai uma dorsal de rochas pré-câmbricas, de 1 
km de largura, constituída por xistos com intercalações de grauvacas, quartzitas e níveis 
de anfibolitos. 
 
Os materiais pelos quais discorrem os traçados pertencem ao Pré-câmbrico, ao Terciário e 
ao Quaternário, sendo os materiais terciários e quaternários os predominantes. Assim, 
litologicamente distinguem-se (ver Plantas Geológicas, E: 1/10.000, do Anexo nº 4 
Geologia e Geotecnia): 
 

- Ardósias xistosas com intercalações de grauvacas, e anfibolitos do Pré-câmbrico 
- Areias argilosas com intercalações de argilas e arenitas do Terciário 
- Solos coluviais 
- Solos do terraço superior do rio Guadiana 
- Solos do terraço médio do rio Guadiana 
- Solos do terraço inferior do rio Guadiana 
- Solos aluviais do leito e planície de inundação dos rios Guadiana, Gévora e Caia 
- Aterros de obras lineares 
- Aterros antrópicos 

 
A porcentagem de traçado com que cada alternativa passa sobre os mesmos resume-se 
no seguinte quadro: 
 

ALTERNATIVAS (% DE TRAÇADO) 
MATERIAIS 

6  7 1 3  4  5  

Planície de inundação 10,9 7,3 11,6 8,0 10,0 6,4 

Solos do terraço inferior 19,1 47,3 19,4 47,9 19,3 47,7 

Solos do terraço médio 20,9 10,0 21,2 10,5 21,1 10,2 

Solos do terraço superior 19,7 8,0 16,1 4,2 12,0 0,0 

Terciário 23,8 21,4 26,1 23,4 31,9 29,7 

Ardósias xistosas 5,5 5,9 5,6 6,0 5,7 6,0 

 
 
Os impactos sobre a geologia e o solo estão intimamente unidos e podem concretar-se em 
dois aspectos: 
 

• perda -temporária ou permanente- de solo, por ocupação do terreno. 
• diminuição -temporária se forem tomadas as medidas preventivas e corretivas 
necessárias- da qualidade edáfica do solo. 

 
Ocorrerá uma perda temporária de solo em todas aquelas áreas ocupadas exclusivamente 
durante a fase de obras: depósito de materiais e maquinaria, zonas de acesso, edificações 
anexas temporárias, etc. Por sua vez, a nova linha ferroviária, com os seus taludes, 
acessos definitivos e edificações anexas permanentes ocasionará uma ocupação e perda 
permanente do solo: a extracção prévia e a posterior reutilização da camada de terra 
vegetal reduzirão em grande parte este impacto negativo. 
 
Enquanto à qualidade do solo, poderá ver-se afetada durante as obras caso não se tomem 
as medidas para impedir o derrame de substâncias poluentes, óleos e combustíveis, etc. 
Após as obras, será necessário um trabalho do terreno com o fim de minimizar a 
compactação ocorrida sobre o mesmo. 
 
Quanto aos riscos, desde o ponto de vista geral não existem inviabilidades ou grandes 
dificuldades geotécnicas nos traçados das alternativas propostas. Portanto, poderemos 
alcançar a estabilidade das escavações e dos aterros com uma adequada inclinação dos 
taludes. 
 
4.3.4 Geomorfologia 
 
Desde o ponto de vista geomorfológico, a zona estudada apresenta um relevo suave, 
escavado sobre os materiais do mioceno, com uma leve pendente rumbo ao rio Guadiana; 
a altitude média é de 200 metros sobre o nível do mar. 
 
O rio Guadiana encaixa-se nestes materiais, dando lugar a um amplo vale onde se situam 
até três níveis de terraços escalonados, sendo os de maior extensão o terraço inferior e a 
planície de inundação.  
 
O rio vai do oeste formando numerosos meandros que, junto aos denominados “braços do 
Guadiana” e os afluentes da margem direita (rios Gévora e Caia), dão lugar a uma malha 
fluvial à qual se soma uma densa rede de canais de irrigação que partem da barragem de 
Montijo. 
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À altura do núcleo populacional de Badajoz, a depressão terciária é interrompida pela 
presença de uma dorsal de rochas duras pré-câmbricas, de direção NO-SE, que dá lugar a 
um pequeno relevo que se destaca sobre a planície. 
 
No que diz respeito aos taludes, a inclinação das escavações deve ser a seguinte: 
 
• Nas rochas bem estratificadas e bastante fraturadas (como são as ardósias xistosas 

sãs desde a superfície) foram previsto taludes 1H:1V para alturas de escavação que 
não excedam os 20 m. 

 
• Nas rochas brandas (como as areias e argilas terciárias), assim como em solos de 

diferente natureza, estima-se conveniente taludes 3H:2V.  
 
No quadro anexo apresentam-se as estacas onde os traçados das alternativas geram 
escavações com altura superior aos 5 m, a altura máxima dos mesmos e o talude 
recomendado.  
 
Como se observa, a altura máxima das escavações é de 27 m – nas Alternativas 3, 5 e 7 - 
e de 17m nas restantes, estas escavações máximas representam 1,6-7,2% da longirude 
dos traçados 
 

Escavações superiores a 5 m de altura 
 

Estaca Alternativas 
Longitude 

(m) 

Altura 
Máxima Escavação 

(m) 

Talude 
recomendado

12+100-12+370 1, 4 e 6 270 17 1H:1V 

11+600-12+800 3, 5 e 7 1.200 27 1H:1V 

 
 
No que diz respeito às terraplenagens, a altura máxima que alcançam não supera os 13 
metros, recomendando-se uma inclinação do tipo 2H:1V. Os maiores de 5 m de altura 
representam também uma percentagem moderada do comprimento dos traçados das 
alternativas, e localizam-se nas estacas seguintes: 
 
 
 
 
 

 
Aterros superiores a 5 m de altura 

 
Alternativas  1, 4 e 6 

Estaca. 
Longitude 

(m) 

Altura 
Máxima Aterro 

(m) 

Talude 
recomendado 

6+600-7+540 940 7 2H:1V 

10+800-12+000 1.200 7 2H:1V 

13+200-17+080 (Alt. 1) 3.880 11 2H:1V 

13+200-16+790 (Alt. 4) 3.590 11 2H:1V 

13+200-17+000 (Alt. 6) 3.800 13 2H:1V 

 
Alternativas 3, 5 e 7 

Estaca 
Longitude 

(m) 

Altura 
Máxima Aterro 

(m) 

Talude 
recomendado 

5+800-7+900 2.100 12 2H:1V 

8+900-10+600 1.700 12 2H:1V 

12+900-17+080 (Alt. 1) 4.180 11 2H:1V 

12+900-16+790 (Alt. 4) 3.890 11 2H:1V 

12+900-17+000 (Alt. 6) 4.100 13 2H:1V 

12+900-17+000 (Alt. 7) 4.100 9 2H:1V 

 
Todo o material procedente das escavações será utilizável íntegralmente para os aterros, 
exceptuando a terra vegetal (a armazenar para o seu posterior uso nas medidas corretivas 
de impacto) e os materiais procedentes da desmatação. 
 
A necessidade de empréstimos de terras ascende na alternativa pior compensada, a 
732.040 m3. Estes materiais poderão ser obtidos dos empréstimos denominados 
Empréstimo-1 e Empréstimo-2, situados nas proximidades dos traçados (ver mapa de 
Localização de Empréstimos, E: 1/5.000). 
 
Indicador: Desvio do Balanço de Terras no que respeita ao valor óptimo (1) 
 

(∑ Volume escavações  + ∑ Volume de terra vegetal ) 
IGeomorf. = ± 1 - 

∑ Volume aterros  
 
Os valores obtidos são: 
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ALTERNATIVAS Aterro Escavaçã
o Terra vegetal TOTAL  

PONDERADO 
ALTERNATIVA 1 

 1.032.110 521.837 187.713,18 0,3125 

ALTERNATIVA 3 
 1.331.686. 985.615 133.103,32 0,1599 

ALTERNATIVA 4 
 1.391.263 696.433 197.888,98 0,3572 

ALTERNATIVA 5 
 1.579.627 1.055.948 133.990,22 0,2467 

ALTERNATIVA 6 
 1.255.522 523.482 191.761,38 0,4303 

ALTERNATIVA 7 
 1.455.099 987.260 137.151,52 0,2273 

 
A alternativa pior compensada é a 6; a melhor compensada é a 3. 
 
4.3.5 Hidrologia e hidrogeologia 
 
4.3.5.1 Hidrologia 
 
O rio Guadiana passa formando numerosos meandros que, junto aos denominados 
“braços do Guadiana” e os arroios, dão lugar a uma malha fluvial ao que se soma uma 
densa rede de canais de irrigação que partem da barragem de Montijo, sendo o principal 
pela margem direita o Canal de Montijo. 
 
O Guadiana recebe – na zona de estudo -, pela margem direita, as águas dos rios Gévora 
e Caia, bem como a dos arroios Cabrera, Siete Aguas, Montijana, Herrerín e Gudina. 
 
O principal impacto consistirá na intersepção dos cursos de água. A trascendência dos 
impactos sobre este fator reside em que os efeitos podem ocorrer em zonas relativamente 
afastadas da via, e que por sua vez, a sua alteração incide sobre outros fatores. 
 
Geralmente, os efeitos que a construção do novo traçado puder provocar ao meio 
ambiente serão verificados, sobretudo, na fase das obras. 
 

• Contaminação das águas 
 

Estes efeitos podem ocorrer por derrames, acidentais ou não, de substâncias 
poluentes relacionadas com a manutenção da maquinaria (óleos e combustíveis), e 
com as operações de construção. Os efeitos ambientais destes derrames são 
negativos, diretos, e podem chegar a ser graves, dado o importante deterioro que 
produzirão sobre as águas superficiais se isto ocorrer. No entanto, devemos constatar 

que estes problemas são reversíveis e recuperáveis, visto que geralmente são do tipo 
pontual e resolvem-se facilmente com uma adequada vigilância destas operações que 
evite o derrame acidental de poluentes. 

 
Deve-se destacar que um efeito claro que gerará a obra nas águas superficiais será o 
aumento de seu grau de turbidez, ao aumentar apreciavelmente a adição de partículas 
sólidas aos leitos pelo aumento de erosão nos novos taludes, o movimento de terras, a 
circulação da maquinaria, etc.  

 
• Danos a leitos 

 
Talvez o efeito mais evidente sobre as águas superficiais seja o desvio transitório ou 
permanente de vazões mediante obras de drenagem.  
 
Trata-se de um impacto negativo, que apresenta um grande número de efeitos 
indiretos, como a danos à dinâmica fluvial geral, conseqüências na flora e na fauna 
ligadas ao leito ou o aumento do risco de erosão e inundação. É um efeito permanente 
no caso de cruzamentos com tubos e quadros e temporário no caso de estruturas, com 
a ressalva da superfície ocupada pelos pilares. É irreversível, mais parcialmente 
recuperável ao ser possível restituir a continuação dos leitos e, com isto o regime de 
circulação das águas e da vegetação associada a suas margens. 

 
“Indicador: comprimento de alternativa que passa ao longo dos diferentes cursos fluviais” 
da zona, afetando a esse comprimento com um coeficiente de acordo com uma implicação 
a grandes cursos de água ou a pequenos arroios, canais, etc. 
 
No quadro anexo mostram-se os valores obtidos para as diferentes soluções: 
 

Grandes 
leitos 

Pequenos 
leitos ALTERNATIVAS

1,0 0,3 

TOTAL  
PONDERADO

ALTERNATIVA 1 
 79 190 0,088 

ALTERNATIVA 3 
 87 186 0,072 

ALTERNATIVA 4 
 79 470 0,148 

ALTERNATIVA 5 
 87 466 0,118 

ALTERNATIVA 6 
 79 670 0,170 

ALTERNATIVA 7 
 87 666 0,138 
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As alternativas menos impactantes são a 1 e a 3. O impacto que provoca estas soluções 
sobre a hidrologia é muito menor que o das restantes porque são as que menor 
conseqüência produzem sobre o arroio de La Gudina.  
 
4.3.5.2 Hidrogeologia 
 
No que diz respeito à hidrogeologia, os terraços do rio Guadiana constituem um aquífero 
de tipo granular formado por seixos e areias principalmente, com uma largura que pode 
alcançar os 10 km, uma extensão ao redor dos 325 km2 e uma altura que oscila entre os 
10 e os 15 metros (diminuindo nas bordas). A permeabilidade destes materiais é muito 
boa. 
 
O muro do aquífero é delimitado pelos materiais terciários. Este aquífero recarrega-se por 
infiltração da água de chuva e dos excedentes de irrigação, e explora-se mediante poços 
de grande diâmetro. A profundidade do nível freático oscila entre os 2 e 7 metros. O fluxo 
da água subterrânea dirige-se ao rio Guadiana, observando-se fluxos locais ao rio Gévora. 
 
Por sua vez, os materiais pré-câmbricos são pouco ou nada permeáveis, não constituindo 
aquíferos de interesse. Assim, somente a zona de alteração superficial (de vários metros 
de espessura e com fissuras abertas) pode conter algo de água, com escassos recursos e 
reservas pequenas. 
 
No que respeita aos materiais terciários, apresentam permeabilidade os lençóis de areias 
mais ou menos limpas. Estes lençóis não apresentam uma distribuição homogénea na 
horizontal ou vertical, pelo que as suas reservas são escassas e a pequena adição ocorre 
em épocas de intensas precipitações. 
 
Por outro lado, não foram detectados problemas de drenagem na zona, excepto na 
planície de inundação dos rios Gévora e Caia, que pode alagar-se em épocas de cheia. 
 
Em síntese, o impacto sobre a hidrogeologia – com a tomada das adequadas medidas 
preventivas e corretivas – estima-se moderado-baixo, tanto durante a fase de construção 
como durante a de exploração. 
 
4.3.6 Vegetação 
 
O processo que dará lugar às alterações na vegetação é principalmente a eliminação da 
cobertura vegetal por limpeza e desmatação na plataforma, nos taludes, nas estruturas, 
nas zonas de empréstimos e nas pistas de acesso. Indiretamente podem surgir efeitos 
negativos como consequência da imissão de poluentes e antropização do ambiente. 

a) Destruição da vegetação 
 

Esta alteração centra-se fundamentalmente na fase de obras, devido à necessidade de 
desmatar e ocupar solos onde se assente a nova infra-estrutura, pela realização de 
escavações, aterros, corredores para a instalação das linhas aéreas de ligação às sub-
estações elétricas, etc.  
 
Trata-se de um impacto direto, negativo, irreversível e irrecuperável na zona na qual se 
instalará a via. Embora seja inevitável, a magnitude do impacto depende da superfície 
e qualidade da vegetação desmatada.  
 
Ao ser a avaliação do impacto sobre a flora função da qualidade da vegetação 
desmatada, não se pode esperar um impacto notável sobre este fator, já que a maior 
parte dos traçados previstos passa por terrenos onde a vegetação natural foi 
substituída por diferentes tipos de cultivos.  
 
Indicador: Superfície equivalente atravessando áreas de máximo valor naturalístico. 

 
∑ Si x Cv IVegetação = Superfície máxima equivalente 

 
- Superfície máxima equivalente: superfície total das diferentes soluções de traçado 

+ estação se estas forem instaladas sobre a vegetação de máximo valor, que no 
presente projeto corresponde a um bosque de ribeira).  

 
  No grupo 1, considera-se: 471.889,4 m2 

  No grupo 3, considera-se: 555.505,4 m2 
  No grupo 4, considera-se: 489.581,7 m2 
  No grupo 5, considera-se: 573.197,7 m2 
  No grupo 6, considera-se: 489.869,1 m2 
  No grupo 5, considera-se: 573.485,1 m2 
 

- Valores naturalísticos das unidades de vegetação (Cv): os calculados no ponto do 
Estudo Meio Ambiental, relativo à avaliação das unidades de vegetação. 
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UNIDADE DE VEGETAÇÃO COEFICIENTE 

Vegetação de ribeira 1,0 
Vegetação de ribeira deteriorada 0,6 

Campos de azinheira 0,8 
Mato mediterrâneo 0,5 

Pasto-Charneca-Cultivos cerealísticos 
sequeiro 

0,2 

Cultivos irrigação 0,2 
Improdutivo 0,0 

 
No quadro que se mostra na página seguinte indicam-se as superfícies afetadas de 
cada tipo de vegetação pelas diferentes alternativas. Das formações vegetais 
presentes, as de maior valor naturalístico são a vegetação de ribeira e os campos; 
assim, a solução que menor impacto provoca (alternativa 3.), não incide sobre os 
campos e é uma das que menos afeta a vegetação de ribeira. Da mesma maneira, a 
alternativa que maior impacto provoca sobre este elemento é aquela que mais incide 
sobre os campos e bosques de galeria (alternativa 4). 
 
No último quadro estão indicadas as percentagens que fazem referência ao 
comprimento do traçado da linha que passa sobre os diferentes tipos de vegetação. 
 
De acordo com este quadro, aproximadamente 40% dos traçados passa sobre cultivos 
de irrigação e, outros 40% sobre cultivos cerealísticos de sequeiro. Os efeitos nas 
superfícies com campos é muito pequena (0,0-1,1%), o mato é afetado em 2-7% do 
comprimento dos traçados, a incidência sobre o terreno improdutivo oscila entre 6% e 
11%. No que diz respeito à vegetação de ribeira, embora se contabilize uma implicação 
que varia entre 1,4 e 3,4% do comprimento dos traçados; esta se salvará em grande 
parte devido à construção de viadutos e pontes. 
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 SUPERFÍCIE E TIPO DE VEGETAÇÃO AFETADAS SEGUNDO ALTERNATIVAS  
 

Veg. Ribeira 
 

Cultivos Regadio Campos Mato medit. Past-Charneca- 
C. Sequeiro 

Veg. Ribeira 
degradada 

Plant. arbóreas 
artif. Improdutivo Vegetação ALTENATIVAS 

1,0 0,1 0,7 0,6 0,2 0,5 0,0 0,0  
 

ALTENATIVA 1 2.900 221.392 3.700 5.880 204.789 11.651 0 21.210 0,1652 

 
ALTENATIVA 3 

2.900 274.132 0 9.207 212.499 11.651 0 49.554 0,1515 

 
ALTENATIVA 4 

1.975 126.000 3.700 103.075 182.429 17.000 0 21.294 0,2541 

 
ALTENATIVA 5 

1.975 178.740 0 107.075 190.139 17.000 0 49.638 0,2279 

 
ALTENATIVA 6 

1.975 176.602 3.700 10.880 217.275 25.700 0 21.231 0,1736 

 
ALTENATIVA 7 1.975 229.342 0 14.207 224.985 25.700 0 19.575 0,1592 

 
 
 
 
% NO QUE DIZ RESPEITO AO COMPRIMENTO DO TRAÇADO QUE PASSA SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE VEGETAÇÃO 
 

 COMP. EFEITOS IIRIGAÇÃO EFEITOS SEQUEIRO EFEITOS RIBEIRA EFEITOS IMPRODUTIVO 

 (m) (m) % (m) % (m) % (m) % 

ALT 1 17.023 6.938 40,8 7.963 46,8 431 2,5 1.045 6,1 

ALT 3 16.688 7.353 44,1 6.812 40,8 231 1,4 1.862 11,2 

ALT 4 17.068 6.286 36,8 7.803 45,7 572 3,4 1.049 6,1 

ALT 5 16.734 6.701 40,0 6.652 39,8 372 2,2 1.866 11,2 

ALT 6 17.042 6.648 39,0 8.129 47,7 580 3,4 1.046 6,1 

ALT 7 16.708 7.063 42,3 6.978 41,8 380 2,3 1.863 11,2 

   36,8% - 44,1%  39,8% - 47,7%  1,4% - 3,4%  6,1% - 11,2% 
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b) Degradação de comunidades vegetais 
 

Deve-se principalmente ao previsível aumento de emissões de poluentes, causado 
pelo incremento do tráfego - de maquinaria - (durante as obras) e o transporte de 
materiais durante as obras. Isto representa uma maior percentagem de poeira e 
poluentes, que implica a degradação – temporária - das comunidades vegetais 
adjacentes aos caminhos de obra. 

 
E, durante o processo de realização de aterros, terraplanagem, instalação de pontes e 
obras de arte, são frequentes tanto as descargas de terras como de escombros e 
substâncias poluentes. Estas descargas podem representar um importante efeito sobre 
a comunidade ripária e freatófila que se desenvolve ao redor dos cursos fluviais; as 
medidas preventivas a tomar diminuirão sensivelmente estes efeitos. 
 

4.3.7 Fauna 
 
A construção da nova linha ferroviária vai ter uma série de repercussões negativas sobre a 
fauna existente na área afetada, de índole geral e previsível, e com carácter irreversível em 
alguns aspectos, embora alguns impactos podem ser minimizados se forem executadas as 
medidas preventivas e corretivas adequadas. 
 
As alterações que ocorrerão são as seguintes: 
 
a) Destruição direta do biotipo 
 

As causas que representam a destruição da vegetação – e, como consequência, a 
perda dos biotipos faunísticos – ocorrem fundamentalmente durante a fase de obras, e 
são, entre outras: 

 
− A ocupação de terrenos (para a realização da construção da infra-estrutura, que 

implica a adequação e o nivelamento de superfícies para a instalação da 
plataforma, a abertura de corredores para a instalação das linhas aéreas de ligação 
às sub-estações elétricas, os caminhos de obra, o parque de maquinaria, os 
empréstimos, as pistas de acesso e as instalações auxiliares, etc), com a 
conseguinte perda irreversível de biotipos faunísticos. Neste sentido, salienta-se o 
interesse que existe na zona pelos arroios e rios para a fauna ribeirinha.  

Os efeitos principais sobre os diferentes biotipos identificados na área ocorre sobre: 
 
a) as irrigações, com percentagens de afecção que variam entre 32 e 45% do 

comprimento dos traçados  
b) as pseudoestepes (cereais em sequeiro, charnecas e pastos) com 

percentagens afetadas que variam entre 40 e 47% do comprimento dos 
traçados, aproximadamente.  

 
Por sua vez, 6-10,5% do comprimento dos traçados afeta ao meio antrópico e 
somente 12,4 e 4,4% do comprimento das mesmas incide sobre o biotipo rios-
margens. 

 
− A alteração das drenagens naturais por efeito dos aterros e terraplenagens, bem 

como a construção de pontes e viadutos, origina a perda do habitat ripícola, embora 
posteriormente a reposição dessas drenagens e a restauração das margens 
corrigirão esta incidência. 

 
− Durante a execução da obra, também é frequente que ocorram derrames, tanto de 

terras e escombros como de substâncias poluentes (azeite industrial, 
hidrocarbonetos), cujas consequências manifestam-se também água a jusante.  

 
Uma alteração dos parâmetros físico–químicos da água, ao igual que do derrame 
de substâncias tóxicas, poderia chegar a ter uma incidência notável sobre a fauna 
aquática, em função da importância dos derrames. As alterações sobre o meio 
aquático seja por variação da qualidade da água (contaminação, aumento da 
turbidez) ou por acumulação de sedimentos no leito, incidirão negativamente sobre 
a composição das cadeias tróficas que sustenta as populações dos vertebrados. 
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Indicador: Superfície equivalente atravessando biotipos de máximo valor de conservação. 
 

∑ Si x Cv IFauna = 
Superfície máxima equivalente 

 
- Superfície máxima equivalente: superfície total das diferentes soluções de traçado 

+ estação se estas fossem instaladas sobre o biotipo de máximo valor, que no 
presente projeto corresponde aos rios e margens).  

 
  No grupo 1, considera-se: 471.889,4 m2 

  No grupo 3, considera-se: 555.505,4 m2 
  No grupo 4, considera-se: 489.581,7 m2 
  No grupo 5, considera-se: 573.197,7 m2 
  No grupo 6, considera-se: 489.869,1 m2 
  No grupo 5, considera-se: 573.485,1 m2 
 

- Valores de conservação dos diferentes biotipos (Cv): os calculados no ponto do 
Estudo Meio Ambiental, relativo à avaliação dos biotipos presentes na área de 
estudo. 

 
BIOTIPO COEFICIENTE 

Rios e margens 0,7 
Campos e mato mediterrâneo 0,8 

Pseudoestepes 0,5 
Irrigação 0,3 

Meio antrópico 0,2 
 

No quadro que se mostra na página seguinte indicam-se as superfícies afetadas de cada 
tipo de biotipo pelas diferentes alternativas. 

 
Igualmente, inclui-se um quadro onde se indicam as percentagens no que diz respeito ao 
comprimento do traçado da linha que passa sobre os diferentes tipos de biotipo. 
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 SUPERFÍCIE E TIPOS DE BIOTIPO AFETADOS SEGUNDO ALTERNATIVAS  
Rios-Margens Campo-Mte baixo Pseudoestepes Irrigação o Meio Antrópico ALTERNATIVAS 

0,7 0,8 0,5 0,3 0,2 
Fauna 

 
ALTERNATIVA 1 

14.551 9.660 212.475 208.263 21.315 0,405 

 
ALTERNATIVA 3 

14.551 8.910 216.384 269.928 46.509 0,388 

 
ALTERNATIVA 4 18.975 109.452 185.104 117.075 21.462 0,476 

 
ALTERNATIVA 5 18.975 108.702 189.013 178.740 46.656 0,450 

 
ALTERNATIVA 6 

27.675 15.248 220.803 165.698 21.462 0,400 

 
ALTERNATIVA 7 

27.675 14.498 224.712 227.363 46.656 0,385 

 
 
 
 
 

% NO QUE DIZ RESPEITO AO COMPRIMENTO DO TRAÇADO QUE PASSA SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE BIOTIPO 
 
 

 COMP. EFEIT. RIOS MARGENS EFEIT.CAMPOS EFEIT. PSEUDESTEPES EFEIT. IRRIGAÇÃO EFEIT. M. ANTRÓPICO 

 (m) (m) % (m) % (m) % (m) % (m) % 

ALT 1 17.023 501 2,9 283 1,7 7.775 45,7 6.203 36,4 1.015 6,0 

ALT 3 16.688 400 2,4 342 2,0 6.894 41,3 7.468 44,8 1.749 10,5 

ALT 4 17.068 629 3,7 1.035 6,1 7.624 44,7 5.575 32,7 1.022 6,0 

ALT 5 16.734 528 3,2 1.094 6,5 6.743 40,3 6.840 40,9 1.756 10,5 

ALT 6 17.042 742 4,4 311 1,8 7.943 46,6 5.938 34,8 1.022 6,0 

ALT 7 16.708 641 3,8 370 2,2 7.062 42,3 7.203 43,1 1.756 10,5 

   2,4%-4,4%  1,7%-6,5%  40,3%-46,6%  32,7%-44,8%  6,0%-10,5% 
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b) Perda das qualidades naturais do biotipo 
 

Este tipo de alteração ocorrerá fundamentalmente durante o período de obras e deve-
se a fatores tais como o tráfego da maquinaria e as explosões, que vão afetar 
causando incómodo à fauna residente na zona, nomeadamente nos pontos onde esta 
é mais sensível, como os locais de reprodução, zonas de repouso durante as 
migrações, etc. 

 
c) Efeito barreira para a dispersão ou os movimentos locais 
 

Na fase de construção o fenômeno manifesta-se como consequência das alterações 
geradas durante a mesma, tanto pela eliminação da cobertura vegetal nos corredores 
utilizados habitualmente pela fauna nos seus movimentos, como pelo incômodo que a 
própria atividade da obra provoca sobre a fauna, fazendo do local uma zona muito 
transitada.  

 
Na fase de funcionamento, o efeito barreira da nova infra-estrutura será permanente. 
Neste sentido, o traçado da linha de alta velocidade passa por uma zona muito 
humanizada (estradas, irrigações, núcleos urbanos, linha atual Madrid-Badajoz, rodovia 
A-5, etc.), pelo que a fauna da área está muito adaptada ao ser humano, e o seu 
traçado decorre muito próximo ao da linha ferroviária existente, pelo que o aumento no 
efeito barreira estima-se que será moderado. 

 
A construção de estruturas (viadutos, pontes, passagens inferiores), o 
acondicionamento das obras de drenagem –para que sirvam como passagens de 
fauna- e a reposição dos caminhos representam um efeito positivo, tendendo a mitigar 
esse efeito barreira. 

 
O impacto decorrente do efeito barreira é, portanto, de carácter negativo, direto, 
permanente e moderado, e será atenuado naqueles locais onde a existência de 
estruturas (viadutos, pontes) e obras de passagem permita o fluxo faunístico, uma vez 
recuperada a vegetação nas suas imediações.  
 

d) Risco de colisão e eletrocussão em linhas elétricas aéreas e na catenária 
 

Dada a necessidade de instalar linhas aéreas de ligação às sub-estações elétricas, 
assim como a presença da catenária ao longo do novo traçado, verifica-se um aumento 
do risco de mortalidade nas aves, quer por eletrocussão ou pelo choque das aves com 
os condutores ou os cabos de terra. 
 

No referente à catenária da linha de alta velocidade, não se dispõe de estudos 
concretos que evidenciem a incidência de eletrocussões, sendo previsível em maior 
medida certo risco de colisão. 

 
A maior incidência de colisões prevê-se na passagem sobre as margens e os campos. 
As medidas corretivas (instalação de salva-pássaros nos cabos aéreos das linhas 
elétricas de abastecimento e na catenária da linha de alta velocidade) mitigarão este 
impacto. 
 

e) Aumento da mortalidade por risco de atropelamento 
 

Durante a fase de exploração, o trânsito ferroviário vai provocar alterações sobre a 
fauna que ocupa os biotipos contíguos à infra-estrutura, onde há que salientar a 
incidência de atropelamentos decorrente da circulação em alta velocidade. Neste 
sentido, novamente devemos dizer que a linha de alta velocidade passa próxima duma 
linha ferroviária já existente, pelo que as comunidades animais da área encontram-se 
adaptadas à circulação dos comboios, e que a nova infra-estrutura leva o seu 
necessário fechamento. 

 
Esta incidência pode ser maior sobre as populações de anfíbios, já que se deslocam –
agrupados- desde as charcas e zonas húmidas de reprodução, que geralmente seca-
se no verão, para outros locais aquáticos (podendo ocorrer atropelamentos maciços 
que reduzem de maneira importante as populações), afetando também as aves. 

 
Neste sentido, a cerca de fechamento deve ser a adequada para minimizar estes 
efeitos. 
 

4.3.8 Espaços Naturais de interesse 
 
Os impactos sobre um espaço natural são devidos às alterações produzidas sobre os 
recursos que preserva esse espaço (geologia, hidrologia, vegetação, fauna, paisagem, 
etc.). 
 
Os espaços naturais afetados pelas alternativas propostas são os seguintes:  
 
- SIC ES4310059 Rio Gévora Baixo: todos os traçados passam por ele, com um 

comprimento de 250-270 m. 
 

- Áreas de Interesse Ambiental por Planejamento Urbanístico: as Alternativas 3, 5 e 7, 
constituídas pelo sub-trecho BE-01-B, as afectam num comprimento de 570 m. 
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- IBA Nº 290 “Botoa-Villar del Rey”: as Alternativas 1, 4 e 6 (constituídas pelo sub-trecho 

BE-01 0+000-13+719) passam por este espaço, num comprimento total de 10.150 m, 
enquanto que as demais alternativas (constituídas pelo sub-trecho BE-01-B) incidem 
sobre o mesmo com um comprimento de 700 m. 

 
- SIC PTCON0030 Caia: todas as alternativas passam por este espaço no momento em 

que cruzam a fronteira. 
 

Indicador: Superfície equivalente sobre áreas de máximo valor de proteção. 
 
Calcula-se mediante a expressão: 
 

∑ Si x Ci IEspaços = 
Superfície máxima equivalente 

 
- Superfície máxima equivalente: superfície total das diferentes soluções de traçado 

+ estação se estas passassem sobre uma zona de máximo valor de proteção, 
como poderia ser um Parque Nacional, Regional ou Natural). 

 
- Valores conservação (Ci): depende da importação ou grau de proteção do espaço 

atravessado. No presente projeto foram adoptados os seguintes coeficientes: 
 

ESPAÇOS PROTEGIDOS COEFICIENTE 
Parque Nacional, Regional ou Natural 1,00 

Sítios de Importância Comunitária 0,70 
Habitats de Interesse Comunitário 0,40 

Áreas de Interesse Ambiental por Planejamento 0,20 
Áreas de Importância para as Aves  0,05 

 
A superfície de implicação das diferentes alternativas da linha de alta velocidade sobre 
cada um destes espaços mostra-se no quadro anexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIC HABITATS AIAPU IBA ALTERNATIVAS

FINAIS 0,7 0,4 0,2 0,05 
I Espaços 

ALTERNATIVA 1 
 0 52.420 0 298.350 0,0760 

ALTERNATIVA 3 
 2.700 54.550 14.310 16.200 0,0493 

ALTERNATIVA 4 
 0 54.420 0 298.350 0,0749 

ALTERNATIVA 5 
 2.700 56.550 14.310 16.200 0,0492 

ALTERNATIVA 6 
 0 52.420 0 298.350 0,0733 

ALTERNATIVA 7 
 2.700 54.550 14.310 16.200 0,0477 

 
As alternativas mais impactantes são a 1, 4 e 6, devido a que são as que maiores efeitos 
produzem sobre a IBA nº 290 “Botoa-Villar del Rey”, no entanto não produzem incidência 
alguma sobre o SIC ES 4310059 Rio Gévora Baixo ou sobre Áreas de Interesse Ambiental 
por Planejamento Urbanístico. 

 
4.3.9 Paisagem 
 
As alterações sobre a paisagem devem-se especialmente à realização dos movimentos de 
terras (escavações, aterros, empréstimos) e a localização das principais estruturas da 
obra.  
 
A paisagem da zona, em geral, é muito humanizada, constituída por uma grande unidade -
paisagem de várzea transformada pela irrigação- e por núcleos urbanos, infra-estruturas, 
etc.  
 
Os efeitos principais sobre as diferentes unidades de paisagem presentes na área de 
estudo ocorrem sobre as unidades de várzea transformada pela irrigação e paisagem 
cerealista de sequeiro: ao redor dos 40% do comprimento das alternativas, 
respectivamente. 
 
Por sua vez, 2,5-11% do comprimento dos traçados afeta a paisagem de devesa, 6-12% 
afeta a paisagem urbana e somente 1-4% do comprimento das mesmas incide sobre a 
paisagem aquática-ribeirinha. 
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Os impactos devem-se à aparição de formas lineares e geométricas, manifestando 
mudanças na coloração devido à eliminação da cobertura vegetal e à utilização de 
materiais de tonalidades contrastadas com as do ambiente (cimentos, aterros de terrenos, 
impermeabilizantes, etc.) e à abertura de escavações (o substrato cortado apresenta uma 
coloração muito mais clara e viva que o alterado de forma natural). 
 
Em resumo, os impactos mais destacados sobre a paisagem devem-se as mudanças na 
textura e estrutura da paisagem, bem como as mudanças cromáticas. Na fase de 
funcionamento somente ficarão, como impacto residual, os relevos gerados pelas 
escavações e aterros de maior envergadura e pelos empréstimos. As medidas corretivas 
(espalhamento de terra vegetal, hidrosementeira, etc.) amenizarão esta incidência. 
 
Indicador: Superfície equivalente atravessando áreas de máxima qualidade paisagística. 
 
Calcula-se mediante a expressão: 
 

∑ Si x Cv IPaisagem = 
Superfície máxima equivalente 

 
- Superfície máxima equivalente: superfície total das diferentes soluções de traçado 

+ estação se nestas fossem instaladas a unidade paisagística de máxima 
qualidade).  

 
  Nas alternativas do grupo 1, considera-se: 471.889,4 m2 

  Nas alternativas do grupo 3, considera-se: 555.505,4 m2 
  Nas alternativas do grupo 4, considera-se: 489.581,7 m2 
  Nas alternativas do grupo 5, considera-se: 573.197,7 m2 
  Nas alternativas do grupo 6, considera-se: 489.869,1 m2 
  Nas alternativas do grupo 5, considera-se: 573.485,1 m2 
 

- Valores de conservação (Cv): os calculados no ponto do Estudo Meio Ambiental, 
relativo à avaliação das unidades da paisagem. 

 
UNIDADE PAISAGÍSTICA COEFICIENTE 

Paisagem aquática e de ribeira 0,5 
Paisagem de campo 0,8 

Paisagem de várzea em irrigação 0,3 
Paisagem cerealista de sequeiro 0,2 
Paisagem agrícola de sequeiro 0,1 

Paisagem urbana 0,0 
 
No quadro que se mostra na página seguinte indicam-se as superfícies afetadas de cada 
tipo de biotipo pelas distintas alternativas. 

 
As alternativas que menor impacto produzem sobre este elemento do meio são a 3 e a 7, e 
as de maior impacto são a 4 e a 5. 

 
Assim mesmo, inclui-se um quadro onde se indicam as percentagens com respeito ao 
comprimento do traçado da linha que discorrem sobre os distintos tipos de paisagem. 
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SUPERFÍCIE E TIPOS DE PAISAGEM AFETADOS SEGUNDO ALTERNATIVAS 
 

 

Ribeirinha Campo Várzea em 
irrigação  

Cerealista  
sequeiro 

Agrícola 
Sequeiro 

 
Urbano ALTERNATIVAS 

0,5 0,8 0,3 0,2 0,1 0,0 
Paisagem 

 
ALTERNATIVA 1 14.551 9.660 223.194 217.830 0 5.628 0,2660 

 
ALTERNATIVA 3 

14.551 9.585 245.004 248.280 0 41.958 0,2486 

 
ALTERNATIVA 4 18.975 109.473 130.200 205.042 0 5.775 0,3618 

 
ALTERNATIVA 5 18.975 109.398 152.010 235.492 0 42.105 0,3310 

 
ALTERNATIVA 6 27.675 15.290 178.865 227.838 0 5.817 0,2558 

 
ALTERNATIVA 7 

27.675 15.215 200.675 258.288 0 42.147 0,2404 

 
 
 
 

% NO QUE DIZ RESPEITO AO COMPRIMENTO DO TRAÇADO QUE PASSA SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE BIOTIPO 
 
 

 COM. EFEIT. AQUÁTICA EFEIT. DEVESAS EFEIT. VÁRZEA EFEIT. CEREALISTA EFEIT. AGRÍCOLA EFEIT. URBANA 

 (m) (m) % (m) % (m) % (m) % (m) % (m) % 

ALT 1 17.023 539 3,2 495 2,9 7.258 42,6 8.439 49,6 0 0,0 268 1,6 

ALT 3 16.688 258 1,5 358 2,1 6.448 38,6 8.012 48,0 0 0,0 1.580 9,5 

ALT 4 17.068 648 3,8 1.248 7,3 6.544 38,3 8.355 49,0 0 0,0 275 1,6 

ALT 5 16.734 367 2,2 1.111 6,6 5.734 34,3 7.928 47,4 0 0,0 1.587 9,5 

ALT 6 17.042 632 3,7 525 3,1 6.909 40,5 8.687 51,0 0 0,0 277 1,6 

ALT 7 16.708 351 2,1 388 2,3 6.099 36,5 8.260 49,4 0 0,0 1.589 9,5 

   2,1%-3,8%  2,1%-6,6%  36,5%-40,5%  47,4%-51,0%  0,0%-0,0%  1,6%-95% 
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4.3.10 Patrimônio Cultural 
 
4.3.10.1 Jazidas arqueológicas 
 
Os efeitos que a construção desta nova infra-estrutura gerará sobre o meio cultural do seu 
ambiente devem-se, principalmente, à execução das seguintes ações do projeto: 
nivelamento, aterros e escavações. 
 
Os efeitos ocorrião cada vez que a terraplanagem represente a destruição ou alteração de 
bens integrantes do Patrimônio Histórico-Cultural (estruturas ou depósitos arqueológicos, 
nas suas múltiplas formas), de forma total ou parcial. Desta maneira, considerou-se: 
 

- Banda de efeitos diretos: engloba a área afetadas diretamente pela própria plataforma, 
os taludes e a zona de servidão. O tipo de efeitos será direto para as jazidas/elementos 
culturais localizados nessa zona, já que as diferentes soluções técnicas da obra 
(nivelamento, escavações, taludes, valas, etc...) implicam a perda dos mesmos. 
Considera-se impacto “severo”. 

 
- Banda de incidência: nela estão englobados os elementos e jazidas situados até 100 m 
de distância m desde as arestas exteriores da banda de efeitos diretos. O tipo de efeito 
será indireto para os elementos localizados nesta zona, podendo ser afetado pelo 
desenvolvimento periférico das obras da linha (acessos à obra, zonas de empréstimos, 
depósitos temporários, etc.,...). Considera-se impacto “moderado”. 

 
Assim, os elementos culturais afetados são os seguintes: 
 
NOME DE ELEMENTO: ZONA POTENCIAL 1 
INCIDÊNCIA: Indireta, das Alternativas 1 e 3, pelo que esta “Zona Potencial 1” encontra-se 
nos limites de efeitos dessas alternativas. 
 
NOME DE ELEMENTO: ZONA POTENCIAL 2 
INCIDÊNCIA: Direta das Alternativas 1, 4 e 6. 
 
NOME DE ELEMENTO: ZONA POTENCIAL 3 
INCIDÊNCIA: Direta das Alternativas 1, 3, 4, 5, 6 e 7. 
 
NOME DE ELEMENTO: ELEMENTO Nº 1 
INCIDÊNCIA: Indireta das alternativas 3, 5 e 7. 
 
 

NOME DE ELEMENTO: ELEMENTO Nº 2 
INCIDÊNCIA: Indireta das alternativas 1 e 6. 
 
NOME DE ELEMENTO: JAZIDA Nº 1 
INCIDÊNCIA: Direta, de todas as alternativas. 
 
NOME DE ELEMENTO: JAZIDA Nº 2 
INCIDÊNCIA: Indireta da alternativa 4. 
 
Em resumo, a Jazida nº 1 e as Zonas Potenciais 2 e 3 vêem-se afectados pelas 
alternativas de forma direta, concretamente nas áreas marcadas como de dispersão de 
material; os Elementos nº 1 e 2 têm uma incidência indireta de diversas alternativas e, a 
jazida nº2 tem uma incidência indireta da Alternativa 4.  
 
Indicador: Jazidas arqueológicas ou monumentos histórico-artísticos afetados  
 
Calcula-se mediante a expressão: 
 

∑ Si x Cv IP. Cultural = Superfície máxima equivalente 
 

- Superfície máxima equivalente: superfície total das diferentes soluções de traçado 
+ estação se estas passassem sobre uma jazida arqueológica.  

 
  Nas alternativas do grupo 1, considera-se: 471.889,4 m2 

  Nas alternativas do grupo 3, considera-se: 555.505,4 m2 
  Nas alternativas do grupo 4, considera-se: 489.581,7 m2 
  Nas alternativas do grupo 5, considera-se: 573.197,7 m2 
  Nas alternativas do grupo 6, considera-se: 489.869,1 m2 
  Nas alternativas do grupo 5, considera-se: 573.485,1 m2 
 

- Coeficiente de afecção (Cv): considera-se igual a 1,0 se a incidência for direta, e 
igual a 0,2 se se trata de uma incidência indireta (o traçado passa próximo a uma 
jazida mais não sobre a mesma). 
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A superfície de incidência das diferentes alternativas da linha de alta velocidade sobre 
estes bens mostra-se no quadro anexo. 
 

Direta Indireta ALTERNATIVAS 
FINAIS 1,0 0,3 

I P. Cultural 

ALTERNATIVA 1 
 15.795 810 0,0445 

ALTERNATIVA 3 
 4.860 13.095 0,0135 

ALTERNATIVA 4 
 29.165 5.670 0,0619 

ALTERNATIVA 5 
 18.230 17.955 0,0381 

ALTERNATIVA 6 
 22.140 810 0,0455 

ALTERNATIVA 7 
 11.205 13.095 0,0241 

 
As alternativas que menor impacto causam ao patrimônio cultural são a 3 e a 7. Trata-se 
das alternativas que menos incidem de forma direta sobre os diferentes bens culturais 
presentes na área de estudo. Igualmente, a alternativa 4 é a de maior impacto, pela sua 
maior incidência - de tipo direta - sobre o Patrimônio Cultural. 
 
4.3.10.2 Vias pecuárias 
 
Os impactos sobre as vias pecuárias ocorrerão durante a fase de obras, sendo, portanto, 
temporárias e recuperáveis.  
 
A única via pecuária Ardósias é a Rota de Transumância Real de Sancha Brava e a 
incidência consistirá na interceptação da mesma durante as obras – com o conseguinte 
desvio -.  
 
Esta via - que passa em paralelo à estrada EX-110 e, posteriormente à estrada EX-100, 
para cruzar depois o rio Gévora e internar-se no núcleo urbano de Badajoz - será afetada, 
consoante a alternativa que se trate, nas seguintes zonas: 
 

• Alternativas 1, 4 e 6: entre as estacas 7+100-7+200 (100 m de comprimento), no 
cruzamento dos traçados sobre a estrada EX-110 de Badajoz a Alburquerque. 
Neste ponto está previsto uma passagem inferior da citada estrada sob a linha de 
alta velocidade (P.I. 7+150). 

 
• Alternativas 3, 5 e 7: entre as estacas 8+850-9+050 (200 m de comprimento), justo 

antes do Viaduto sobre o rio Gévora. 
 

A reposição da mesma é feita mediante uma passagem inferior da citada estrada EX-110 
sob a linha de alta velocidade, e mediante o viaduto sobre o rio Gévora. 
 
4.3.11 Meio socioeconômico 
 
4.3.11.1.. População 
 
Faz referência às repercussões que a construção da linha pode ter sobre a qualidade de 
vida e a segurança da população, os usos do solo e a atividade econômica da zona quanto 
a geração de emprego. 
 
Na fase de construção da infra-estrutura, os principais impactos que repercutirão sobre a 
população serão os devidos a: 
 
- Deterioro da qualidade e conforto ambiental pela emissão/imissão de poeira e gases 

poluentes. As escavações, o tráfego de maquinaria, o transporte de materiais, 
passagem de camiões desde as zonas de empréstimos, etc., aumentarão 
temporariamente os níveis de poeira e gases poluentes na zona. 

 
- Perda de solos produtivos: a expropriação dos terrenos por onde passará o traçado 

produzirá a perda da propriedade do solo, com a conseguinte incidência no setor 
agrícola. 

 
- Criação de emprego. Durante o período de construção da linha vai ser necessário 

mão-de-obra, que pode ser absorvida pela população potencialmente ativa que estiver 
desempregada no momento de execução das obras. Estes empregos serão do tipo 
direto, na própria construção da linha, e de tipo indireto no setor serviços, 
principalmente na hostelaria para cobrir as necessidades de alojamento, comidas, etc., 
do pessoal empregado na obra. 

 
- Na fase de funcionamento, a presença da infra-estrutura poderá causar numerosos 

impactos positivos sobre a população (economia de tempo ao usuário, melhoria das 
comunicações, potencialização do desenvolvimento regional, etc.), mas produzirá uma 
incidência negativa sobre as habitações próximas ao produzir um aumento nos níveis 
de emissão de ruído. 

 
Para quantificar este efeito nocivo sobre a população utilizou-se o estimador “comprimento 
de alternativa que passa a menos de 500 m dos núcleos urbanos”, afetando a esse 
comprimento com um coeficiente de acordo com a magnitude (nº de habitantes) da 
população afetada. 
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Indicador: Comprimento equivalente que passa a menos de 500 m de núcleos urbanos 
 
Calcula-se mediante a expressão: 
 

∑ Li x Cv 
IN. urbanos = Comprimento máximo 

equivalente 
 

- Comprimento máximo equivalente: comprimento total das diferentes soluções de 
traçado se estas passarem sempre a menos de 500 metros de um núcleo urbano 
de grande tamanho.  

 
  Nas alternativas do grupo 1, considera-se: 17.022,551 m2 

  Nas alternativas do grupo 3, considera-se: 16.688,248 m2 
  Nas alternativas do grupo 4, considera-se: 17.068,094 m2 
  Nas alternativas do grupo 5, considera-se: 16.733,791 m2 
  Nas alternativas do grupo 6, considera-se: 17.041,856 m2 
  Nas alternativas do grupo 5, considera-se: 17.022,551 m2 
 

- Coeficiente de afecção (Cv): considera-se igual a 1,0 se a afecção ocorrer sobre um 
núcleo urbano de grande tamanho (elevado número de habitantes), e igual a 0,3 se 
o traçado passar a menos de 500 m de um núcleo de pequeno tamanho. 

 
No quadro anexo incluem-se os resultados obtidos ao aplicar este estimador a cada uma 
das alternativas planejadas. 
 

N. Urb peq N. Urb grande ALTERNATIVAS 
0,3 1,0 

N. urbanos 

ALTERNATIVA 1 
 1.500 0 0,02644 

ALTERNATIVA 3 
 1.800 1.900 0,14621 

ALTERNATIVA 4 
 1.500 0 0,02636 

ALTERNATIVA 5 
 1.800 1.900 0,14581 

ALTERNATIVA 6 
 1.500 0 0,02641 

ALTERNATIVA 7 
 1.800 1.800 0,14604 

 
 
 
 

4.3.11.2.. Planejamento urbanístico 
 
As consequências ao Planejamento Urbanístico devem ser consideradas tendo em conta 
as diferentes categorias de solo que são atravessadas pelos traçados no limite municipal 
por onde passa a linha de alta velocidade, avaliando a magnitude dos impactos de acordo 
como interesse ou valor dos mesmos. 
 
O impacto das Alternativas sobre as diferentes categorias de solo é o seguinte: nenhuma 
delas incide sobre Solo Urbano, Solo Urbanizável nem Solo Reservado para Uso de 
Transportes; a incidência sobre Solo Não Urbanizável oscila entre 95-100% do traçado das 
alternativas. Finalmente, somente as Alternativas 1, 4 e 6 (compostas pelo sub-trecho BE-
01-B) afetam ao Solo Não Urbanizável de Proteção Ambiental, com 5% do comprimento 
dos seus traçados, respectivamente. 
 
A principal incidência será as mudanças no uso do solo. 
 
4.4 Avaliação ambiental das soluções 
 
Conforme o que foi indicado anteriormente, para obter um valor final das soluções 
integrando o resultado obtido por todos os indicadores, estabeleceram-se coeficientes de 
ponderação ou pesos, que têm a finalidade de expressar a importância relativa com que 
cada impacto identificado e medido contribui ao impacto global que o projeto causaria no 
meio ambiente. 
 
Assim, um coeficiente de ponderação elevado indica que o fator contribui fortemente à 
qualidade global do território, e a igual magnitude, o impacto será mais importante se o seu 
peso for muito pequeno.  
 
Tendo em consideração que neste território os principais "fatores do meio" são os Espaços 
Naturais de Interesse e a hidrologia, seguidos da vegetação, paisagem e Patrimônio 
Cultural, para a quantificação do Impacto Ambiental foram considerados os seguintes 
pesos: 
 
− Vegetação actual-usos do solo: 0,25 
− Espaços Naturais de Interesse e Biotipos e fauna:  0,100 
− Paisagem e Núcleos urbanos: 0,200 
− Patrimônio Cultural, geomorfologia e hidrologia:  0,05 
 
Os coeficientes de ponderação ou pesos, e os resultados de acordo com os indicadores e 
as alternativas são mencionados no quadro que se inclui na página seguinte. O valor 
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refletido na última coluna indica a valorização global do impacto e se obtém como soma do 
produto do valor de cada indicador pelo seu peso correspondente. 
 
Para cada indicador as soluções tomam valores possíveis entre 0 e 1, sendo piores 
ambientalmente quanto maior for o valor (maior valor de impacto).  
 
O resultado final do processo é uma qualificação das alternativas, numa escala de 1 a 5, 
onde 1 significa o menor impacto e 5 significa o impacto maior. 
 
Os coeficientes de ponderação ou pesos, e os resultados de acordo com os indicadores e 
as alternativas são mencionados no quadro que se inclui a seguir. Adjudicando valores, na 
mencionada escala de 1 a 5, obtém-se  que os traçados que apresentam um menor 
impacto global sobre o meio são aqueles que, no seu trecho final compõe-se dos sub-
trechos BE-01-C e BE-01-E, que passam mais ao norte. Os traçados mais impactantes são 
aqueles que têm no seu trecho final o sub-trecho BE-01-D, que passa mais ao sul. 
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VEGETAÇÃO- 
USOS SOLO 

(A) 

BIOTIPOS E 
FAUNAS 

(B) 

PAISAGEM 
(C) 

ESPAÇOS 
NAT. INT. 

(D) 

NÚCLEOS 
URBANOS 

(E) 

P.CULTURAL 
(F) 

HIDROLOGIA 
(G) 

GEOMORF. 
(h) 

IMPACTO 
AMBIENTAL ALTERNATIVAS 

0,25 0,10 0,20 0,10 0,20 0,05 0,05 0,05 1,0 

QUALIFICAÇÃO 
(Escala 1 a 5) 

 
ALTERNATIVA NORTE: AO 
NORTE DO CANAL DE MONTIJO 
E DA A-5 E A NORTE DO 
ARROYO DE LA GUDINA 
(ALTERNATIVA 1) 
 

0,1652 0,4045 0,2660 0,0760 0,0264 0,0445 0,0884 0,3125 0,170 2 

 
ALTERNATIVA CENTRO: PELO 
CORREDOR DA VIA ATUAL E 
PELO NORTE DE BADAJOZ E AO 
NORTE DO ARROYO DE LA 
GUDINA (ALTERNATIVA 3) 
 

0,1515 0,3885 0,2486 0,0493 0,1462 0,0135 0,0724 0,1599 0,173 2 

 
ALTERNATIVA NORTE: AO 
NORTE DO CANAL DE MONTIJO 
E DA A-5 E AO SUL DO ARROYO 
DE LA GUDINA (ALTERNATIVA 4) 
 

0,2541 0,4755 0,3618 0,0749 0,0264 0,0619 0,1479 0,3572 0,225 4 

 
ALTERNATIVA CENTRO: PELO 
CORREDOR DA VIA ATUAL E 
PELO NORTE DE BADAJOZ E AO 
SUL DO ARROYO DE LA GUDINA 
(ALTERNATIVA 5) 
 

0,2279 0,4496 0,3310 0,0492 0,1458 0,0381 0,1181 0,2467 0,222 4 

 
ALTERNATIVA NORTE 2: AO 
NORTE DO CANAL DE MONTIJO 
E DA A-5 E AO NORTE DO 
ARROYO DE LA GUDINA 
(ALTERNATIVA 6) 
 

0,1736 0,4001 0,2558 0,0733 0,0264 0,0455 0,1696 0,4303 0,179 2 

 
ALTERNATIVA CENTRO 2: PELO 
CORREDOR DA VIA ATUAL E AO 
NORTE DE BADAJOZ E AO 
NORTE DO ARROYO DE LA 
GUDINA (ALTERNATIVA 7) 
 

0,1592 0,3851 0,2404 0,0477 0,1460 0,0241 0,1376 0,2273 0,180 2 
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5. PROPOSTA DE MEDIDAS CORRETIVAS 
 
5.1 Introdução 
 
Aborda-se no presente Capítulo o conjunto de medidas de carácter preventivo e 
corretivo que tem como objetivo a eliminação, redução ou compensação dos efeitos 
ambientais negativos que o desenvolvimento do projeto puder ocasionar, bem como o 
ordenamento ecológico, estético e paisagístico da obra. 
 
A finalidade das medidas preventivas ou protetoras é evitar ou reduzir na origem os 
possíveis danos provocados pela obra; serão aplicáveis nos momentos e locais onde 
as operações forem executadas. 
 
Com as medidas corretivas o propósito é reparar os efeitos ambientais negativos 
ocasionados pelas ações do projeto, mediante a aplicação de diversos tratamentos, 
basicamente dirigidos à integração paisagística da linha de alta velocidade e à 
proteção do meio. 
 
5.2 Medidas preventivas 
 
5.2.1 Minimização da superfície alterada 
 
Se delimitará as zonas de atuação e sinalizando os seus limites, com a finalidade de 
evitar danos desnecessários aos terrenos limítrofes. Controle da atividade da 
maquinaria, restringindo esta a uma faixa determinada, de maneira que se impeçam 
alterações mais adiante da zona compreendida pela obra.  
 
A faixa de atuação deverá ser controlada com especial rigor nas zonas de maior 
qualidade e fragilidade ambiental, que se consideram “Zonas Excluídas” para a 
localização – temporária ou permanente - de instalações e materiais, e para o trânsito 
de maquinaria durante as obras: 
 

- Sítio de Interesse Comunitário (SIC) “Rio Gévora Baixo”, Área Importante para 
as Aves nº 290 “Botoa-Villar del Rey” e Áreas de Interesse Ambiental por 
Planejamento Urbanístico. 

 
- Zonas com vegetação arbórea (campos). 

 
- Zonas de ribeira (margens dos rios Guadiana, Gévora, Caia e arroios). 

 
- Áreas onde se detectaram e catalogaram elementos pertencentes ao 

patrimônio cultural. 
 
Nestas zonas deve-se evitar a localização de parques de maquinaria, vias de acesso 
às obras e instalações auxiliares. Como rotas de acesso às obras devem ser utilizadas 
preferencialmente a próprio traçado ou caminhos e estradas existentes. 
 
5.2.2 Recuperação da terra vegetal 
 
As operações de remoção da camada superficial de solo na faixa de terreno a ocupar, 
conservação da terra vegetal durante as obras e o seu posterior espalhamento nos 
taludes e superfícies que forem gerados, têm como objetivo aproveitar as favoráveis 
qualidades deste material para potenciar a efectividade dos tratamentos de 
revegetação. 
 
Para melhorar a conservação e as qualidades da terra vegetal até sua utilização, este 
material permanecerá acumulados com até 1,5 m de altura máxima, preferivelmente 
formando cordões ao longo do traçado da linha de alta velocidade. 
 
Caso os armazenamentos devam estar no terreno mais de seis meses, sobre eles 
seria realizada uma sementeira com alguma leguminosa, para elevar assim o seu 
conteúdo orgânico e nitrogenado e evitar o arrasto de materiais pela chuva e pelo 
vento. 
 
5.2.3 Modelado de taludes 
 
Para uma boa integração dos taludes no meio será conveniente tomarmos as 
seguintes medidas: 
 

- Evitar os cortes retos na cabeceira e nos extremos das escavações e aterros, 
tendendo a arrendodar as zonas de ligação com o terreno natural mediante 
mudanças graduais de pendente. 
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- Evitar o refinamento excessivo dos taludes, com a finalidade de não gerar 
superfícies totalmente lisas que contrastem fortemente com a textura dos 
taludes naturais e que dificultem o crescimento posterior da vegetação. 

- Nas escavações, evitar os canais paralelos a favor de pendente produzidos 
pelos dentes das pás ao refinar os taludes, reduzindo assim a possibilidade de 
aparição de ravinas. Ter especial cuidado nas escavações em rocha, devendo-
se favorecer a criação de uma superfície rugosa de acordo com as 
características de fraturação natural da rocha. 

 
- Estas medidas preventivas de concepção - e as medidas corretivas 

especificadas no ponto 7.3 – devem ser cuidadas nas escavações e aterros de 
maior altura.  

 
5.2.4 Viadutos 
 
Durante a construção dos viadutos devemos prestar especial atenção à não incidência 
aos cursos de água existentes -tanto à qualidade como à quantidade de água que 
transportam - bem como à vegetação de ribeira e os cultivos associados. Em concreto, 
os pilares e os estribos dos viadutos devem situar-se – no mínimo - a 5 m de distância 
da vegetação da ribeira e evitar que os pilares situem-se no interior dos leitos. 
 
5.2.5 Zonas de empréstimo 
 
As necessidades de terras procedentes de empréstimo variarão entre os 247.510 m3 e 
679.692 m3, de acordo com a alternativa que se trate. 
 
No que respeita às pedreiras, seixeiras e zonas de empréstimo em geral, devemos 
seguir as seguintes indicações: 
 

- Evitar as seguintes zonas, que se consideram “Zonas Excluídas” para a 
localização das zonas de empréstimo: 

 
- Proximidades a cursos de água, aluviais e zonas onde se possa afetar à 
qualidade das águas superficiais ou subterrâneas. 
 
- Espaços naturais (SIC “Rio Gévora Baixo”, IBA nº 290 “Botoa-Villar del Rey” 
e Áreas de Interesse Ambiental por Planejamento Urbanístico). 
 
- Zonas arborizadas. 
 

- Proximidades a núcleos de população. 
 
- Zonas com restos arqueológicos nas imediações.  

 
- Aproveitar a topografia existente no ambiente, de maneira que sirva de fator de 

camuflagem da zona de empréstimo. Assim, será conveniente localizá-la na 
vertente oposta a que tiver maior número de observadores potenciais, das 
colinas ou montanhas próximas. Se estiver suficientemente desenvolvida, 
aproveitar também o efeito de acortinado da vegetação da zona. 

 
- Evitar os taludes planos e as arestas vivas, modelando as formas finais de 

maneira que se consiga um perfil geotecnicamente estável, integrado na 
morfologia do ambiente e facilitar a implantação da vegetação. 

 
- Ter em consideração, no desenho final destas zonas, o uso futuro dos terrenos 

afetados. Assim, em terrenos agrícolas será suficiente um adequado 
acabamento geométrico e a posterior extensão da terra vegetal (retirada 
previamente), com a finalidade de que seja possível o retorno destes territórios 
ao seu uso agrícola originário, enquanto que em zonas sem um uso futuro 
específico será necessária, pelo menos, a adequada preparação da camada 
exterior do terreno de maneira que se facilite a entrada das espécies vegetais 
do meio. 

 
5.2.6 Instalações auxiliares de obra 
 
Para a localização de instalações auxiliares de obra (parque de maquinaria, armazéns 
de materiais, etc.) devemos evitar as “Zonas Excluídas”, constituídas pelos seguintes 
locais: 
 

- Proximidades a cursos de água, aluviais e zonas onde se possa afetar a 
qualidade das águas superficiais ou subterrâneas. 

 
- Espaços naturais (SIC “Rio Gévora Baixo”, IBA nº 290 “Botoa-Villar del Rey” e 

Áreas de Interesse Ambiental por Planejamento Urbanístico). 
 
- Zonas arborizadas. 
 
- Proximidades a núcleos de população. 
 
- Zonas com restos arqueológicos nas imediações.  
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5.2.7 Remoção de resíduos de obra e limpeza do terreno 
 
Uma vez concluídas as obras, procede-se uma limpeza geral da zona que implique a 
remoção - incluindo a coleta e transporte para o aterro adequado ou ponto de 
reciclagem - de todos os resíduos de natureza artificial existentes na zona de atuação.  
 
Considera-se necessária a sua inclusão como medida prévia para favorecer a 
integração ambiental do projeto e conseguir a solução estética favorável do conjunto. 
 
5.2.8 Medidas preventivas e protetoras sobre os fatores ambientais 
 
5.2.8.1 Sobre a atmosfera e o nível sonoro 
 

- Controle das emissões de poeira durante as obras, mediante irrigação 
frequente das superfícies e dos caminhos de acesso, especialmente nas zonas 
com população próxima, como é ao redor da cidade de Badajoz e os restantes 
núcleos urbanos. 

 
- Controle dos níveis de ruído durante as obras.  

 
5.2.8.2 Sobre as águas 
 

- Tomar as medidas necessárias para evitar ou reduzir, no que for possível, o 
arrasto de partículas, por escorrimentos que podem chegar a alcançar os 
cursos de água. 

 
5.2.8.3 Sobre a vegetação 
 

- Previamente ao início das obras, devem ser instaladas proteções para os 
exemplares arbóreos ou grupos arbóreos de espécies climáticas (azinheira, 
sobreiro, espécies ripárias) de elevada idade, bom porte e bom estado 
sanitário, que corram o risco de serem afetados por sua proximidade à obra. 

 
- As áreas com este tipo de vegetação serão evitadas para a localização de 

instalações de obra. 
 

 
 
 
5.2.8.4 Sobre a fauna e os espaços naturais de interesse 
 

- Respeitar ao máximo as condições naturais dos leitos de água atravessados 
pelo traçado, de maneira que possam atuar como passagens de fauna 
naturais. 

 
- Evitar, de forma geral, a localização de empréstimos, instalações auxiliares e 

parques de maquinaria no interior dos espaços de interesse natural 
catalogados. 

 
- Controlar o trânsito de maquinaria, restringindo a uma faixa determinada com a 

finalidade de evitar efeitos fora das zonas de obra. 
 
5.2.8.5 Sobre o patrimônio arqueológico 
 
De acordo com o proposto no “Relatório sobre os efeitos ao Patrimônio Histórico e 
Cultural” (ver Apêndice 4), devem ser tomadas as seguintes medidas preventivas e 
corretivas: 

 
a) Evitar as incidências. 
b) Realização de sondagens arqueológicas. 
c) Se as sondagens derem resultado arqueológico positivo, proceder a escavação 
arqueológica pertinente. 
d) Controle e acompanhamento arqueológico das obras (durante a fase de 
movimento de terras) ao longo de todo o novo traçado e das suas zonas anexas 
(caminhos de acesso, empréstimos, etc.). 

 
Este conjunto de medidas desenvolve-se mais explicitamente no ponto 5.3.5. 
 
5.2.8.6 Sobre as vias pecuárias 
 

- Poderá ser autorizada a possível ocupação temporária das vias pecuárias 
durante o período de obras, de acordo com o estabelecido na Lei 3/95, de Vias 
Pecuárias, e no Decreto 49/2000, de 8 de Março, Regulamento de Vias 
Pecuárias da Comunidade Autónoma de Estremadura, sempre que tais 
ocupações não alterem o trânsito do gado nem impeçam os demais usos 
compatíveis e complementares contemplados na Lei. 
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- Em qualquer caso, a realização destas actuações deverá cumprir os 

procedimentos de informação pública e parecer municipal estabelecidas nos 
citados regulamentos. 

 
- A ocupação de uma via pecuária implicará sempre a prévia remoção e o 

armazenamento do solo, procedendo à limpeza do terreno e ao 
reespalhamento do solo uma vez concluídas as obras. 

 
5.2.8.7 Sobre a população 
 

- Evitar a localização de instalações auxiliares e zonas de empréstimo nas 
proximidades dos núcleos de população. 

 
- Com a finalidade de prevenir e minimizar as incidências devidas à geração de 

poeira, na fase de construção, efetuar irrigação frequente nas zonas de trânsito 
de maquinaria que fiquem próximas a estes núcleos. 

 
- Inspecionar as condições da maquinaria utilizada nestas zonas, com a 

finalidade de evitar ruídos desnecessários. 
 
5.3 Medidas Corretivas 
 
5.3.1 Revegetação 
 
Os objetivos fundamentais que buscamos com os tratamentos de revegetação 
propostos são os seguintes: 
 

- Estabilização de taludes e proteção contra a erosão 
- Recuperação de solos 
- Restituição da vegetação arbórea e arbustiva eliminada 
- Ornamentação e integração paisagística da obra no ambiente 
- Adequação de estruturas e obras de arte como passagens de fauna 
- Proteção do patrimônio histórico e cultural 

 
De seguido, descrevem-se os tratamentos previstos. 
 
 
 
 

 
5.3.1.1 Tratamento do solo 
 

1) Descompactação do terreno. Finalizadas as obras, o solo das áreas ocupadas 
pelas instalações auxiliares e o existente sob os viadutos estará compactado e 
incapacitado para que sobre ele se desenvolva favoravelmente a vegetação. 
Nestes recintos realizaremos uma escarificação do solo. 

 
2) Recuperação e posterior reutilização da terra vegetal, segundo as indicações 

incluídas no ponto de medidas preventivas. Adicionar terra vegetal nas seguintes 
superfícies: 

 
 

- Aterros 
- Escavações de pendente inferior a 1H:1V 
- Zonas de empréstimo. 
- Superfícies a ocupar temporariamente por vias de acesso, instalações de obra, 
etc.  

 
Esta incorporação dever ser realizada de maneira complementar com o trabalho 
prévio de descompactação do terreno. 
 
Nos taludes de pendente 3H:2V ou superior a camada de terra fértil terá uma 
espessura de 15 cm; com espessuras maiores podem ocorrer deslizamentos. Nas 
superfícies planas adiciona-se no mínimo, uma camada de 25 cm de espessura de 
terra vegetal. 

 
5.3.1.2 Hidrosementeira  
 
A hidrosementeira deverá ser aplicada sobre os taludes de aterro e de escavação de 
pendente inferior a 45º (1H:1V), que previamente foram recobertos com terra vegetal. 
 
Este tratamento deverá ir precedido por um rastilhado da superfície, que acondicionará 
o leito da hidrosementeira. A composição da mesma consistirá numa mistura de 
gramíneas, leguminosas e de plantas arbustivas, com mulch de fibra curta e de fibra 
longa, acondicionador de solos e ácidos húmicos, tudo isto dissolvido em água.  
 
Para proteger as sementes das incidências atmosféricas e evitar que os outros 
componentes não se degradem ou percam parte das propriedades, deverá ser 
efetuado uma cobertura das zonas hidrosemeadas. Na composição desta cobertura 
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intervirá o mulch (celulose, feno cortado, palha de cereal), o acondicionador ou 
estabilizador de solos, o adubo complexo com nitrogénio, fósforo, potássio e a água. 
 
5.3.1.3 Plantações 
 
Previram-se plantações nas embocaduras das drenagens transversais (para que 
sirvam como passagem de pequenos e médios vertebrados), como acondicionamento 
para que sejam atrativos para a fauna e possam ser utilizados por esta. 
 
5.3.1.4 Seleção de espécies 
 
As espécies a utilizar nas sementeiras, hidrosementeiras e plantações devem estar 
adaptadas às condições edafo-climáticas da zona e das superfícies a revegetar e ser, 
portanto, pouco exigentes em relação a nutrientes e água.  
 
A planta autóctona ou comum na comarca é a mais recomendável caso se queira 
conseguir um mínimo de falhos e uma adequada integração paisagística. A idade do 
material vegetal não será maior de três anos, pois as plantas de grande tamanho têm 
mais dificuldades para agarrar com êxito e são mais exigentes em cuidados de 
manutenção. 
 
Seguindo as anteriores considerações, foram propostas as seguintes espécies: 
 

 Espécies herbáceas 
 

Anthyllis vulneraria 
Medicago sativa 
Achillea millefolium 
Lupinus angustifolius 
Lupinus hispanicus 
Lupinus luteus 
Trifolium subterraneum 
Festuca rubra 
Festuca arundinacea 
Brachypodium phoenicoides 
Poa bulbosa 
Agrostis castellana 

 
 
 

 Espécies arbóreas, arbustivas e subarbustivas 
 

Quercus coccifera (carrasco) 
Rhamnus alaternus (aderno) 
Rhamnus oleoides (espinheiro preto) 
Pistacia lentiscus (lentisco) 
Olea europaea (oliveira) 
Retama sphaerocarpa (giesta) 
Genista spp. (genista) 
Thymus vulgaris (tomilho) 

 
5.3.2 Passagens de fauna 
 
A nova infra-estrutura passará muito perto do traçado da atual linha ferroviária Madrid-
Badajoz. Por este motivo, aumentará – mas não em grande medida - o efeito barreira 
sobre os diversos fatores do Meio (hidrologia, fauna, população, etc.). 
 
Para paliar este impacto, propõe-se a adequação - aproximadamente a cada 5 km do 
traçado - das obras de drenagem transversal, para que possan permitir a passagem 
de vertebrados. Esta adequação poderá conseguir-se fundamentalmente com a 
revegetação das embocaduras da passagem, com a finalidade de fazer a ligação com 
o meio contíguo e melhorar a sua aceitação pela fauna. 
 
Para isto há que acrescentar a permeabilidade que favorecerão as pontes (sobre o 
arroio da Cabrera) e viadutos previstos (sobre os rios Gévora e Caia). 
 
As passagens inferiores para caminhos que sejam pouco transitados podem ser 
eventualmente utilizados pelos vertebrados, em particular pelos menos temerosos à 
presença humana. Aproveitando esta circunstância, admite-se a possibilidade de 
habilitar estas passagens inferiores para uso faunístico simultâneo, mas somente se 
aplicará este tratamento nas passagens de caminhos de pouco trânsito e situados em 
zonas afastadas de forte presença humana. 
 
O acondicionamento deverá completar-se com a plantação de arbustos nas 
embocaduras das passagens, sem interromper o escoamento, realizando-se também, 
uma plantação – na forma de funil - que sirva para canalizar os animais até o mesmo, 
até chegar à abertura da passagem. 
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5.3.3 Salva-pássaros 
 
Com a finalidade de minimizar o possível impacto por colisão das aves com as linhas 
elétricas, devem ser instalados salva-pássaros (um a cada 8 metros) nos cabos 
aéreos da catenária da linha de alta velocidade e da linha elétrica que abastecerá à 
nova infra-estrutura. 
 
5.3.4 Proteção acústica 
 
A via férrea constitui um modo de transporte guiado e o seu ruído está, portanto, 
localizado no espaço. 
 
Os níveis de emissão acústica gerados pela circulação dos comboios podem produzir 
em determinadas situações de proximidade a receptores, níveis de imissão acústica 
indesejáveis. 
 
Os limites máximos de imissão recomendados em Espanha são: 
 

- Zonas residenciais, medidos a 2 metros da fachada, e para qualquer altura das 
edificações: 

 
Leq (sete às vinte e três horas) menor que 65 dB(A) 
Leq (vinte e três às sete horas) menor que 55 dB(A) 
 

- Zonas industriais, comerciais ou empresariais, medidos a 2 m da fachada e para 
qualquer altura das edificações: 

 
Leq (sete às vinte e três horas) menor que 75 dB(A) 
Leq (vinte e três às sete horas) menor que 75 dB(A) 

 
Previsão do ruído (método francês da “Guide du Bruit”) 
 
Os métodos de predição acústica são ferramentas baseadas em relações e fórmulas 
matemáticas, extraídas a partir de estudos empíricos e estatísticos.  
 
Existem vários métodos matemáticos que permitem estimar o nível de ruído gerado 
por vias ferroviárias; para o presente estudo foram aplicadas as recomendações 
técnicas incluídas na “Guide du bruit des transports terrestres”, do Centre d’Ètudes des 
Transports Urbains (CETUR). 
 

As medidas realizadas em campo livre (na França) com comboios de composição e 
velocidade muito variada em diferentes pontos da via, permitiram propor uma lei 
experimental de propagação aérea do ruído dos comboios. 
 
O parâmetro Lmáx é em função do tipo do comboio, a distância comboio-observador e a 
velocidade à que circula o comboio. No modelo Lmáx obtém-se a partir de medidas 
experimentais Lo realizadas a certa distância observador-comboio do e certa 
velocidade do comboio vo. Para outras distâncias e outras velocidades, o modelo 
corrige estes valores segundo: 
 

kd
v
v

d
dkLLmáx

o

−+−=
0

0 log30log  

 
Lo = Nível sonoro de referência emitido por um comboio de um tipo 
determinado, circulando à velocidade vo, percebido por um receptor situado a 
uma distância do. 

K = Coeficiente multiplicador que depende do comprimento do comboio. 
Adota valores entre 12 e 20. 

d  = Distância entre o receptor e o eixo da via em metros. 

v  = Velocidade do comboio expressa em km/h. 

vo = Velocidade do comboio que emite um nível Lo a uma distância do. 

Kd = Correção devida à diretividade. 
 
Nível de referência (Lo) 
 
É difícil fixá-lo devido à grande quantidade de fatores que influem. Em Espanha não 
existe ainda uma base de dados fiáveis que caracterizem estes níveis para o parque 
móvel e para as infra-estruturas do nosso país. 
 
Para uma velocidade dada e para um mesmo comboio este nível pode variar ± 5 dB(A) 
segundo o estado do material ou o estado da via. Como referência tomou-se os 
valores do quadro seguinte (S.N.C.F) no qual se adicionaram valores de referência 
para o AVE e o TALGO espanhol obtidos pelo programa de contaminação acústica do 
CEDEX. 
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Valores de referência  Tipo de 
comboio 

Comprimento 
médio (m) do (m) vo (km/h) Lo dB(A) 

  Expresso 200 25 200 89 

  Suburbano  100 25 100 79 

  Metrô  75 25 60 79 

  Talgo 250 25 200 90 

  AVE 240 25 250 92 

  Mercadorias 325 25 100 88 

  Automotor 40 25 120 85 

Coeficiente (K) 
 
É o parâmetro encarregado de controlar a perda de energia da frente de ondas por 
divergência geométrica. Se não se considera a absorção de energia pelo meio, pode-
se afirmar que a constante K passa a ser a constante que controla a atenuação do 
ruído com a distância.  
 
O parâmetro K, fixado graças a estudos experimentais, adopta valores em função do 
tipo de comboio. Este parâmetro correlaciona perfeitamente o comprimento do 
comboio, a maior comprimento menor K. O modelo francês propõe os seguintes 
valores: 
 

Tipo de comboio Valor de K 

Mercadorias (comboios 
longos) 

12 

Comboios médios 15 
Suburbanos, comboios 
curtos 

16 

Máquina isolada, automotor 20 
 
 
Efeito da diretividade (Kd) 
 
Num plano perpendicular ao eixo do comboio devemos considerar uma diminuição do 
nível sonoro, devido ao efeito blindado que produz o chassis dos vagões. Esta 
diminuição somente é possível para valores de ângulo α no que diz respeito à 
horizontal superior a 30º e responde à fórmula empírica: 
 

Kd = A α + B 

 
Onde: 
 

- Kd é a diminuição em dB(A) pelo efeito de diretividade 
- α expresso em graus é o ângulo que forma a horizontal e a linha que une o 

ponto receptor com o eixo da via 
- A e B são coeficientes que na França e depois de ter realizado um grande 

número de medidas in situ com diferentes tipos de comboios, fixaram-se em:  
 

A = 15    e    B= - 4,4 
 
Para facilitar o cálculo utiliza-se o seguinte quadro-resumo obtido introduzindo os 
valores A e B na expressão anterior. 
 

Α 10º 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 
Kd 0 0 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 

 
Para o presente estudo, considerou-se nulo o efeito da diretividade. 
 
Nível equivalente Leq 
 
A fórmula anteriormente descrita permite estimar o nível sonoro máximo Lmáx emitido 
por um comboio circulando a velocidade v, e percebido por um receptor situado a uma 
distância do eixo da via. 
 
Não obstante, o conhecimento do nível máximo não basta para a análise do ruído dos 
comboios. O ruído do comboio flutua ao longo do tempo e, ao igual que sucede com o 
tráfego rodado é necessário durante um longo período, estabelecer uma média do 
nível sonoro percebido pelo receptor. O indicador que se utiliza é o Leq que tem em 
consideração, não só os níveis sonoros instantâneos senão também o tempo de 
exposição à passagem de um comboio. 
 
Para calcular o nível equivalente (Leq

1 Comboio) gerado pela passagem de um único 
comboio é necessário conhecer o tempo de exposição no receptor. O tempo de 
exposição (te) de um receptor ao ruído do comboio é igual à duração que separa o 
instante de aparição do ruído e o do seu desaparecimento. Contudo, a aparição do 
ruído do comboio depende do ambiente sonoro geral que existe no lugar; assim, num 
ambiente tranquilo o ruído aparece rápido e a sua duração é longa e, pelo contrário, 
num ambiente ruidoso aparece pouco tempo antes da passagem de um comboio e 
dura pouco. 
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Por esta razão foi necessário estabelecer um critério independente do ambiente 
sonoro para o estudo do ruído dos comboios. Como convenção, o modelo considera o 
tempo de exposição como o tempo em que o nível sonoro não difere mais de 10 dB(A) 
no que respeita ao nível máximo Lmáx. A escolha do intervalo 10 dB(A) deve-se a que a 
contribuição ao nível total dos níveis que apresentam diferenças superiores a 10 dB(A) 
podem ser desprezadas. 
 
Diversos autores coincidem, depois de numerosas campanhas de medidas in situ, em 
afirmar que o tempo de exposição é em função do comprimento do comboio, da sua 
velocidade e da distância do receptor ao eixo da via. 
 
O C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) recomenda a fórmula: 
 

100
66,3 d

v
lte +=  

 
 
onde:  
 
 te: tempo de exposição 
 l: comprimento do comboio em metros 
 v: velocidade do comboio em km/h 
 d: distância em metros do observador à via 
 
O tempo de exposição aumenta se o comprimento do comboio aumenta e se a 
distância do receptor ao eixo da via aumenta e, à ao revés o tempo de exposição 
diminui se a velocidade aumenta. 
 
O cálculo do nível sonoro equivalente (Leq) da passagem de um comboio responde à 
fórmula: 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= 10

.

10.log10
Lmax

e

T
tLeq  

onde:  
 
 te: tempo de exposição 
 l: comprimento do comboio em metros 
 v: velocidade do comboio em km/h 

 d: distância em metros do observador à via 
 T: tempo durante o qual se quer calcular o Leq em segundos 
 
Caso circulem pela via considerada um total de n comboios do mesmo tipo, o nível 
contínuo equivalente produzido pelo conjunto para o período T, é dado pela 
expressão: 
 

Leq (T)(n comboios)  =  Leq (T)(1 comboio) + 10 log n 
 
Sendo n o número de comboios de um determinado tipo que circulam durante o 
período T. 
 
As hipóteses de exploração da linha são as seguintes: 
 

- As circulações acontecem em horário diurno (7 às 23 horas). 
- Circulação dos seguintes tipos de comboios: comboios de mercadorias, 

regionais e comboios de alta velocidade (AVE). 
- Os comboios regionais têm características semelhantes aos suburbanos 

descritos anteriormente, em relação à velocidade de circulação e 
comprimento. 

- Circulações totais em ambos os sentidos: 
Período diurno (7 às 23 horas): 10 comboios de mercadorias 

      32 comboios de alta velocidade 
      8 comboios regionais 
 
 
O nível sonoro equivalente para o conjunto de n comboios de cada categoria é: 
 
   Leq (n)  =  Leq (comboio) + 10 log n 
 
Os resultados da aplicação destas fórmulas para os limites máximos de imissão 
recomendados em Espanha mostram-se a seguir: 
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1. Cálculo del nivel sonoro al paso de un tren Laeq (te)

DATOS

TIPO TREN Nº  trenes Lo (tabla1) do (tabla 1) K (tabla 2) d vo (tabla 1) v Kd (tabla 3) l (long tren) Laeq te
AVE 32 92 25 15 47 250 260 0 240 88,4 6,1

MERCANCIAS 10 88 25 12 47 100 100 0 325 84,7 14,5
REGIONALES 8 79 14 16 47 100 125 0 100 73,5 5,7

Tabla1: Tabla2: 
Longitud Valores de referencia Tipo de tren Valores de k

Tipo de tren media (m) do (m) vo (km/h) Lo dB(A) Mercancías (trenes largos) 12
Expreso 200 25 200 89 Rápidos, Talgos, AVE (longitud media) 15
Cercanías 100 25 100 79 Cercanías (trenes cortos) 16
Metro 75 7,5 60 79 Máquina aislada, Automotor 20
Talgo 250 25 200 90
AVE 240 25 250 92
Mercancías 325 25 100 88
Automotor 40 25 120 85

Tabla3: 
α Kd

10º 0 DATOS
20º 0
30º 0 d 47
40º 1,5 h 0
50º 3
60º 4,5
70º 6 α α 0
80º 7,5
90º 9

FÓRMULA DE CÁLCULO DE PREVISIÓN DE NIVELES SONOROS GENERADOS POR LOS TRENES. MÉTODO FRANCÉS (GUIDE DU BRUIT)

NIVEL SONORO EQUIVALENTE DIURNO (7 a 23 horas) > 65 dB(A)

d

h
Eje de la vía

(sg)     
100

d x 6 + 
V

l x 3,6 = tek - 
v
v 30 + 

d
d k - L = )t( L d

oo
oeAeq loglog

Nº de horas: 16 T en seg. 57600

Laeq (T)
48,7
48,7
33,4

2. Cálculo del Laeq (T), de un tren, en función del Laeq(te) y 
del tiempo de exposición te, durante un periodo de tiempo T

 10 
T
t  10 = L 10

)(t Le
Aeq

eAeq

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡log

3. Cálculo del Laeq para el conjunto de trenes de cada tipo

Laeq (T) de n trenes
63,7
58,7
42,5

n  10 + tren) (1TL = trenes) (nTL AeqAeq log)()(

4. Laeq del total de trenes

Laeq (T) total de trenes 64,9

[ ] 10   10 =T L 10
(ntrenes) L

Aeq

Aeq

Σlog)(
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Conclusões 
 
Considerando estes resultados, conclui-se que, no momento em que a nova linha entre em 
funcionamento, os 65 dB(A) recomendados para o período diurno, serão superados a uma 
distância inferior a  47 m. 
 
Portanto, o nível sonoro equivalente diurno (23 às 7 horas) supera ligeiramente o limite 
recomendado em determinadas habitações dos núcleos urbanos Gévora del Caudillo e 
Sagrajas, assim como em alguma propriedade isolada ao longo do traçado.  
 
Serão instaladas cortinas acústicas ou anti-ruído para minimizar o efeito do ruído 
provocado pela passagem dos comboios nas seguintes zonas (ver mapa de Cortinas 
Acústicas, E: 1/5.000):  
 

Sub-trecho Estaca 
Comprimento 

(m) 
Margem Núcleo populacional 

BE-01 7+000-7+300 300 Direita Gévora del Caudillo 
4+000-4+450 450 Esquerda Sagrajas 

BE-01-A 
7+500-8+100 700 Direita Gévora del Caudillo 

BE-01-B 11+400-11+580 180 Esquerda Propriedade 
BE-01-D 16+750-16+900 150 Esquerda Cortijo La Gudina 

 
 
5.3.5 Patrimônio histórico e cultural 
 
Tendo em consideração que as “jazidas arqueológicas” e as “zonas potenciais” estão 
delimitadas em função da dispersão dos materiais arqueológicos encontrados na superfície 
e que é praticamente impossível determinar a “delimitação real” dos mesmos, é necessário 
tomar as seguintes medidas: 
 

- 1º) Determinar a existência real de jazidas no subsolo, no caso das “zonas 
potenciais”. 

 
- 2º) Determinar os limites reais das “jazidas arqueológicas” localizadas. 

 
- 3º) Documentar os elementos que serão afetados, caso não se possa evitar as 

incidências. 
 
- 4º) Evitar qualquer incidência sobre os elementos que possam surgir durante o 

desenvolvimento das obras, mediante um controle e acompanhamento arqueológico 
das terraplanagens. 

Estas medidas - na maioria das vezes - vão encaminhadas a determinar a existência de 
estruturas no subsolo, com a finalidade de determinar o grau de “incidência real” das obras 
sobre os elementos que integram o Patrimônio Histórico e Cultural. 
 
Em resumo, as medidas a tomar consistem em: 
 

- Evitar a incidência. 
- Realização de sondagens arqueológicas mecânicas. 
- Realização de escavações arqueológicas, se as sondagens derem resultados 

positivos. 
- Controle e acompanhamento arqueológico das obras. 

 
5.3.5.1 Evitar a incidência 
 
Como medida corretiva geral, seria essencial evitar a incidência das obras sobre qualquer 
elemento do Patrimônio Histórico e Cultural. 
 
Devido a que a obra é considerada como de “interesse geral”, as razões técnicas e de 
segurança que possam impossibilitar a mudança de traçado - juntamente com a 
impossibilidade de assegurar a existência de estruturas arqueológicas no subsolo na zona 
de incidência direta do traçado, sem poder determinar se o material encontrado em 
superfície é forâneo ou pertence a um antigo assentamento situado no subsolo – faz com 
que esta medida seja só uma proposta. 
 
5.3.5.2 Sondagens arqueológicas mecânicas 
 
Sendo que é necessário determinar a existência ou não de jazidas arqueológicas nas 
denominadas “Zonas Potenciais” e que se presume a existência de estruturas 
arqueológicas situadas no subsolo, juntamente com a necessidade de assegurar – se 
houver - a incidência ou não incidência direta dos traçados, é imprescindível realizar 
sondagens arqueológicas mecânicas nas áreas delimitadas como “Jazidas” e como “Zonas 
Potenciais”.  
O objetivo dessas sondagens é averiguar a existência / não existência de estruturas no 
subsolo e, desta forma, determinar a superfície real da jazida que vai ser afetada. 
 
5.3.5.3 Escavações arqueológicas 
 
Esta medida somente deverá ser realizada se os resultados das sondagens arqueológicas 
mecânicas forem positivos, isto é, se aparecem evidências de estruturas no subsolo na 
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zona de incidência direta do traçado, e sempre que se tenha a aprovação da 
Administração competente em matéria de Cultura. 
 
A escavação arqueológica terá como objetivo documentar o elemento cultural que vai ser 
afetado. As características da obra podem determinar duas possibilidades: 
 

1. Se a rasante da nova infra-estrutura estiver numa cota superior às estruturas 
exumadas, uma vez documentadas podemos propor a cobertura das mesmas. 

 
2. Se a rasante estiver abaixo da cota onde aparecem as estruturas, podemos 
procurar uma solução - consensuada com a Administração competente em matéria de 
Cultura - que evite a destruição das estruturas ou, se por alguma circunstância esta 
medida é inviável, sempre com o acordo da Administração, deve-se propor o 
arrasamento das estruturas (na menor superfície que seja possível) uma vez 
documentada a jazida.  

 
Para o caso da “Jazida nº 1”, uma possível solução seria que - uma vez documentado - 
se integrassem as estruturas exumadas nas instalações da via férrea. 

 
5.3.5.4 Controle e Acompanhamento arqueológico das obras 
 
Visto que a exploração superficial intensiva detecta somente as jazidas visíveis no terreno 
e existem jazidas que, por suas características não se podem apreciar em superfície (além 
disso podem existir outras jazidas situadas fora - mas próximo - da zona de incidência 
direta do traçado), é necessário contemplar um programa de controle e acompanhamento 
arqueológico durante o período de execução das obras. 
 
Esta solução torna-se ainda mais necessária devido ao comportamento que apresenta a 
dispersão do material em campo, onde a abundância ou inexistência do mesmo está em 
relação direta com a remoção agrícola dos terrenos. 
 
O objetivo deste acompanhamento arqueológico é controlar os efeitos da terraplanagem, 
tanto do próprio traçado como das suas obras anexas (caminhos de acesso, empréstimos, 
etc.). 
 
O acompanhamento arqueológico das obras poderá determinar a necessidade de tomar 
medidas corretivas pontuais, as quais devem interferir minimamente (na medida do 
possível), no desenvolvimento das obras. 

6. PLANO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
 
O Programa de Vigilância Ambiental tem por objetivo garantir a correta execução das 
medidas protetoras e corretivas previstas, bem como prevenir ou corrigir as possíveis 
disfunções em relação às medidas propostas ou à aparição de efeitos ambientais não 
previstos. 
 
6.1 Fase prévia à execução 
 
Antes do início das obras é necessário verificar o adequado desenho e incorporação ao 
projeto construtivo das medidas e indicações estabelecidas neste sentido nos pontos 5.2 e 
5.3 do presente Estudo de Impacto Ambiental, e as contidas nos condicionantes da 
Declaração de Impacto Ambiental. 
 
Verificar a inclusão, em particular, das medidas relativas aos seguintes aspectos: 
 

- Localização e desenho de zonas de empréstimo. 
 

- Localização de parques de maquinaria e instalações auxiliares, e caminhos de 
acesso. 

 
- Ajustes no desenho e acabamento das drenagens transversais para a sua 

utilização como passagens de fauna. 
 

- Definição de medidas contra a erosão, recuperação ambiental e integração 
paisagística. 

 
- Proteção do patrimônio arqueológico. Devem ser realizadas, antes do início das 

obras, as sondagens arqueológicas especificadas no ponto de medidas correctivas. 
 

- Reposição das vias pecuárias afetadas. 
 
 
6.2 Vigilância durante a fase de execução das obras 
 
Durante a fase de execução a vigilância deverá centrar-se em verificar a correta execução 
das obras do projeto, no que diz respeito às especificações do mesmo com incidência 
ambiental, e das medidas protetoras e corretivas propostas de acordo com as indicações 
do presente Estudo de Impacto Ambiental.  
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Também deverá vigiar a possível aparição de impactos não previstos ou para os quais não 
foram propostas medidas protetoras ou corretivas. 
 
A vigilância deverá organizar-se em ligação espacial e temporária com a execução das 
diferentes obras que compõe o projeto e as medidas corretivas associadas. 
 
As medidas de acompanhamento durante a fase de execução devem centrar-se nos 
seguintes aspectos: 
 

- Vigilância da execução das medidas protectoras e corretivas. 
- Vigilância da aparição de impactos ambientais. 

 
6.2.1 Vigilância da execução das medidas protetoras e corretivas 
 
6.2.1.1 Controle da terraplanagem e da maquinaria 
 
Englobam-se, na vigilância deste ponto, todas as superfícies onde se realizarem 
movimentos de terras, em particular a zona de nivelamento do traçado, taludes, apoios de 
viadutos, zonas de empréstimo e áreas de acúmulo temporário de materiais. 
 
Resumem-se nele as atuações para o controle da tomada das seguintes medidas 
protetoras: minimização da superfície alterada, remoção da camada superficial de solo e 
finalizão das escavações e aterros. 
 
A partir do começo das obras e até a sua conclusão será feito um controle detalhado 
destas acções, segundo as indicações do ponto de medidas preventivas do presente 
Estudo. Com especial atenção a aspectos tais como: 
 

- A delimitação das zonas de atuação e sinalização dos seus limites, com a 
finalidade de evitar danos desnecessários nos terrenos limítrofes. Devendo-se 
prestar especial cuidado em atuar somente nas superfícies onde for estritamente 
necessário, segundo as especificações concretizadas no projeto a partir dos 
critérios estabelecidos no presente Estudo de impacto Ambiental. 

 
- O movimento da maquinaria, limitando-o às zonas demarcadas, com a finalidade de 

impedir o trânsito por áreas não destinadas a sua passagem ou estacionamento, 
evitando desta maneira, a compactação desnecessária dos terrenos e os danos 
sobre a vegetação que sustentem. 

 

- A retirada seletiva de terras vegetais e materiais subjacentes nas zonas 
seleccionadas, verificando previamente a espessura e a qualidade dos mesmos e 
comprovando a sua adequada armazenagem e conservação. 

 
- As operações de reutilização ou recolocação das terras removidas, se for o caso, 

de maneira que os materiais inicialmente subjacentes fiquem de novo situados 
abaixo da terra vegetal, que ocupará a camada superficial na espessura adequada. 
Se existirem terras excedentes, estas devem ser depositadas em locais adequados. 

 
- O correto remate dos taludes, dando-lhes a textura adequada para a revegetação e 

controle da erosão, assim como o seu revestimento com terras vegetais nas zonas 
previstas. 

 
- Informar aos participantes nas obras, em especial aos operários encarregados dos 

movimentos de terras, sobre os cuidados necessários a ter nas operações que 
realizarem. 

 
6.2.1.2 Vigilância da execução de viadutos 
 
Durante a execução dos viadutos vigiar se o cumprimento das medidas protetoras 
assinaladas relativas à proteção: 
 

- dos cursos de água 
- da vegetação de ribeira 
- dos solos 

 
De forma especial, controlar que as superfícies afetadas reduzam-se ao mínimo 
imprescindível para a execução das obras. 
 
Controlar para que na construção dos viadutos não ocorram incidências na vegetação e 
aos cursos de água existentes, tanto em relação à qualidade como à quantidade de água 
que transportam. 
 
6.2.1.3 Vigilância da execução das zonas de empréstimo 
 
Em particular, controlar a localização final destas zonas e as características morfológicas e 
de desenho das mesmas, de acordo com o estabelecido no ponto de medidas preventivas 
e corretivas. 
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6.2.1.4 Controle sobre as operações de manutenção da maquinaria 
 
Controlar que as operações de câmbios de azeites e de manutenção da maquinaria, a 
eliminação de outros resíduos, o seu armazenamento e manuseio, sejam realizadas 
exclusivamente nas instalações preparadas para tal fim, para evitar possível contaminação 
dos terrenos adjacentes. 
 
6.2.1.5 Vigilância dos efeitos sobre as populações próximas. 
 
Controlar a manutenção da maquinaria em bom estado, de maneira que se evitem ruídos e 
vibrações de elementos desajustados. 
 
Com a finalidade de diminuir a geração de poeira, controlar que se efetuam os rêgos 
previstos das superfícies (caminhos de acesso, etc.) nas zonas próximas aos núcleos 
urbanos. 
 
6.2.1.6 Controle sobre os efeitos à flora e à fauna de interesse 
 
Verificar a correta aplicação das medidas definidas para a proteção de exemplares 
arbóreos durante a execução das obras, assim como a não incidência à vegetação de 
ribeira na construção dos viadutos. 
 
Manter um controle dos movimentos da maquinaria, limitando-o às áreas demarcadas, de 
maneira que se evite o dano sobre a vegetação existente. 
 
Controlar a correta execução e acabamentos das obras de drenagem transversal para o 
seu uso como passagens de fauna, uma vez efetuados os devidos ajustes à escala de 
projeto construtivo. 
 
Realização de um relatório onde se refletem as características construtivas das passagens 
de fauna acondicionadas, indicando se cumprem ou não as especificações assinaladas no 
parágrafo correspondente de medidas corretivas, e no qual se justifique, se for necessário, 
as modificações introduzidas. 
 
6.2.1.7 Vigilância das medidas de revegetação 
 
Os trabalhos de acompanhamento da revegetação afetarão ao traçado, às operações 
prévias, às plantações e às hidrosementeiras, assim como aos materiais utilizados nestas 
operações com a finalidade de que se realizem de modo correto.  
 

A vigilância deverá centrar-se no cumprimento do estabelecido para estas operações nos 
documentos que compõem o projeto de medidas de proteção contra a erosão, recuperação 
ambiental e paisagística, redigido à escala de projeto construtivo, conforme as indicações 
que se estabeleçam na Declaração de Impacto Ambiental e no presente Estudo de 
Impacto Ambiental. 
 

A) Traçado 
 

Durante a operação de traçado deve-se controlar a delimitação das diferentes áreas de 
atuação, ajustando-se ao projeto e aos critérios estabelecidos pelo Diretor da Obra. 

 
B) Operações prévias 

 
- Vigiar o cumprimento das especificações dos materiais, a sua colocação em obra e 
arremates, de acordo com o Caderno de Encargos Técnicos do Projeto que seja 
redigido à escala de projeto construtivo. 

 
- Controlar que se leva a cabo a correta conservação da camada de terra vegetal uma 
vez removida daquelas superfícies que vão ser escavadas ou ocupadas pelas obras. 
Vigiar, também, o seu correto armazenamento em pilhas que não excedam de 1,5 m de 
altura, situando-os em zonas planas que impeçam o arrasto de materiais por 
escorrimento. 
 
- Controlar a espessura da terra vegetal incorporada e o acabamento superficial nas 
diferentes unidades de atuação do projeto que incluam estas adições. 
 
- Verificar a correta execução das operações de limpeza, desmatamento e plantio, 
mediante inspeções visuais durante a sua execução. 

 
C) Plantações 

 
O acompanhamento das plantações será feito em quatro momentos diferenciados: 

 
1. -Recepção e depósito de plantas: Efetuar uma seleção adequada das plantas quando 
estas se encontrem junto da obra, de maneira que se retirem todas aquelas que não 
apresentem as características sanitárias, morfológicas, de desenvolvimento e estado de 
conservação adequadas, para não limitar o êxito das plantações. Estas características 
devem ficar especificadas no Caderno de Encargos Técnicos do projeto construtivo. A 
vigilância da recepção das plantas comprovará a espécie, o tamanho, a apresentação, o 
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recipiente e o estado fitossanitário. Vigiar a zona de depósito das plantas, com o 
objetivo de comprovar o seu estado. 

 
2.- Preparação das covas: Verificar o correto traçado, as dimensões das covas, a sua 
execução e o seu acabamento, nas diferentes superfícies de plantação e unidades 
projetadas. 

 
3.- Plantação: Efetuar um controle visual da execução em cada unidade de atuação que 
inclua plantações. Cuidando, especialmente, a colocação de aditivos e a existência no 
local de suficiente quantidade de materiais para a sua realização. As especificações dos 
materiais, adubos e aditivos serão comprovadas mediante os certificados oficiais, e a 
qualidade do esterco mediante uma análise da sua composição. Uma vez realizada a 
plantação e efetuado o rêgo de instalação, comprova-se – aleatoriamente - o correto 
acabamento da operação. Controlar a distribuição espacial das diferentes espécies 
vegetais, de maneira que se ajustem ao especificado no projeto construtivo para cada 
tipo de plantação. 

 
4.- Manutenção e conservação: Até a recepção da obra, verificar durante a sua 
execução, as operações de conservação projetadas, as doses de rega e os materiais 
utilizados. Controlar a correta reposição daquelas plantas que, por diversas 
circunstâncias, não tenham alcançado o resultado previsto. 

 
D) Hidrosementeira 

 
O controle de qualidade das hidrosementeiras afetará à maquinaria, aos produtos e à 
execução. 
 
Durante a execução verificar o correto funcionamento de todos os elementos mecânicos 
da hidrosementeira. 
 
O controle de materiais deverá ser realizado antes da sua incorporação à 
hidrosementeira. Prestando especial atenção à composição e proporções na mistura de 
sementes para a hidrosementeira. Efetuar a verificação das composições - 
especificadas no projeto construtivo - durante o processo de mistura e de realização da 
hidrosementeira. 
 
Durante os processos de execução e instalação devem ser realizados os seguintes 
controles e verificações: 

 

-  Elaboração de uma ficha de controle da execução por cada unidade de atuação na 
qual se projeta hidrosementeira, relacionando data, duração da execução, 
condições ambientais, composição da mistura, incidências e outras observações 
interessantes para o acompanhamento da unidade. 

 
-  Durante o período compreendido entre a execução e a emissão da Ata de 

Recepção devem ser realizados controles que analisem a evolução da superfície 
tratada. Verificar a correta germinação das sementes, analisando os resultados 
que, pelo menos, devem refletir, para cada uma das unidades superficiais de 
atuação hidrosemeadas, aspectos como a percentagem de nascimento, grau de 
cobertura, presença de falhas, etc. Caracterizar-se-ão as áreas onde se observem 
deficiências, sugerindo-se a execução das operações corretivas complementares 
que forem consideradas convenientes. 

 
-  As unidades de obra que sejam objeto de reposição de falhas serão controladas e 

comprovadas com os mesmos critérios indicados anteriormente. 
 
-  A equipe encarregada do acompanhamento verificará que se tomem as precauções 

necessárias para evitar qualquer tipo de dano às obras finalizadas. Em especial, 
deverá controlar-se que não ocorra contaminação da plataforma ferroviária durante 
a realização da hidrosementeira. 

 
-  Inspecionar os diferentes trabalhos de manutenção e conservação que forem 

executados sobre as superfícies tratadas, controlando que se executem nos prazos 
e condições previstas. 

 
-  Os resultados e as incidências da vigilância dos aspectos assinalados nos pontos 

anteriores serão elaborados para a sua inclusão nos relatórios periódicos, 
registando-se todas as incidências ocorridas neste período: climatologia, acidentes, 
visitas, descrição e avaliação das obras realizadas, modificações, resultados do 
acompanhamento, problemática e propostas de solução e qualquer assunto que a 
Direção da Obra propuser. 

 
-  Quando ocorrerem circunstâncias excepcionais ou imprevistas que requeiram 

atuação urgente, deve-se informar à Direção da Obra, com a finalidade de tomar as 
medidas adequadas. 
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6.2.1.8 Acabamento e limpeza final 
 
Verificar a remoção completa e o transporte ao aterro adequado dos restos de obra, 
escombros, elementos utilizados em medidas corretivas de carácter temporário, etc. 
 
6.2.2 Vigilância da aparição de impactos ambientais 
 
6.2.2.1 Atuação arqueológica 
 
Além das sondagens arqueológicas a realizar previamente no início das obras, durante as 
mesmas será levado a cabo um controle exaustivo do movimento de terras ao longo de 
todo o novo traçado e das suas zonas anexas e, em especial, nas zonas próximas às 
“Zonas Potenciais” e às “Jazidas” catalogadas na prospecção arqueológica realizada. 
 
Considerando que seja necessária a realização de outras atuações arqueológicas, 
devemos informar periodicamente à Direção da Obra o desenvolvimento e incidências dos 
trabalhos arqueológicos até a sua conclusão. Propondo igualmente, as medidas que 
possam ser consideradas necessárias como consequência do desenvolvimento dos 
trabalhos arqueológicos. 
 
6.2.2.2 Vigilância em relação à prevenção da erosão 
 
Verificar que a execução dos trabalhos seja planeada de tal maneira que se reduza ao 
mínimo necessário os períodos de tempo em que o terreno fique desnudo face à ação 
erosiva. Para isto, deve-se programar a execução dos trabalhos de revegetação das 
superfícies conforme estas tomem os seus perfis definitivos. 
 
A partir do acompanhamento dos movimentos de terra e, conforme finalizem as diferentes 
unidades de atuação (escavações, terraplenagens, etc.), identificar as zonas de maior 
erosão potencial, incluindo os taludes de grandes dimensões e de maior pendente sobre 
substratos de consolidação médio-baixa, pequenos taludes não tratados, estribos de 
viadutos e passagens superiores, taludes de zonas de empréstimos, assim como zonas 
não tratadas desprovidas de vegetação. As zonas problemáticas detectadas serão 
descritas registando-se em fichas os dados básicos (altura, tipo e coerência do material, 
pendente do talude, presença de bermas) e a problemática encontrada. 
 
Realizar controles visuais periódicos das diferentes áreas identificadas, em particular 
depois da ocorrência de chuvas fortes, com a finalidade de detectar os problemas 
existentes (aparição de ravinas, acúmulo de sedimentos em valas e drenagens, etc.), e 

redigir um relatório particularizado no qual se especifiquem os processos erosivos 
destacáveis que poderão acontecer com carácter prévio à revegetação. Indicando-se todas 
aquelas características dos taludes afetados, de maneira que se possam determinar as 
causas dos problemas apresentados.  
 
Em cada relatório a ser redigido analisar a incidência nesta problemática da implantação, 
continuidade, eficácia e idoneidade das medidas preventivas e corretivas propostas e 
executadas, para corrigir os processos no menor tempo possível. 
 
No caso de aparição de ravinas nos taludes, cabeceira das escavações, estribos, etc., 
analisar em cada caso, o melhor método para corrigi-las (valas de guarda, refinamento de 
taludes e hidrosementeiras, correção de pendentes, etc.). Este tipo de medidas será 
aplicado também nas zonas com falta de concreção no momento de redação do Programa 
de Vigilância Ambiental. 
 
Nestes casos, propõe-se à Direção de Obra, as devidas medidas a aplicar, com detalhe 
suficiente para a sua avaliação e execução. 
 
6.2.2.3 Vigilância em relação à prevenção da instabilidade do terreno 
 
Do mesmo modo que no caso da prevenção da erosão, a partir do começo das obras e 
conforme estas avancem, detectam-se todos aqueles taludes que apresentem alto risco de 
desprendimento ou deslizamento (escavações em material pouco coerente e com 
excessiva pendente, etc.).  
 
De cada um, efetua-se uma ficha na qual se incluam pelo menos, os dados referentes à 
altura, tipo e coerência do material, pendente do talude e risco de desprendimento ou de 
deslizamento. Partindo-se dos dados obtidos durante as campanhas geoténicas 
realizadas. 
 
Estabelecer a periodicidade com a qual os taludes com maior risco de desprendimento e 
deslizamento devem ser inspecionados, além das revisões a efetuar em momentos 
concretos do primeiro ano em que ocorram precipitações ou ventos de grande intensidade. 
Informar das incidências no parágrafo correspondente dos relatórios periódicos. 
 
Se ocorrerem desprendimentos ou deslizamentos importantes, propor à Direção da Obra 
as medidas corretivas oportunas para a estabilização do talude. 
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6.2.2.4 Vigilância em relação à proteção do sistema hidrológico 
 
Durante a execução das obras, vigiar que não ocorram resíduos nem arrastos de materiais 
e partículas que possam alcançar os leitos fluviais. A vigilância deverá centrar-se nas 
zonas de maiores pendentes, já que os arrastos podem alcançar em caso de fortes 
precipitações os leitos fluviais com rapidez, e em ambiente próximo ao cruzamento dos 
principais cursos de água situados na sua maioria sobre amplas planícies aluviais. 
 
Nos primeiros meses posteriores à finalização de cada unidade de obra que afete a rede 
de drenagem superficial, efetuar uma inspeção que inclua uma descrição do estado final 
da estrutura e dos seus efeitos, assinalando a existência de encharcamentos, lixos ou 
restos de obra, estado dos leitos e margens destes, grau de colmatagem, presença de 
acumulações de materiais do terreno ou outros fatores que possam influir negativamente 
na drenagem ou circulação da água. Propor as medidas corretivas pertinentes (tais como 
remoção de lixos, modelado de superfícies, revegetação, descompactação, etc.).  
 
Vigiar que durante os movimentos de terra necessários não ocorram modificações 
substanciais nas redes e sistemas de drenagem natural. 
Vigiar, em particular, a evolução das superfícies afetadas pela execução dos viadutos. 
 
Além do indicado anteriormente, efetuar revisões particularizadas para a elaboração dos 
relatórios correspondentes para a sua inclusão no parágrafo de circunstâncias 
excepcionais dos relatórios periódicos, quando ocorrerem fortes precipitações. 
 
6.2.2.5 Vigilância em relação à aparição de efeitos não previstos  
 
Vigiar a aparição de efeitos não previstos - associados à execução das obras - sobre os 
componentes bióticos do sistema e sobre a população, com a finalidade de dar resposta e 
solução aos problemas detectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Vigilância na fase de funcionamento 
 
A partir da Recepção da Obra e ao longo do período de garantia devem ser controlados os 
aspectos que se mencionam a seguir. 
 
6.3.1 Controle dos níveis de ruído 
 
Assegurar que os níveis de ruído durante a fase de funcionamento não excedam os limites 
estabelecidos como aconselháveis.  
 
Para isto, desenhar uma campanha de medição dos níveis sonoros tendo em consideração 
as zonas sensíveis (núcleos urbanos, principalmente), a partir da qual se elaborará um 
relatório técnico. Este relatório incluirá uma análise comparativa dos dados reais obtidos e 
das previsões que tinham sido consideradas, com o objectivo de estabelecer o grau de 
certeza e fiabilidade do modelo aplicado. 
 
A campanha inicial deverá ser efetuada à entrada em funcionamento da nova linha e 
repetir-se periodicamente ao longo do período de garantia, emitindo-se os correspondentes 
relatórios. 
 
Se, considerando os resultados dos registos efetuados estimar que os níveis são 
superiores aos considerados como admissíveis, propor as medidas corretivas adequadas. 
 
6.3.2 Trabalhos de manutenção das áreas restauradas 
 
Verificar o correto desenvolvimento dos trabalhos de manutenção previstos para o período 
de garantia (riscos, reposição de falhas, etc.), assim como a ocorrência de situações de 
maior necessidade de manutenção da prevista, tendo em consideração os documentos do 
projeto construtivo e as indicações anteriores relativas às operações de manutenção e 
reposição de falhas.  
Elaborar relatórios periódicos, informando rapidamente no caso de circunstâncias que 
aconselhem a tomada de medidas urgentes. 
 
6.3.3 Evolução das áreas restauradas 
 
Periodicamente e, coincidindo com as fases de desenvolvimento da vegetação, controlar o 
desenvolvimento e vigor das plantações efetuadas nas diferentes unidades superficiais. 
Controlar a correta evolução das plantações e a reposição daquelas plantas que, por 
diversas circunstâncias, não alcançaram o resultado previsto. 
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Realizar controles que analisem a evolução da superfície semeada ou hidrosemeada. 
Tendo em consideração o grau de cobertura dos taludes pela vegetação herbácea, 
presença de falhas, etc. Caracterizar as áreas onde se observem deficiências, propondo-
se a execução das operações corretivas complementares que forem consideradas 
convenientes. 
 
Assinalando, igualmente, as possíveis causas dos problemas detectados. 
 
6.3.4 Vigilância face à aparição de impactos não previstos 
 
Vigiar a aparição de impactos ambientais não previstos ou considerados como 
escassamente relevantes na avaliação ambiental. 
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7. MAPAS 
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7.1 MAPA GUIA, E: 1/75.000 
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7.2 GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS 
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7.3 VEGETAÇÃO ATUAL-USOS DO SOLO, E: 1/5.000 
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 7.4 BIOTIPOS E FAUNA, E: 1/5.000 
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7.5 PAISAGEM, E: 1/5.000
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7.6 ESPAÇOS NATURAIS DE INTERESSE, E: 1/5.000
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7.7 PATRIMÔNIO CULTURAL E VIAS PECUÁRIAS, E:1/5.000
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7.8 PLANEJAMENTO URBANÍSTICO, E: 1/5.000 
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7.9 LOCALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, E: 1/5.000 
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7.10 CORTINAS ACÚSTICAS, E: 1/5.000 
 




































