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3- Detectar e avaliar os efeitos ambientais significativos ocasionados pela execução das
obras e o funcionamento da linha de alta velocidade.

O Estudo da Ligação ferroviária de Alta Velocidade entre Madri-Lisboa/Porto. Corredor
Elvas-Badajoz acompanhou-se do correspondente Estudo de Impacto Ambiental (EIA),
desenvolvido pelo consórcio EUEROESTUDIOS/COBA para a AVEP – Alta Velocidade
Espanha – Portugal (Agrupamento Europeu de Interesse Econômico) que coordena e
administra a gestão dos projetos de alta velocidade em cada um dos países ibéricos, para
a RAVE - Rede Ferroviária de Alta Velocidades, S.A., e para el ADIF – Administrador de
Infraestruturas Ferroviárias (entidade responsável em Espanha da construção e gestão
das linhas de alta velocidade).
O estudo referido, do qual o presente documento é parte integrante, finalizou em
Novembro de 2008 implicando uma ampla equipe técnica que em conjunto, e
considerando o quadro legal em matéria de Avaliação de Impacto Ambiental (Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de Janeiro, pelo que se aprova o texto revisto da Lei de
Avaliação de Impacto Ambiental de projetos), analisou os diferentes aspectos ambientais
associados ao desenvolvimento deste projeto tendo em consideração tanto as
características específicas, como as características do Ambiente da região por onde se
desenvolverá o mesmo.
Nos estudos efectuados também foi considerada toda a legislação aplicável, bem como os
objetivos à escala nacional e europeia que justificam o desenvolvimento de projetos
ambientalmente sustentáveis que pretendem contribuir à diminuição dos problemas de
contaminação associados ao tráfego rodoviário e aéreo e, consequentemente, melhorando
o Ambiente.
Por outro lado, o objeto do presente Estudo de Impacto Ambiental é a análise dos efeitos
ambientais das oito alternativas abordadas, bem como a proposta de medidas para evitar,
reduzir ou compensar esses Impactos.
Entre os seus objetivos concretos encontram-se os seguintes:

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 garantize o cumprimento das indicações ou
medidas contidas no Estudo de Impacto Ambiental.
7- Desenvolver as tarefas necessárias para dar cumprimento ao procedimento regulado
da Avaliação de Impacto Ambiental.
Para cumprir com os objetivos referidos, recorreu-se à metodologia habitual em estudos
desta natureza que contemplam a identificação prévia dos fatores ambientais mais
relevantes (de acordo com as características da área de estudo e do projeto), a
caracterização da situação ambiental de referência, a determinação e avaliação dos
impactos ambientais nas fases de construção e exploração, a proposta de medidas para
minimizár-los, bem como a análise ambiental comparativa das alternativas para contribuir à
seleção da melhor Solução em termos ambientais.
Como aspectos relevantes e que precederam ao presente estudo, cabe salientar a
realização de estudos de viabilidade técnica e ambiental que tentaram identificar os
grandes condicionantes ambientais e que orientaram o Estudo Informativo e o presente
Estudo de Impacto Ambiental. Os estudos agora apresentados foram coordenados com o
desenvolvimento das linhas ferroviárias em território português.
O presente documento destina-se a transmitir, de forma simples e resumida, a principal
informação constante no EIA, constituindo um elemento importante na fase de consulta
pública que decorrerá no âmbito do procedimento da AIA.

1- Proporcionar uma base de informação ambiental adequada para definir a situação
pré-operacional e para que seja possível determinar os Impactos previsíveis das
soluções ferroviárias propostas.
2- Analisar ambientalmente o projeto e as suas ações, atendendo às alterações que
possam produzir.
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IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

−

O projeto inclui-se dentro da Rede de Alta Velocidade Espanhola (P.E.I.T.-2020).

−

Localização – Comunidade Autónoma de Estremadura. Província de Badajoz.

−

Objetivos e justificação da obra:
•

O projeto de alta velocidade integra a política europeia e nacional de transportes
visando implantar um transporte atrativo e ambientalmente mais favorável como
alternativa ao transporte rodoviário, responsável de efeitos negativos significativos
no ambiente, em particular, no nível da emissão de gás e elevado consumo de
combustível, ao qual se associam também maiores congestionamentos de tráfego
e níveis de sinistros.

•

O projeto contribuirá a promover a criação de um sistema de transportes eficiente
que servirá à população com mais rapidez, qualidade e segurança, a redução dos
sinistros e das emissões de gás com efeito estufa. Estes efeitos positivos são
devidos, sobretudo, à transferência de passageiros de via rodoviária e via aérea
para passageiros de via ferroviária.

•

O eixo a desenvolver entre Madrid e Lisboa faz parte dos Eixos prioritários da
rede de alta velocidade prevista para o país (Projetos Prioritários Comunitários nº
3, 16), assumindo um papel essencial no desenvolvimento econômico e social da
Espanha no tráfego de passageiros e mercadorias.

•

A ligação Madri-Lisboa deverá concluir no final de 2013; terá uma utilização
mista, para passageiros e mercadorias, tendo em mente o reforço do papel de
Espanha nas grandes cadeias de transporte de passageiros e mercadorias que
ligam com a Europa e com o resto dos continentes. No caso desta ligação, estão
previstas estações em Madri, Talavera, Navalmoral de la Mata, Cáceres, Mérida,
Estação Internacional (Badajoz/Elvas), Évora e Lisboa.

•

O tempo de percurso é fixado aproximadamente em 2 horas 45 minutos na
conexão direta de passageiros entre as duas capitais.
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3

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Estação de Caia: será uma Estação Internacional. Está sendo objeto de análise entre
os dois países. Além do serviço para passageiros, também terá serviços de
mercadorias.

3.1 DESCRIÇÃO GERAL
−
−

Projeto: Estudo da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Madri-Lisboa/Porto.
Corredor entre Elvas e Badajoz.

−

Fase de estudo: Estudo Informativo à escala 1:5.000.

−

Ano horizonte: ano 2025, associado ao tráfego previsto que sustenta o
dimensionamento do projeto:
•

Extensão: 17 km

•

Plataforma tripla com linha dupla de alta velocidade (LAV) para tráfego misto de
passageiros e mercadorias, e linha simples convencional (LC) para suburbanos e
mercadorias.

•

−

−

Linha dupla de alta velocidade (LAV)





•

−

Bitola: UIC (1.435 m).
Largura da plataforma: 22,94 m.
Características da via: balastro.
Velocidade do projeto: 350 km/h (passageiros); 160 km/h (mercadorias).

Linha simples convencional (LC)


Bitola: ibérica (1.668 m).





Largura da plataforma: 9,90 m.
Características da via: balastro.
Velocidade do projeto: máximo 120 km/h.

Composições (AV passageiros): serão dotados de comboios tipo ICE-300 ou Talgo
350 ou similares.
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−

Tráfego para o ano horizonte (2025):
•

18 circulações diárias (por sentido) - Alta velocidade/passageiros.

•

3 circulações diárias (por sentido) – Alta velocidade/mercadorias.

•

9 circulações diárias (por sentido)- Linha convencional/mercadorias.

Projeto complementares, associados ou secundários:
•

Eixo Vigo-Porto.

•

Eixo Lisboa/Porto.

•

Eixo Salamanca-Aveiro.

•

Eixo Huelva-Faro.

Sequência:
•

Início da construção: 2009.

•

Início da exploração: 2013.

Localização:
•

Câmara Municipal:de Badajoz.

•

A zona de passagem na fronteira, perto de Elvas e Badajoz, foi definida na
Cimeira Ibérica de Novembro de 2003, sendo o desenvolvimento das soluções
que a materializam a cargo da AVEP (Alta Velocidade Espanha-Portugal,
Agrupamento Europeu de Interesse Econômico).

3.2 DESCRIÇÃO DE ALTERNATIVAS
O objeto do Estudo é a definição e a análise de todas as alternativas de traçado que,
justificadamente possam ser abordadas, para a ligação ferroviária de alta velocidade entre
Madri-Lisboa/Porto dentro do corredor entre Badajoz e a fronteira portuguesa.
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Com a recolhida de parâmetros de desenho de alta velocidade, pretende-se obter uma
melhoria na qualidade dos serviços ferroviários, conseguindo-se os níveis de segurança,
velocidade e comodidade que reclamam os usuários, e diminuindo substancialmente os
tempos de percurso.

via principal e uma via de resguardo em bitola ibérica para as circulações regionais e
suburbanas. A estação atual de Badajoz e a nova Estação Internacional de Caia ficarão
unidas por um ramal em via única de aproximadamente 4,4 km, dois deles de nova
construção.

A origem de todas as alternativas situa-se nas proximidades de Novelda del Guadiana,
onde conectam com o traçado da opção selecionada no Estudo Informativo da L.A.V.
Madri-Estremadura, trecho: Mérida-Badajoz em bitola U.I.C.

Quanto às ligações com os traçados de Portugal, as alternativas 1 e 3 de Espanha se
conectam com as soluções 1 e 2 de Portugal.
As alternativas 4 e 5 de Espanha se unem com as soluções 5 e 6 de Portugal.

A partir das alternativas escolhidas na Fase I à escala 1:25.000, estudaram-se uma série
de traçados na Fase II à escala 1:5.000. Os traçados são desenhados com as correcções
lógicas derivadas de uma maior escala de estudo.
De acordo com estas premissas, definiram-se seis (6) subtrechos de traçado entre Novelda
del Guadiana e a fronteira portuguesa à escala 1:5.000, tendo em conta condicionantes
técnicos, geotécnicos, de traçado e de ambiente. Também foi considerada a localização da
estação de passageiros que influiu notavelmente nas características geométricas e
funcionais dos traçados.

Por último, as alternativas 6 e 7 de Espanha ligam com as soluções 3 e 4 de Portugal
A continuação, conclui-se:
1.
2.
3.
4.

Uma planta de situação.
Uma planta dos traçados estudados.
Um quadro com a geração de alternativas pela combinação de subtrechos.
Uma planta guia das alternativas.

Estes traçados permitem a exploração da linha para uma velocidade de 350 km/h.
O primeiro subtrecho BE-01 tem um traçado entre Novelda del Guadiana e o noroeste de
Badajoz e passa ao norte do Canal de Montijo e da rodovia A-5. O segundo subtrecho, BE01-A, situa-se paralelo à via atual e passa entre Novelda e Gévora. O terceiro subtrecho
BE-01-B desenvolve-se entre Gévora e a cidade de Badajoz. O restante de subtrechos BE01-C, BE-01-D e BE-01-E desenham-se nas proximidades da fronteira com Portugal e
abarcam a ligação com as soluções entre Elvas e a fronteira com Espanha.
Da composição de subtrechos obtêm-se seis (6) alternativas de percurso completo entre
Novelda del Guadiana e a fronteira portuguesa, que são estudadas e avaliadas ao longo
desta segunda fase. Todas estas alternativas têm uma longitude aproximada de 17 km.
Por último, no Estudo desenhou-se a continuidade da ferrovia atual de bitola ibérica entre
Madri e a fronteira com Portugal mediante uma via única paralela à plataforma da linha de
alta velocidade. Assim os comboios que vierem de Madrid ou de Lisboa não terão a
necessidade de entrar na cidade de Badajoz. Para estes comboios que não entram na
estação atual de Badajoz, desenha-se uma estação em bitola ibérica paralela à estação de
passageiros da linha de alta velocidade. Assim, a Estação Internacional de Caia será
formada por um pátio de vias em bitola U.I.C. para as circulações de alta velocidade e uma
RESUMEN NO TÉCNICO
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CORREDOR ENTRE BADAJOZ E ELVAS – GERAÇÃO DAS ALTERNATIVAS –
FASE A ESCALA 1:5.000

ALTERNATIVA 1

BE-01

BE-01-C

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

VIA ÚNICA DE BITOLA IBÉRICA (m)

13.758,757

5.458,534

19.217,291

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

BE-01-A

BE-01-B

BE-01-C

SUBTRECHO

0+000,000 AO
7+589,262

7+589,262 AO
13+385,546

3+719,849 AO
17+022,55

TOTAL

SUBTRECHO

Alternativa Centro:
ALTERNATIVA 3

pelo corredor da atual
via e pelo norte de
Badajoz e ao norte do

L.A.V. EM VIA DUPLA (m)

7.589,262

5.796,284

3.302,702

16.688,248

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

SUBTRECHO

0+000,000 AO
13+719,849

3+719,849 AO
17+068,09

TOTAL

Alternativa Norte: ao
ALTERNATIVA 4

norte do canal de
Montijo e a A-5 e ao
sul do arroio da

L.A.V. EM VIA DUPLA (m)

13.719,849

3.348,245

17.068,094

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

SUBTRECHO

0+000,000 AO
7+589,262

7+589,262 AO
13+385,546

3+719,849 AO
17+068,09

TOTAL

Alternativa Centro pelo
ALTERNATIVA 5

ALTERNATIVA 6

ALTERNATIVA 7

RESUMEN NO TÉCNICO

corredor da via atual e
pelo norte de Badajoz
e a sul do arroio da
Gudina

L.A.V. EM VIA DUPLA (m)

7.589,262

5.796,284

3.348,245

16.733,791

VIA ÚNICA DE BITOLA IBÉRICA (m)

0,000

4.453,774

5.829,224

10.282,998

Alternativa Norte 2:
pelo norte do canal de

BE-01

BE-01-E

SUBTRECHO

0+000,000 AO

3+719,849 AO

13+719,849

17+041,85

TOTAL

Montijo e a A-5 e ao
norte do arroio da
Gudina

L.A.V. EM VIA DUPLA (m)

13.719,849

3.322,007

17.041,856

VIA ÚNICA DE BITOLA IBÉRICA (m)

13.758,757

5.702,540

19.461,297

Alternativa Centro 2:
pelo corredor da atual

BE-01-A

BE-01-B

BE-01-E

SUBTRECHO

0+000,000 A

7+589,262 A

3+719,849 A

7+589,262

13+385,546

17+041,85

L.A.V. EM VIA DUPLA (m)

7.589,262

5.796,284

3.322,007

16.707,553

VIA ÚNICA DE BITOLA IBÉRICA (m)

0,000

4.453,774

5.702,540

10.156,314

via e pelo norte de
Badajoz e ao norte do
arroio da Gudina

TOTAL
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4

localizando-se as superfícies de charneca nos bordes das infra-estruturas de
transporte.

PRINCIPAIS CONDICIONANTES AMBIENTAIS

4.1 VEGETAÇÃO
•
A vegetação atual da zona de estudo apenas conserva parte da sua estrutura original;
assim, os bosques e bosquetes esclerófilos de azinheira (Quercus rotundifolia), isto é, os
azinhais, próprios da original formação vegetal desapareceram na sua maioria, tendo sido
substituídos pelas seguintes formações:
•

•

•

Mato mediterrâneo: O mato 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 (cistas, tomilhos, gestas...).

•

•

fundamentalmente no espaço de “Céspedes Norte”, limitando com a rodovia A-5 e
com o final dos traçados, bem como contornando algumas propriedades.
•

Cultivos de irrigação: presentes fundamentalmente nas Várzeas Baixas do Guadiana.
Na zona objeto do Estudo, mesmo que haja algumas superfícies de arroz, girassol e
árvores frutíferas (estas últimas entre o rio Gévora e o núcleo urbano de Gévora), bem
como de hortas, a maior parte da superfície é dedicada à irrigação corresponde a
cultivos herbáceos.
Campos: Apesar da grande transformação realizada nos usos e aproveitamentos
deste território, ainda estão presentes ao longo do âmbito de estudo –
fundamentalmente a norte do Canal de Montijo- superfícies de campos de azinheira,
quer sejam campos de pasto com azinheira ou lavoura intensiva ou extensiva com
azinheira.

Plantações arbóreas artificiais: Trata-se de plantações de eucalipto. Localizam-se

Vegetação de ribeira: A vegetação de ribeira autóctona, associada aos cursos fluviais,
encontra-se bastante degradada em certas zonas (no rio Gévora, fundamentalmente
águas a jusante da rodovia A-5, e em muitas áreas do rio Guadiana), e é composta por
diversas espécies de salgueiros (Salix spp.), freixos (Fraxinus angustifolia), ulmeiros
(Ulmus sp.) e vegetação aquática. Esta degradação deve-se fundamentalmente às
numerosas plantações de eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis), principalmente, e
choupos realizadas. Estas plantações foram levadas a cabo há décadas para evitar
processos erosivos e algumas delas foram aproveitadas para fabricar pasta de papel,
e estendem-se ao longo do rio Guadiana e dos seus afluentes.

4.2 FAUNA
As espécies faunísticas de maior interesse (incluídas dentro das categorias de proteção
mais estritas: Extinto, Em Perigo Crítico, Em Perigo e/ou Vulnerável), presentes no
ambiente dos traçados são as seguintes:
.
Peixes: saramugo, lampreia-marinha, sável, barbo cumba, barbo de cabeçapequena, pardelha boga do Guadiana, verdemã e bordalo.
Anfíbios e répteis: tritão alpino e cágado mediterrâneo
Aves: calhandrinha comum, peneireiro-das-torres, tartaranhão-caçador, perdiz-domar, rolieiro, rola comum e sisão.
Mamíferos: rato-de-água

Cultivos lenhosos em sequeiro: As parcelas 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). No ambiente dos
traçados, os olivais situam-se ao redor do “Cortijo del Olivar” (ao norte da estaca

-

11+500 da Alternativa 1) e nos bordos da rodovia A-5, a sul das estacas 14+00015+000 dos traçados. Igualmente, localizam-se duas parcelas de frutíferas a norte da
estaca 11+000 da Alternativa 1.

4.3 PAISAGEM

Pasto, Charneca e Cultivos herbáceos de sequeiro: Nas parcelas cerealísticas de
sequeiro cultivam-se o trigo, a cevada e a aveia, fundamentalmente. Igualmente,
existem superfícies de pasto e charneca: geralmente é o resultado do abandono dos
cultivos de sequeiro. Estas parcelas aparecem intercaladas entre as de irrigação,

RESUMEN NO TÉCNICO

-

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 homogêneas, tanto pela sua qualidade visual como pela sua resposta
perante possíveis perturbações. No âmbito do estudo podemos distinguir seis unidades
paisagísticas:
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•

Paisagem cerealista de sequeiro: Corresponde aos cultivos cerealísticos de sequeiro,



Áreas de Interesse Ambiental por Planeamento Urbanístico da cidade de Badajoz.
Encontra-se uma na zona de estudo, que também coincide em parte com o SIC Rio
Gevora Bajo



Habitats de Interesse Comunitário: os traçados propostos atravessam diferentes

as charnecas e pastos. Localiza-se sobre terrenos planos ou ondulados, não possui
formação arbórea e varia de cores ao longo do ciclo anual.
•

Paisagem de campo: É o antigo bosque mediterrâneo de azinheira eliminado para o
aproveitamento pecuário ou agrícola e assentado sobre um relevo em geral suavizado.
O solo está coberto de espécies herbáceas (cereais ou pasto). Apresenta variação
cromática ao longo do ano e possui uma estrutura vertical em dois níveis (estrato
arbóreo e herbáceo).

•

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 antrópicas, com pouca variação cromática e ligada ao meio húmido.

•

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,
tamarizes, juncos). Trata-se de uma unidade paisagística de carácter linear e que
quebra visualmente a monotonia e a artificialidade do ambiente, enriquecendo-o em
cores, texturas e verticalidade (estrato arbóreo, arbustivo e herbáceo).

•

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 maior qualidade visual e menor fragilidade visual que
aos cultivos de cereal em sequeiro.

polígonos que contêm habitats incluídos no Anexo I da Directiva 92/43/CEE. No
ambiente dos traçados foram localizados os seguintes habitats: 6310 (Campos
perennifolias do género Quercus), 91B0 (Bosques galeria de rios de caudal
intermitente mediterrâneos com Rhododendron ponticum, Salix e outras), 92A0
(Bosques galeria de Salix alba e Populus alba), 6220 (Zonas subestépicas de
gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea), 5333 (Matos termomediterrâneos e
pré-estépicos) e 3150 (Lagos eutróficos naturais com vegetação Magnopotamion
ou Hydrocharition)


Áreas de Importância para as Aves (IBA): no território em análise está presente a
IBA nº 290 Botoa-Villar del Rey. A importância ornitológica desta IBA deve-se à alta
densidade de aves de estepa, entre elas tartaranhão-caçador, abetarda, sisão,
alcaravão, cortiçol de barriga preta e cortiçol de barriga branca.

4.5 PATRIMÔNIO CULTURAL
A prospecção arqueológica realizada deu como resultado a localização de quatro
elementos que se definiram pela presença de material arqueológico em superfície ou pela
evidência de restos construtivos.
4.6 VIAS PECUÁRIAS

•

Paisagem urbana. Correspondem aos núcleos de povoação, as edificações e as infraestruturas. É uma paisagem totalmente humanizada e artificial, pouco variada em
texturas e pouco frágil visualmente.

No ambiente dos traçados, localizou-se uma única via pecuária, que é interceptada por
todas as alternativas; trata-se da “Cañada Real de Sancha Brava”, nome que toma, neste
território, a “Cañada Real Soriana Ocidental”.

4.4 ESPAÇOS NATURAIS DE INTERESSE
Os espaços naturais de interesse presentes na zona de estudo são os seguintes:


Espaços da Rede Natura 2000: no âmbito de estudo existem dois SICs (Sítios de
Importância Comunitária); destes espaços, um pertence ao território espanhol (SIC
ES4310059 Rio Gévora Bajo) e o outro está em Portugal (SIC PT CON0030 Caia).
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5

Considerando que a afecção de todas as alternativas sobre os cultivos de irrigação é
muito similar, a incidência sobre este aspecto econômico não se utilizou na análise e
comparação das mesmas.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

Para a identificação, descrição e avaliação de Impactos seguiu-se a seguinte metodologia:
Em primeiro lugar, identificam-se as ações do projeto capazes de produzir

-

b)

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

alterações sobre algum elemento do meio.

parcialmente eliminados ou alterados pela nova infra-estrutura.

-

Uma vez identificadas estas ações, relaciona-se os elementos ambientais
receptores dos impactos decorrentes da construção e funcionamento do projeto.

O indicador utilizado para avaliar esta afecção é a "superfície de alternativa que
passa sobre os diferentes biotipos" da área, afetando a essa superfície com um
coeficiente consoante seja o valor ambiental do biotipo e a sua fauna associada.

-

Posteriormente descrevem-se os diferentes impactos que previsivelmente ocorrerão
no meio afectado; ao mesmo tempo em que se descrevem estes Impactos,
caracterizam-se de acordo com a legislação em vigor1, e avalia-se a importância
desde o ponto de vista qualitativo.

c)

Finalmente, para comparar as diferentes soluções desde o ponto de vista do
impacto que geram, elaborou-se uma série de indicadores ambientais para avaliar
aqueles impactos facilmente quantificáveis. Para isto, foram selecionadas uma série
de “variáveis ambientais“ ou “fatores do meio” sobre os quais analisar os impactos
produzidos e os indicadores para avaliar o correspondente elemento do meio.

-

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 indicador utilizado para quantificar esta alteração é, igualmente, 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)
As “variáveis ambientais” selecionadas são as seguintes:

Espaços Naturais de Interesse: a construção e o funcionamento da Linha de Alta
Velocidade implicam um efeito negativo sobre os espaços naturais de interesse da
zona (ocupação, degradação dos seus habitats, etc.).

a)

Vegetação: a construção da Linha de Alta Velocidade implica a limpeza e a
ocupação do terreno e, portanto, uma perda de vegetação. Esta afecção 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 indicador da alteração utilizou-se a "superfície de traçado que passa
sobre cada uma das diferentes unidades de vegetação" da área, resultando afetada
essa superfície por um coeficiente de acordo com o valor naturalístico de cada
unidade.
Grande parte do traçado das seis alternativas (ao redor de 40%) passa sobre cultivos
de irrigação, de importante valor econômico, mas de baixo valor ambiental.

Como indicador desta afecção, utiliza-se "a superfície de alternativa que passa ao
longo dos diferentes espaços naturais de interesse", afetando a essa superfície com
um coeficiente conforme seja a importância dos mesmos.
e)

Núcleos urbanos: a construção e –sobretudo- o funcionamento da Linha de Alta
Velocidade implicam um efeito negativo sobre os núcleos urbanos da zona
(incômodos, ruído, efeito barreira sobre os movimentos populacionais, etc.).
O indicador utilizado para quantificar esta alteração é “o comprimento da alternativa
que passa a menos de 500 m dos núcleos urbanos”, afetando a esse comprimento
com um coeficiente de acordo com a importância (nº de habitantes) da população
afetada.

1 REAL DECRETO 1131/1988, de 30 de Setembro, pelo que se aprova o Regulamento para a Execução do Real Decreto Legislativo 1302/1986 de Avaliação de
Impacto Ambiental (BOE de 5 de Outubro de 1988)
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f)

Patrimônio cultural: durante a fase de construção e, dado o patrimônio arqueológico
existente neste território, serão afetados diversas jazidas e/ou elementos culturais
existentes na zona.

Tendo em conta que neste território os principais "fatores do meio" são os Espaços
Naturais de Interesse e a hidrologia, seguidos da vegetação, paisagem e Património
Cultural, para a quantificação do Impacto Ambiental foram considerados os seguintes
pesos:

O indicador utilizado para avaliar esta afecção é “a superfície de incidência das
alternativas sobre os elementos integrantes do património cultural”, afetando a essa
superfície com um coeficiente segundo seja uma afecção direta ou indireta.
Hidrologia: a fase de construção -fundamentalmente- afetará de forma negativa aos
diversos leitos da zona e à qualidade das suas águas. Este impacto também se
produzirá, mesmo que previsivelmente com menor importância, ao longo da fase de
exploração.

g)

Como estimador desta afecção utiliza-se "o comprimento de alternativa que passa ao
longo dos diferentes cursos fluviais” da zona, afetando a esse comprimento com um
coeficiente conforme seja uma afecção a grandes cursos de água ou a pequenos
arroios, canais, etc.
Posteriormente, para comparar as soluções e poder selecionar a de menor impacto
ambiental, seguiu-se o seguinte processo:
-

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

-

−

Vegetação atual -usos do solo: 0,25

−

Espaços Naturais de Interesse e Biotipos e fauna: 0,10

−

Paisagem e Núcleos urbanos: 0,20

−

Património Cultural, geomorfologia e hidrologia: 0,05

O resultado final deste processo é uma qualificação das alternativas, de menor para maior
Impacto Ambiental, 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, expressam-se no quadro em anexo. O valor que aparece na última coluna
indica a avaliação global do impacto e obtém-se como soma do produto do valor de cada
indicador pelo seu peso correspondente.
Adjudicando valores, na mencionada escala de 1 a 5, os traçados que apresentam um
menor Impacto global sobre o meio são aqueles que, no seu trecho final, compõem-se dos
subtrechos BE-01-C e BE-01-E, que passem mais a norte. Os traçados mais impactantes
são aqueles que têm no seu trecho final o subtrecho BE-01-D, que passa mais ao sul.

Obtenção de um valor final das soluções integrando o resultado obtido por todos os
indicadores. Para isto foram estabelecidos 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
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.
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ALTERNATIVAS

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

ALTERNATIVA

CENTRO:

NORTE:

CENTRO:

PAISAGEM
(C)

ESPAÇOS
NAT. INT.
(D)

NÚCLEOS
URBANOS
(E)

P.CULTURAL
(F)

HIDROLOGIA
(G)

GEOMORF.
(h)

IMPACTO
AMBIENTAL

0,25

0,10

0,20

0,10

0,20

0,05

0,05

0,05

1,0

0,1652

0,4045

0,2660

0,0760

0,0264

0,0445

0,0884

0,3125

0,170

2

0,1515

0,3885

0,2486

0,0493

0,1462

0,0135

0,0724

0,1599

0,173

2

0,2541

0,4755

0,3618

0,0749

0,0264

0,0619

0,1479

0,3572

0,225

4

0,2279

0,4496

0,3310

0,0492

0,1458

0,0381

0,1181

0,2467

0,222

4

0,1736

0,4001

0,2558

0,0733

0,0264

0,0455

0,1696

0,4303

0,179

2

0,1592

0,3851

0,2404

0,0477

0,1460

0,0241

0,1376

0,2273

0,180

2

QUALIFICAÇÃO
(Escala 1 a 5)

AO

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

ALTERNATIVA

BIÓTIPOS E
FAUNAS
(B)

PELO

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

ALTERNATIVA

VEGETAÇÃOUSOS SOLO
(A)

PELO

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

ALTERNATIVA NORTE 2: AO
NORTE DO CANAL DE MONTIJO
E DA A-5 E AO NORTE DO
ARROYO
DE
LA
GUDINA
(ALTERNATIVA 6)
ALTERNATIVA CENTRO 2: PELO
CORREDOR DA VIA ATUAL E AO
NORTE DE BADAJOZ E AO
NORTE DO ARROYO DE LA
GUDINA (ALTERNATIVA 7)
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Em síntese, a afecção das alternativas de acordo com o “fator ambiental” sobre o qual
incidem é a seguinte:

Por sua vez, 2,5-11% do comprimento dos traçados afeta à paisagem de campo, 612% afeta a paisagem urbana e somente 1-4% do comprimento dos mesmos incide
sobre a paisagem aquática-ribeirinha.
As alternativas que menor impacto provocam sobre este elemento do meio são a 3 e a
7, seguidas imediatamente pela 6. As mais impactantes são a 4 e a 5.

• Vegetação atual e Usos do solo:
Mesmo sendo inevitável, a importância deste 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 podemos esperar um impacto notável
sobre este fator, visto que a maior parte dos traçados previstos passam por terrenos
nos quais a vegetação natural foi substituída por diferentes tipos de cultivos.
As formações vegetais de maior valor naturalístico de entre as presentes no âmbito de
estudo são: a vegetação de ribeira e os campos. Assim, a solução que menor impacto
produz (alternativa 3), não incide sobre os campos e é uma das que menos afeta à
vegetação de ribeira. Da mesma maneira, a alternativa que maior impacto produz é
aquela que além de incidir sobre os campos, ocasiona afecções mais significativas

•

As alternativas mais impactantes são a 1, a 4 e a 6, devido a que são as que maior
afecção ocasionam sobre a IBA nº 290 “Botoa-Villar del Rey”, no entanto, não
provocam afecção alguma sobre o SIC ES 4310059 Rio Gévora Bajo ou sobre Áreas
de Interesse Ambiental por Planeamento Urbanístico
•

• Biotipos e Fauna:
A afecção principal sobre os diferentes biotipos identificados na área ocorre sobre:

Por sua vez, 6-10,5% do comprimento dos traçadoss afeta o meio antrópico e somente
12,4 e 4,4% do comprimento das mesmas incide sobre o biotipo dias ribeiras.

Núcleos Urbanos:
O impacto das diferentes alternativas mostra uma variação significativa: ao passo que
as Alternativas 1, 4 e 6 originam a menor incidência (por sua nula afecção sobre o
núcleo urbano de Badajoz e uma afecção relativa aos 14% dos seus traçados sobre
núcleos urbanos pequenos), as outras três alternativas impactam de forma mais
elevada, visto que incidem sobre o núcleo populacional de Badajoz com 9% dos seus
traçados e sobre os núcleos populacionais pequenos (Sagrajas, Gévora del Caudillo)
com 23% dos seus comprimentos.

sobre os bosques de galeria (alternativa 4).

a) os regos, 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 de afecção que variam entre 40 e 47% do comprimento dos
traçados, aproximadamente.

Espaços Naturais de Interesse:

•

Património Cultural:
As alternativas que menor impacto produzem no património 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,por sua maior afecção -de tipo direta- sobre o Património Cultural.

• Hidrologia:
•

Paisagem:
A afecção principal sobre as diferentes unidades de paisagem presentes na área de
estudo ocorre sobre as unidades de várzea transformada pela irrigação e paisagem
cerealista de sequeiro: ao redor dos 40% do comprimento das alternativas,
respectivamente.

RESUMEN NO TÉCNICO

As alternativas menos impactantes são a 1 e 3 visto que são as que menor afecção
provocam sobre o arroio de La Gudina.
Considerando os resultados, podemos dizer que os traçados que apresentam um menor
impacto global sobre o meio são aqueles que, no seu trecho final, compõem-se dos
subtrechos BE-01-C, que passam mais a norte. Os traçados mais impactantes são aqueles
que têm no seu trecho final o subtrecho BE-01-D, que passa mais a sul.
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-

Estabelecimento de um sistema que garantize a adequada gestão dos resíduos e dos
desperdícios, tanto líquidos como sólidos, gerados como consequência das obras, com
a finalidade de evitar a contaminação dos solos e das águas superficiais ou
subterrâneas.

-

Instalação de cortinas acústicas naquelas zonas em que se superem os níveis sonoros
estabelecidos pela legislação em vigor2.

Os critérios gerais para a definição das medidas corretivas são fundamentalmente os
seguintes:

-

Manutenção da permeabilidade territorial mediante a reposição de todos os caminhos e
estradas afetados.

-

-

Reposição dos serviços afetados

-

Reposição de vias pecuárias mantendo a sua funcionalidade.

-

Realização de trabalhos de proteção do património arqueológico:

6

PROPOSTA DE MEDIDAS CORRETIVAS

As medidas corretivas que se incluem no Estudo estão dirigidas à minimização dos
Impactos ambientais e à restauração dos terrenos afetados pelas obras. Para isto
consideramos uma série de requerimentos dirigidos à proteção de ecossistemas, sistema
hidrológico, defesa contra a erosão, recuperação ambiental e integração ecológica e
paisagística da obra.

Classificação ambiental do território, definindo como "Zona de Exclusão" as zonas de
maior valor ambiental (Rede Natura 2000, jazidas arqueológicas...). Deste modo, evitase a localização de qualquer tipo de instalações auxiliares da obra, como são parques
de maquinaria, zonas de aprovisionamentos de terras e materiais, escritórios, etc.
nestas áreas. Igualmente, ficará excluída a área para a localização de zonas de
empréstimo, possíveis aterros, etc.

•
-

-

-

Estabelecimento de medidas de desenho, gestão e controle das atividades na área de
instalações de obra para a proteção da qualidade das águas.
Minimização da superfície afetada ao estritamente necessário mediante a delimitação
temporária do contorno da atuação ao longo de todo o trecho, restringindo o acesso de
veículos e pessoal fora da zona delimitada.

Antes do inicio das obras: realização de uma prospecção arqueológica de
carácter intensivo em toda a faixa de afecção do projeto.

•

-

Planejamento de determinadas atividades de obra fora das épocas de cria e
reprodução das espécies de interesse.

Durante as obras: control3 e acompanhamento arqueológico do movimento de
terras em toda a zona objeto de obras.

Desenho e projeto de medidas contra a erosão, recuperação ambiental e integração
paisagística; esta restauração deverá considerar todo o comprimento de atuação do
traçado (escavações, terraplenagens, etc.), bem como empréstimos e aterros, se for o
caso, e parque de maquinária e outras instalações temporárias.
As atuações necessárias para conseguir a integração paisagística da obra contemplam
os seguintes trabalhos:

-

Adequação de todas as obras de drenagem transversal para facilitar o seu uso por
parte da fauna: desenho adequado do revestimento, "corredores secos" em ODT tipo
moldura, revegetação específica das embocaduras (plantações cortina e plantações
diretoras), etc.

-

Instalação e manutenção adequada de elementos temporários de retenção de
sedimentos (fardos de palha) nos pontos de intercepção da rede de drenagem natural.

-

Realização de irrigações periódicas nas zonas de obra e vias de acesso, para
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minimizar a emissão de poeira à atmosfera pela passagem de veículos e maquinária.

Ruído no referente à zonagem acústica
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Remoção da terra vegetal: esta medida tem por objeto o aproveitamento da
camada superior e fértil dos terrenos que vão ser escavados e aterrados,
reinstalando a terra vegetal nas novas superfícies.

•

Descompactação do terreno: a descompactação é um trabalho que consiste
em remover a crosta superficial do solo; tem por objeto aumentar a capacidade
de infiltração do terreno e favorecer a respiração das raízes; com isto
conseguimos favorecer ao máximo o crescimento da árvore e do seu sistema
radicular.

•

Hidrosementeiras: é a projeção sob pressão sobre o terreno de uma suspensão
de água e sementes junto com fertilizantes, estabilizantes, “mulches” e aditivos
especiais, distribuídos de maneira homogênea sobre a superfície a tratar
originando-se uma camada que permanece firmemente aderida ao terreno.
Esta camada assegura condições ideais para a germinação das sementes,
devido a que as fixa, retém a humidade do solo e as isola de condições
climatológicas adversas.

•

Plantação de árvores e arbustos: Tendo em conta a dificuldade da vegetação
arbórea e arbustiva para reinstalar-se de forma natural, propõe-se, para
compensar o impacto dos exemplares eliminados e acelerar a recuperação da
zona de afecção, a realização de plantações de exemplares de diferentes
espécies arbóreas e arbustivas autóctonas (giesta, lentisco, oliveira, fanecão,
carrasco, etc.) em determinados pontos da zona de atuação.

-

Redação e aplicação de um Programa de Vigilância Ambiental que englobe, tanto a
fase de construção como a de exploração. O objeto deste Programa é 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.
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