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APRESENTAÇÃO
A ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo à "Linha Estremoz – Alandroal, a 400 kV", em fase de Projecto de
Execução.
A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. adjudicou à empresa MaxiPro, SA, o Projecto da Linha
Estremoz - Alandroal, A 400 kV, a qual adjudicou por sua vez à ARQPAIS - Consultores de
Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda. a elaboração do respectivo Estudo de Impacte Ambiental,
no âmbito da qual se inclui o presente volume do Resumo Não Técnico.
O EIA foi efectuado de acordo com as condições fixadas no Caderno de Encargos para a sua
execução e no respeito pela legislação ambiental aplicável em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei
n.º69/2000, de 3 de Maio com a redacção dada pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e a
Portaria n.º 330/01, de 2 de Abril.
Na elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, a ARQPAIS contou com a colaboração e apoiou-se
nos estudos elaborados pela MaxiPro, SA, autor do projecto. Contou ainda com a colaboração de
especialistas de reconhecida competência em diversas áreas ambientais, os quais prestam
habitualmente a sua colaboração à nossa empresa.
Lisboa, Julho de 2010

ARQPAIS, Lda.

Otília Baptista Freire (Directora Técnica)
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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico que acompanha o Estudo de Impacte
Ambiental da “Linha Estremoz – Alandroal, a 400 kV”, em fase de Projecto de Execução, com uma
extensão de cerca 32 kms, a implantar entre a subestação (SE) de Estremoz e a futura SE de tracção
eléctrica da RAVE denominada Alandroal, esta ultima já com processo de Avaliação de Impacte
Ambiental concluído com DIA favorável condicionada.
A importância da implantação da Linha Estremoz - Alandroal, a 400 kV, reside no facto desta linha de
muito alta tensão efectuar o fornecimento de energia eléctrica à futura Subestação do Alandroal, que
por sua vez fará a alimentação em permanência às catenárias da Linha Ferroviária de Alta
Velocidade Lisboa - Madrid, mais precisamente ao Lote 3C – Troço Évora - Elvas.
O Proponente do projecto é a empresa REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., adiante também
designada como REN, S.A., concessionária da Rede Nacional de Transporte (RNT) de electricidade.
A entidade licenciadora é a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).
No âmbito do contrato de fornecimento à REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., do Projecto de
Execução da Linha em estudo, a MaxiPro, SA adjudicou à ARQPAIS, Consultores de Arquitectura
Paisagista e Ambiente, Lda., a elaboração do respectivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA).
O EIA apresentado acompanha o Projecto de Execução da Linha Estremoz – Alandroal a 400 kV, da
autoria da Maxipro, SA adjudicado a esta empresa no âmbito de concurso lançado pela REN, S.A.
O EIA referente ao Projecto de Execução, tem por objectivo a análise ambiental da implantação da Linha,
tendo sido efectuado com vista ao cumprimento da legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte
Ambiental e aplicável ao projecto em análise, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio
alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
O objectivo deste estudo é, analisar as implicações ambientais de todo o projecto em geral, indicando
as principais medidas de minimização dos impactes gerados passíveis de implementação nas fases
de Construção, de Exploração e de Desactivação.
O Estudo de Impacte Ambiental é composto pelo presente Resumo Não Técnico, um Relatório Síntese,
um volume de Anexos Técnicos, um de Peças Desenhadas, um Estudo das Grandes
Condicionantes Ambientais – Selecção do Corredor, e por dois volumes correspondentes ao Plano
Geral de Acompanhamento Ambiental e ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição.
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Na elaboração do Estudo foram analisados os seguintes parâmetros ambientais: Factores Físicos
(Clima, Geologia e Geomorfologia, Solos, Recursos Hídricos), Qualidade do Ambiente (Qualidade da
Água, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro), Ecologia (Flora e Fauna), Património Cultural, Paisagem,
Usos do Solo, Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo e Componente Social.
O EIA foi elaborado entre Maio de 2009 e Março de 2010.

2 - JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. pretende licenciar e construir uma nova Linha a 400 kV,
ligando a Subestação de Estremoz à futura Subestação de tracção eléctrica da RAVE denominada
Alandroal.
A importância da implantação da Linha Estremoz - Alandroal, a 400 kV, reside no facto desta linha de
muito alta tensão efectuar o fornecimento de energia eléctrica à futura Subestação do Alandroal, que
por sua vez fará a alimentação em permanência às catenárias da Linha Ferroviária de Alta
Velocidade Lisboa - Madrid, mais precisamente ao Lote 3C – Troço Évora - Elvas.
A ligação Lisboa - Madrid constituirá a primeira ligação internacional a concretizar da Rede
Ferroviária de Alta Velocidade, a qual deverá estar concluída até ao final do ano de 2013 e será
concebida para uma utilização mista, isto é, quer para transporte de passageiros, quer para
transporte de mercadorias. Desta forma, não só é facilitado o transporte de pessoas na Europa, como
também é reforçado o papel de Portugal no transporte de mercadorias, constituindo-se como uma
plataforma de interligação entre a Europa e os restantes continentes.

3 - ANTECEDENTES
No âmbito da realização da 1ª Fase do Estudo de Impacte Ambiental – Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais e Selecção do Corredor para a implantação da Linha Estremoz –
Alandroal, a 400 kV, foi definida uma área de estudo que teve em conta a localização das
subestações que irão ser ligadas, bem como o conhecimento prévio de algumas grandes
condicionantes territoriais nesta região, nomeadamente: as ZPE de Vila Fernando e de Veiros, entre
as quais se verifica conectividade ao nível da avifauna estepária que inviabiliza a passagem da Linha
neste local, e a Área Cativa dos Mármores de Borba/ Estremoz/ Vila Viçosa, localizada no sopé da
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Serra de Ossa, intensamente explorada, e ao longo da qual se estabelecem os aglomerados urbanos
(Figura 1).

Figura 1 - Definição da área de estudo no âmbito da 1ª Fase do EIA

Na sequência da análise das grandes condicionantes territoriais identificadas no decurso dos vários
contactos com entidades, bem como da realização de estudos específicos, e verificada a sua
viabilidade através de trabalho de campo, em especial no que diz respeito à ocupação do solo, foi
possível traçar um Corredor Base e quatro alternativas para a implantação da linha em estudo.
Algumas das entidades contactadas nesta 1ª Fase do EIA, nomeadamente com o Centro de Estudos
da Avifauna Ibérica (CEAI) e o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB)
cederam informação relativa à existência de ninhos de Águia de Bonneli, de cegonha preta, bem
como à presença de aves estepárias e gato bravo na proximidade ou mesmo na área em estudo que
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poderiam condicionar de forma muito significativa o desenvolvimento do projecto. Neste sentido estas
condicionantes foram desde logo integradas no estudo, para a definição de corredores.
Foi igualmente importante para a escolha do corredor da Linha Estremoz-Alandroal, a decisão relativa
ao projecto das Subestações de Tracção AV de Pegões, Évora e Alandroal 400kV/2x27,5k (em fase
de Estudo Prévio) o qual teve DIA Favorável Condicionada a 21 de Setembro de 2009, uma vez que
nesta DIA, são feitas referências directas à linha em estudo, podendo-se destacar a condicionante 12:
“Consultar o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), de forma a assegurar, no
âmbito dos impactes cumulativos da subestação com a LAV troço Évora/Elvas e com a linha de alta
tensão, a implementação de medidas de minimização relativas à avifauna, designadamente no que se
refere à interferência com o ninho de Águia de Bonelli identificado no procedimento de AIA da LAV troço
Évora/Elvas.”
Desta forma, a supracitada DIA chamou a atenção de linha de muito alta tensão trazer impactes
cumulativos na avifauna, nomeadamente sobre a Águia de Bonelli, pelo que sua localização deveria
ser cuidadosamente planeada.
Após a análise das grandes condicionantes territoriais na 1ª Fase do EIA, conclui-se que o corredor
mais favorável para a implantação da Linha Estremoz-Alandroal correspondia ao Corredor Base,
sendo também esta a opção que correspondia à minimização de impactes sobre a Águia de Bonelli,
seguindo a chamada de atenção da DIA da Subestação do Alandroal.

4 - ENQUADRAMENTO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO

4.1 - ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO
A Linha em estudo, com uma extensão de aproximadamente 32 kms, localiza-se na Região do
Alentejo e insere-se na NUT II – Alentejo, integrando o concelho de Elvas na NUT III – Alto Alentejo e
os concelhos de Estremoz, Borba, Vila Viçosa e Alandroal na NUT III – Alentejo Central.
Refira-se que a quase totalidade dos concelhos pertencem ao distrito de Évora, com excepção de
Elvas que se encontra integrado no distrito de Portalegre. A linha em estudo desenvolve-se assim,
nos seguintes concelhos e respectivas freguesias como se pode observar na Figura 2 e no Quadro 1.
Na Figura 3 apresenta-se a implantação do projecto, na escala 1:25.000.
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Quadro 1 - Nº de apoios da Linha Estremoz – Alandroal, por concelho atravessado
Concelho

Freguesia

Nº de apoios por concelho

Estremoz

S. Lourenço de Mamporcão
S. Domingos de Ana Loura
Orada
Matriz
Terrugem
Ciladas
Juromenha

1-5 (5 apoios)
6-13 (8 apoios)
14-27 (14 apoios)
28-36 (9 apoios)
37-59 (23 apoios)
60-76 (17 apoios)
77-85 e 85A (10 apoios)

Borba
Elvas
Vila Viçosa
Alandroal

Figura 2 - Localização do projecto – concelhos e freguesias.
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4.2 - BREVE DESCRIÇÃO DO TRAÇADO
A linha em estudo é uma Linha dupla trifásica a 400 kV, com um total de 86 apoios e
aproximadamente 32 km, que se desenvolve com uma orientação geral noroeste - sudeste,
articulando a Subestação de Estremoz com a futura subestação de tracção eléctrica da RAVE – Rede
Ferroviária de Alta Velocidade, na proximidade da povoação de Alandroal.
A linha implanta-se num corredor que se inicia na proximidade de S. Lourenço de Mamporcão e se
desenvolve para sudeste até à intercepção da A6, após o que aproveita o espaço canal desta infraestrutura rodoviária e a acompanha tanto quanto possível. Depois o traçado contorna por norte a
Tapada Real de Vila Viçosa, inflectindo então de novo para sudeste até à proximidade do Alandroal.
Neste corredor as principais condicionantes identificadas prendem-se com os valores ecológicos, em
particular com a avifauna. O traçado da linha foi optimizado de forma a minimizar o impacte sobre
esses valores, nomeadamente sobre os locais de nidificação de dois casais de Águia de Bonelli, dois
possíveis locais de nidificação de Cegonha Preta, a área de ocorrência de Sisão e a área onde se
identificaram indícios da presença de Gato Bravo.

4.3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA LINHA
Uma linha aérea de transporte de energia em muito alta tensão é
constituída pelos seguintes elementos fundamentais: apoios e
respectivos conjuntos sinaléticos, cabos condutores e de guarda e
respectivos acessórios, amortecedores de vibração, cadeias de
isoladores e circuito de terra.
Os apoios são constituídos por estruturas metálicas treliçadas,
em aço, com uma altura variável, consoante a topografia e os
obstáculos a vencer.
Os apoios encontram-se licenciados para a utilização de
condutores ZAMBEZE e cabos de guarda DORKING e OPGW
para uma tensão de 400 kV.
Os cabos condutores são os cabos que transportam energia são
feitos de alumínio-aço.

Silhueta de um tipo de apoio utilizado
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Os cabos de guarda têm importantes funções de protecção, ao permitirem transportar a maior parte
da corrente em caso de contacto acidental, reduzindo a corrente escoada para o solo via apoio, e de
blindagem dos condutores às descargas atmosféricas. Um dos dois cabos de guarda possui no seu
interior fibras ópticas destinadas a funções de telemedida e telecontrolo bem como de
telecomunicações em geral.
A ligação dos cabos condutores aos apoios é assegurada por cadeias de isoladores em vidro
temperado.
Todos os apoios da linha são ligados à terra por meio de circuitos de terra adequados, de forma a
obterem-se valores convenientes para as respectivas resistências de terra.
Os apoios têm quatro pontos de fixação ao solo sendo as respectivas fundações constituídas por betão.
Em cada apoio existe a seguinte sinalização, claramente visível do solo: chapa com o texto
“PERIGO DE MORTE” e o n.º de ordem do apoio na linha e chapa de identificação com o nome
(sigla) da linha e o n.º de telefone do departamento responsável. Adicionalmente, nos apoios a
instalar na proximidade de vias rodoviárias e ferroviárias, e zonas urbanas, serão ainda montados
painéis, contendo o logótipo da REN, S.A.
Tendo em atenção o disposto na Circular 10/03 de 6 de Maio do INAC – Instituto Nacional de Aviação
Civil, a balizagem aérea será feita através de esferas, alternadamente de cor branca e laranja
internacional, com diâmetro de 600 mm, espaçadas de cerca de 30 m.
Considera-se necessário efectuar a balizagem dos vãos seguintes:

Quadro 2 - Vãos a sinalizar com balizagem aérea
Vão a Sinalizar

Comprimento do Vão (m)

Observações

11-12
26-27
39-40
60-61

563.04
513.32
347.30
519.54

A6
-

De igual modo, e tendo também em conta a Circular 10/03 de 6 de Maio do INAC – Instituto Nacional
de Aviação Civil, considera-se necessário efectuar a balizagem nocturna dos apoios P39 e P40,
estudo não sendo necessário efectuar a balizagem diurna de apoios (pintura de apoios).
O presente EIA considera ainda necessária a instalação de espanta-pássaros, que são dispositivos
em plástico, com forma helicoidal, de cor laranja e branco e que se ajustam ao cabo de guarda por
enrolamento. Estes dispositivos deverão ser colocados nos vãos entre os apoios 1 e 5, 9 e 27, 31 e
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53, 59 e 63, 66 e 75, 79 e 85, dado que a linha nesta área atravessa zonas muito sensíveis em
termos da avifauna, que requer a sua colocação de 3 em 3 m em cada cabo de guarda, mas
dispostos alternadamente para que em perfil o espaçamento aproximado seja de 1,5 m. Na restante
extensão da linha deverão também ser colocados este tipo de dispositivos mas com o espaçamento
de 10 em 10 metros, para que resulte um espaçamento em perfil de 5 m em 5m.
A forma de anel combinado com a cor do dispositivo aumenta significativamente a visibilidade dos
cabos pelas aves, sem lhe conferir um aspecto volumoso, não introduzindo nenhum aumento
significativo em relação à área exposta ao vento.

4.4 - FASEAMENTO E PROGRAMAÇÃO GERAL DOS TRABALHOS
A calendarização deste projecto, indicada pela REN, S.A., prevê com os devidos ajustes necessários
ao desenrolar do processo de Avaliação de Impacte Ambiental:


O início da fase de construção, logo após o licenciamento do projecto, que ocorre após a
emissão da Declaração de Impacte Ambiental;



A entrada em funcionamento da linha prevista para Setembro de 2012.

4.5 - ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DA LINHA
A construção da nova linha envolve as seguintes actividades:


Instalação de estaleiro(s)/parque(s) de material: Geralmente são propostos para estaleiro
locais que possuam já infra-estruturas, ainda que provisórias, de água, esgotos, electricidade e
telefones. A REN, S.A. não aprova estaleiros em locais que não possuam já estas condições ou
que não sejam favoráveis ao seu estabelecimento. Os estaleiros devem localizar-se
preferencialmente em armazéns já existentes, em espaços de uso industrial, em locais de
antigos estaleiros ou em locais de solos degradados e de reduzido coberto vegetal.
Refira-se que os estaleiros da obra que não sejam constituídos por armazéns existentes, devem
ser localizados obedecendo aos seguintes requisitos: locais afastados pelo menos 50 m
relativamente a linhas de água; que não constituam leitos de cheia; não classificados como
Reserva Agrícola Nacional; não classificados como de uso agrícola, de acordo com o
ordenamento definido nos Planos Directores Municipais; não classificados como Reserva
Ecológica Nacional; não definidos como áreas de protecção do património cultural; não definidos
como sítios importantes para a conservação da natureza (Rede Natura 2000, Zonas de
Protecção Especial e Áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas, e áreas importantes do
ponto de vista das aves – IBA (Importance Bird Area)); com declive reduzido; próximos de vias
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de comunicação; situados a distância superior a 500 m de aglomerados populacionais (de
acordo com o ordenamento definido nos Planos Directores Municipais); que não constituam
montados de sobro ou azinho; que evitem a destruição de vegetação arbórea com interesse
botânico ou paisagístico e que não tenham grande acessibilidade visual e, ou, com grande
número de observadores potenciais.


Desmatação – De acordo com as disposições da REN, S.A. para este projecto, a linha está
projectada de forma a garantir uma distância livre mínima de 8 metros entre os condutores e
as espécies arbóreas.
Geralmente no atravessamento de zonas de arvoredo mais extensas, constituídas por
pinhal ou eucaliptal, prevê-se o abate deste tipo de exemplares que apresentem distâncias
aos condutores inferiores a 8 m, no caso do presente projecto não será necessário, porque a
linha não sobrepassa este tipo de árvores. Deverão de igual modo ser consideradas as
áreas afectadas durante a fase de construção dos apoios, que incluirão as áreas de trabalho
ocupadas pela grua, aquando da elevação de cada um dos apoios, sendo de considerar,
por norma de acordo com a REN, SA, uma área de 400 m2 por apoio, assim como, a
eventual área associada aos acessos.
Refira-se, contudo, que as áreas de mato eventualmente afectadas recuperam na quase
totalidade após a construção, restando em definitivo apenas 1,44 m2 de solo efectivamente
ocupado pelos afloramentos dos quatro maciços de fundação, dependendo do tipo de apoio
reticulado em causa. Nos locais de implantação de alguns apoios poderá ser necessário
proceder ao abate de arvoredo ou ao arranque da vegetação nas áreas a ocupar pelas
fundações. Refira-se, a propósito, que a localização dos apoios resulta sempre de contactos
e acordos a estabelecer caso a caso com os proprietários, podendo proceder-se a
pequenos ajustes de modo a evitar o abate de exemplares arbóreos, nomeadamente nas
zonas de montado e olival sobrepassadas.



Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos - Poder-se-á prever a necessidade
de abertura de novos caminhos para aceder aos locais de alguns apoios, dado que a região
atravessada nem sempre apresenta uma rede complexa de vias rodoviárias. A abertura de
novos acessos é acordada com os respectivos proprietários, sendo tida em conta a
ocupação dos terrenos e a época mais propícia (após as colheitas, por exemplo). Os
acessos eventualmente criados, caso não representem uma mais valia para as
acessibilidades locais e tenham o acordo dos proprietários, deverão ser eliminados,
repondo-se a situação anterior à sua implantação.
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Marcação e abertura de caboucos - Os volumes de escavação e de betão das fundações
dos apoios neste projecto totalizam cerca de 8330 m3 e 2652 m3, respectivamente. O
volume de terras sobrantes é de aproximadamente 2652 m3 que serão espalhadas junto de
cada apoio. Salienta-se que este volume de terras sobrantes é o somatório de todos os
volumes dos 86 novos apoios dispostos ao longo dos cerca de 32 km de linha em estudo,
pelo que em média trata-se de um volume de 30,8 m3 por apoio.



Construção dos maciços de fundação e montagem das bases – Inclui a instalação da
ligação à terra. Envolve operações de betonagem no local. O betão das fundações dos
apoios é fabricado em centrais de betão existentes na região e transportado directamente
para os locais das fundações.



Colocação dos apoios – Transporte, assemblagem e levantamento das estruturas
metálicas, reaperto de parafusos e montagem de conjuntos sinaléticos. As peças são
transportadas para o local onde se faz a montagem do apoio, que é depois levantado com o
auxílio de gruas.



Colocação dos cabos – Envolve as seguintes acções: desenrolamento, regulação, fixação
e amarração dos cabos condutores e de guarda. Os cabos condutores e de guarda nunca
são arrastados pelo solo. O desenrolamento será sempre executado com equipamento de
desenrolamento em tensão mecânica dos cabos, salvo, e feito de maneira a que não haja
contacto directo dos cabos com o solo, e/ou escorregamento sobre objectos ou superfícies
susceptíveis de lhe causarem dano; para este efeito serão empregues protecções
adequadas; como protecção.
Na passagem sobre vias rápidas, linhas Alta Tensão, vias-férreas electrificadas e outros
obstáculos importantes, o Adjudicatário deverá dispor de estruturas adequadas, de modo a
harmonizar os condicionalismos colocados pelas características e natureza dessas
instalações, com a progressão dos trabalhos e com a observância dos indispensáveis
preceitos de segurança.



Colocação dos dispositivos de balizagem aérea – Estes dispositivos incluem sinalização
para aeronaves bem como para a avifauna.

4.6 - PROCEDIMENTOS USUAIS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LINHA
Durante o período de funcionamento da linha têm lugar acções programadas de inspecção e
vistoria feitas, quer por terra, quer por helicóptero. Neste último caso a linha é videogravada com
câmaras de termovisão para detecção de defeitos.
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Na fase de exploração devem considerar-se as seguintes possíveis operações de manutenção,
desencadeadas apenas quando detectada a sua necessidade: corte ou decote de árvores de modo a
manter as condições de segurança da linha, recuperação de galvanização, lavagem de isoladores e
reparação/substituição de elementos da linha.

4.7 - DESACTIVAÇÃO DA LINHA
Este tipo de infra-estruturas tem uma vida útil longa não sendo possível prever, com rigor, uma data
para a sua eventual desactivação. Não é previsível o abandono do corredor da linha, sendo intenção
da REN, S.A. proceder às alterações que as necessidades de transporte de energia ou a evolução
tecnológica aconselhem.
De acordo com o princípio seguido pela REN, SA o estabelecimento das linhas eléctricas é sempre
precedido do acordo dos proprietários dos terrenos atravessados. Uma vez estabelecido o acordo
com os proprietários para a execução dos trabalhos, a desmontagem das linhas decorre pela
seguinte ordem: retirada dos cabos de guarda e dos condutores; desmontagem das cadeias de
isoladores e desmontagem dos apoios e respectivas fundações.

4.8 - IDENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES E CONDICIONANTES LEGAIS E REGULAMENTARES
O Regulamento de Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão – RSLEAT, aprovado pelo
Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, define distâncias mínimas dos condutores ao
solo, às árvores, aos edifícios, às vias ferroviárias e rodoviárias e a outras linhas aéreas. No projecto
são seguidos os critérios da REN, S.A., cujas distâncias são superiores às mínimas regulamentares,
aumentando-se o nível de segurança e criando-se uma servidão menos condicionada. No Quadro 3
apresentam-se os valores das distâncias mínimas fixados no RSLEAT e os adoptados pela REN,
S.A., para a presente linha.

Quadro 3 - Distâncias mínimas dos condutores a obstáculos (metros) para Linhas a 400 kV
400kV
Valores a Adoptar
Mínimos RSLEAT)
Distância ao solo
Distância a outras linhas aéreas
Distância a edifícios
Distância a árvores

14,0
7,0 (a)
8,0
8,0

8,0
6,5
6,0
5,0

Distância a estradas
Distância a vias-férreas
Não electrificadas
Electrificadas
Obstáculos Diversos

16,0

10,3

15,0
16,0 (a)
7,0

10,3
16,0
5,0

(a) Considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais próximo.
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O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê a constituição de uma servidão
administrativa, numa faixa com a largura máxima de 45 m, que constitui a zona de protecção, na
qual são condicionadas, ou sujeitas a autorização prévia, algumas actividades. A construção de
edifícios e a plantação de espécies de crescimento rápido ficam assim condicionadas à garantia das
distâncias mínimas de segurança decorrentes da servidão.

5 - CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO E
PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS
Dadas as características climáticas da região em estudo e do projecto a construir, não se prevêem
impactes do mesmo sobre o clima ou microclima da região.
As principais actividades de construção da nova linha susceptíveis de induzirem impactes sobre a
geologia e geomorfologia serão as escavações necessárias para a fundação das bases dos apoios.
No entanto, dada a dimensão das mesmas, bem como as medidas específicas desenvolvidas no
Projecto de Execução para minimizar estes impactes, os impactes negativos resultantes são pouco
significativos. Assim, recomenda-se que volume de terras sobrantes seja espalhado junto dos apoios.
Se existirem terras sobrantes, as mesmas deverão ser conduzidas a destino final adequado.
Refira-se também a necessidade de existirem acessos até aos locais de implementação dos 86 apoios
a instalar, ao longo de um percurso de cerca de 32 km. Sempre que possível, serão utilizados ou
melhorados acessos existentes, pelo que a abertura de novos acessos será efectuada apenas se
estritamente necessário. Tendo em consideração que o traçado se desenvolve da área cativa para
mármores na região de Estremoz/Borba/Vila Viçosa, sem a interceptar, a implantação da mesma não
inviabilizará a exploração dos recursos. Em termos de elementos geológicos com valor susceptível de
serem preservados, não se prevêem impactes negativos decorrentes da implantação da linha.
Durante a fase de exploração não se prevê que as actividades associadas às operações de
manutenção da linha originem impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia. No caso de uma
eventual desactivação da linha em estudo, a principal acção indutora de impactes negativos sobre
este descritor será a desmontagem dos apoios e respectivas fundações. No entanto, prevê-se que o
impacte será muito pouco significativo, uma vez que a escavação deverá ser efectuada apenas até
uma certa profundidade (cerca de 80 cm) e as depressões criadas pela remoção dos maciços serão
depois cobertas com terra de forma a repor a superfície natural do terreno.
Como medidas de mitigação, recomenda-se apenas que as terras resultantes da escavação para
implantação dos novos apoios sejam distribuídas em seu redor de modo a modelar o terreno após o
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seu estabelecimento. Caso se verifique ainda assim a existência de terras sobrantes estas deverão
ser conduzidas a vazadouro licenciado. Sempre que seja necessário a utilização de explosivos,
dever-se-á ter em conta a legislação referente à utilização de substâncias explosivas e a Norma
Portuguesa, NP 2074 – “Avaliação da Influência em Construções de Vibrações Provocadas por
Explosões ou Solicitações Similares”.
No que respeita aos solos, na metade inicial da linha em estudo predominam os são solos com
aptidão agrícola e declives moderados, com ocupação constituída por culturas de sequeiro, olival,
vinha e montado com sequeiro sob coberto. Ocorrem frequentes manchas de solos de elevada
aptidão correspondentes às várzeas das linhas de água e são, em grande parte, englobados na
Reserva Agrícola Nacional. Na segunda metade da área em estudo alternam os solos inaptos para
qualquer uso devido ao risco de erosão e às deficientes condições de enraizamento, ocorrentes em
zonas declivosas com presença de rocha dura a pouca distância da superfície, cuja ocupação é
constituída por montado de azinho, e os solos de média aptidão e com declives moderados,
ocupados principalmente por culturas de sequeiro.
A construção dos apoios da linha eléctrica Estremoz - Alandroal provocará impactes muito reduzidos
nos solos de aptidão agrícola, designadamente nos classificados como Reserva Agrícola Nacional.
Na generalidade dos casos, nos locais dos apoios os declives são fracos a moderados, sendo porém
de destacar a zona do Monte da Vinha, a nordeste de Borba, e a zona a sudoeste da Terrugem, entre
esta povoação e a Tapada Real, como as mais susceptíveis à erosão do solo devido à construção
das fundações dos apoios. No entanto, preconizam-se algumas medidas de minimização, pelo que
não deverão ocorrer situações graves a este nível. Refira-se, contudo que após a conclusão da obra,
a vegetação natural nas áreas envolventes dos apoios, tenderá gradualmente a fixar o solo,
reduzindo os efeitos erosivos temporariamente provocados.
Na fase de construção, serão produzidos impactes negativos muito reduzidos, devido à implantação
de 17 apoios em áreas da Reserva Agrícola Nacional, provocando a degradação da qualidade dos
solos e a redução da sua área.
No total do projecto, permanecerá ocupada durante a exploração da linha uma área de solos com
cerca de 1,032 ha, gerando um impacte negativo muito reduzido, sendo que apenas 0,204 ha
apresentam aptidão agrícola potencialmente mais elevada, o que representa um impacte negativo
muito reduzido atendendo à dimensão do projecto.
No caso da eventual desactivação da linha em estudo, prevê-se que os impactes decorrentes das
operações a realizar sejam reduzidos.
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Relativamente aos recursos hídricos, a Linha Estremoz – Alandroal desenvolve-se na bacia
hidrográfica do rio Guadiana, sobrepassando no seu desenvolvimento diversas linhas de água,
nomeadamente as ribeiras da Valeja, do Freixial, de Ana Loura, da Venda, do Vale do Zebro, do Vale
da Missa, da Alcaraviça, do Matacães, do Pombal, da Vaqueira, da Amendoeira, da Estalagem, da
Asseca, do Lago, do Cabriz e de Pêro Lobo.
Em termos hidrogeológicos, a linha enquadra-se na grande unidade geológica designada na literatura
da especialidade por Maciço Antigo, nas proximidades do Sistema Aquífero Estremoz – Cano.
Durante a fase de construção de uma Linha, as acções potencialmente geradoras de impactes nos
cursos de água superficiais são a instalação de estaleiros/parques de materiais, os trabalhos de
terraplenagem, incluindo desmatação, escavações para fundação dos apoios, abertura de novos
acessos e a ocupação temporária ou definitiva de leitos de cheia.
Na implantação dos apoios da linha teve-se em consideração os locais que permitiam o maior
afastamento das linhas de água, de modo a evitar a interferência com os respectivos leitos de cheia,
sendo que não se prevê a implantação de apoios nestas áreas. Nas zonas de cabeceiras de linhas de
água e de máxima infiltração, tendo em consideração que os apoios necessitam de uma escavação
pouco relevante, sendo a área ocupada muito pequena, a interferência com o regime de
escoamento/infiltração das massas de água superficiais e subterrâneas não é significativa.
A fase de construção poderá potenciar impactes no normal escoamento das linhas de água,
principalmente durante a época das chuvas, sendo contudo um impacte temporário, reversível e
pouco significativo. A circulação da maquinaria afecta à obra, poderá potenciar fenómenos de erosão
junto das principais linhas de água que são sobrepassadas pela Linha. Contudo, se forem adoptadas
as medidas preconizadas no presente EIA, os impactes serão minimizados.
Durante a fase de exploração, tendo em consideração a reduzida área ocupada pelos apoios da
linha, e a intercepção de formações hidrogeológicas de reduzida permeabilidade, não se perspectiva
qualquer tipo de impacte quer ao nível da redução da recarga dos aquíferos subterrâneos, quer ao
nível da interferência com o sistema de drenagem superficial.
No caso de uma eventual desactivação e desmontagem da Linha, considera-se que a única acção
geradora de impactes será a circulação da maquinaria afecta à obra e a desmontagem, total ou
parcial dos apoios, podendo afectar o normal escoamento das linhas de água com o incremento de
material particulado nas suas margens e leito. Estes impactes são da mesma natureza dos da fase de
construção, sendo considerados negativos, de magnitude reduzida, directos e reversíveis.
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Preconizou-se que durante a fase de construção e de desactivação da Linha, sejam adoptadas
medidas que permitam a minimização dos impactes nos locais que se encontrem a maior proximidade
de linhas de água.
Em termos de qualidade da água, e dadas as características do projecto, considera-se que os
impactes negativos na qualidade da água poderão ocorrer essencialmente durante a fase de
construção da Linha, sendo muito pouco significativos, e reversíveis, decorrendo sobretudo das
seguintes acções:


Desmatação, uma vez que implicam a movimentação de maquinaria para a execução
destas operações, com a consequente compactação dos solos. Prevê-se um impacte muito
pouco significativo, e localizado.



Escavações das fundações dos apoios, que poderão, caso não sejam adoptadas as
medidas correctas, proporcionar um aumento dos fenómenos pontuais de erosão com o
consequente arrastamento de material particulado para as linhas de água. Considerando o
curto espaço de tempo entre a remoção destas terras e a sua recolocação para o
recobrimento e a modelação da área dos apoios, este impacte pode ser considerado de
muito reduzido significado, localizado e de muito pequena probabilidade de ocorrência.

Durante a fase de construção a movimentação da maquinaria afecta à obra poderá induzir situações
de erosão hídrica que potenciam a degradação das linhas de água, com o incremento de sólidos em
suspensão e/ou a afectação da galeria ripícola associada. Este impacte apesar de negativo não é
significativo, é indirecto e parcialmente reversível.
A desmontagem de apoios prevista deverá implicar reduzidos impactes sobre a qualidade da água na
medida em que poderá induzir a um ligeiro acréscimo de material particulado que se poderá depositar
nas linhas de água. O impacte passível de ser verificado caracteriza-se como negativo, temporário,
muito pouco significativo, directo e reversível.
Na fase de exploração da Linha o único impacte expectável está relacionado com a contaminação
das águas pluviais devido a eventuais operações de manutenção da Linha. Este impacte é negativo e
muito pouco significativo.
No caso de uma eventual desactivação e desmontagem da Linha, considera-se que a única acção
geradora de impactes na qualidade da água será a desmontagem, total ou parcial, dos maciços,
podendo gerar um ligeiro acréscimo de material particulado, que poderá atingir as linhas de água.
Este impacte é considerado negativo, muito pouco significativo, directo e reversível.
Do ponto de vista do ambiente sonoro, tendo em consideração que o traçado da linha foi
desenvolvido de modo a afastar-se de todas as povoações existentes na envolvente da linha e,
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sempre que possível, também dos montes isolados, o levantamento acústico efectuado na envolvente
da linha demonstrou que na vizinhança da área em estudo existem poucos locais com uso do solo
com sensibilidade ao ruído. As principais fontes de perturbação do ambiente sonoro na área de
estudo são os fenómenos naturais e o tráfego rodoviário, com ruído característico do ambiente rural
dominante na área em estudo.
A fase de construção é caracterizada, em cada local, pela sua delimitação temporal. Durante esta
fase, nem todas as operações de construção de apoios empregam equipamento e maquinaria
ruidosa. Consequentemente, as operações ruidosas apenas ocuparão uma fracção do tempo total de
construção, em cada local.
As previsões mostram que o ruído de construção poderá afectar as utilizações mais próximas das
frentes de obra que sejam sensíveis ao ruído. Neste caso, esta afectação será mais sentida no Monte
da Vinha e no Monte dos Carvalhais, por serem os locais onde as habitações se encontram mais
próximas do projecto (pouco mais de 100 m).
O ruído inerente às acções de construção será causador de impactes negativos, mas pouco
significativos, sendo de carácter temporário e reversível. Assim, recomenda-se que as operações de
construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade (que pode ser
entendida como 400 m de distância) de casas de habitação deverão apenas ter lugar no período
diurno dos dias úteis, ou seja, das 8h00 às 20h00, de acordo com os critérios legais vigentes.
Na fase de exploração, uma vez que são cumpridos todos os pressupostos do Regulamento Geral do
Ruído e apenas se verifica um pequeno aumento do ruído ambiente em três locais – Monte da Vinha,
Monte dos Carvalhais e Monte da Freira (este último localizado a cerca de 340 m da linha em estudo)
-, sem contudo se verificarem incumprimentos, considera-se que não ocorrem impactes no Ruído
Ambiente dignos de registo.
Os impactes do ruído na fase de desactivação serão do mesmo tipo dos que ocorrem na fase de
construção, com excepção do eventual desmonte dos maciços de fundação que obrigará ao recurso
a martelos-perfuradores, o que produzirá níveis de ruído ligeiramente superiores.
De acordo com a metodologia relativa à gestão de resíduos em obras da REN, integrada no âmbito
do seu Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS), todos os
resíduos produzidos durante as actividades de construção da linha serão recolhidos directamente em
estaleiro por operadores devidamente licenciados para o efeito, sendo por eles conduzidos ao destino
final adequado (reciclagem, valorização ou eliminação). Considera-se que a gestão de resíduos não
irá apresentar impactes relevantes, devendo cumprir-se a legislação em vigor e as medidas indicadas
no Estudo de Impacte Ambiental, nomeadamente no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição (PPGRCD).
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Em termos de sistemas ecológicos, refere-se que o traçado da linha em estudo não interfere com
nenhuma área classificada. As mais próximas situam-se a pouco mais de 1,2 km da linha, a ZPE de Vila
Fernando e a IBA Vila Fernando-Veiros (PT02O). O Sítio Guadiana-Juromenha (PTCOM0032) fica a 1,5
km do estremo Sul da linha, sendo caracterizado pela significativa cobertura de azinhais (Quercus
rotundifolia) (habitat 9340) e áreas de montado (6310) de elevado interesse para a conservação.
O estudo pormenorizado da flora e da vegetação da área a ser afectada pelo projecto revela que a
linha em estudo atravessa áreas de montado de elevado valor ecológico. No entanto, as
características da obra, com afectações pontuais e localizadas, de magnitude reduzida e pouco
significativas fazem com que os impactes gerados pela obra tenham uma consideração geral de
sentido negativo, magnitude reduzida e de pouca significância. Contudo, pontualmente poderá
verificar-se a ocorrência de impactes moderadamente significativos no decurso da afectação por
alguns apoios de habitats de maior valor conservacionista, nomeadamente os habitats não prioritários
Floresta de Azinho ou Azinhal (9340) e montados (6310).
Os impactes na fase de exploração decorrem essencialmente das acções de manutenção da faixa de
protecção à linha, de modo a assegurar as distâncias de segurança, com destruição do habitat, bem
como decorrentes da ocorrência de incêndios.
Ao nível da fauna (mamíferos, aves, anfíbios e répteis), verifica-se que a linha em estudo atravessa
uma zona onde ocorrem algumas espécies sensíveis aos impactes resultantes da presença deste tipo
de infra-estruturas lineares, como é o caso das aves estepárias, das quais se destaca o sisão, e
também a cegonha-preta e da águia de Bonelli.
Durante a fase de construção o impacte mais significativo será a perturbação causada pelas
actividades que decorrem da abertura de acessos e da implementação dos apoios e da linha, sendo
os impactes mais significativos os que decorrem da perturbação e do aumento do risco de
atropelamento, ambos negativos e minimizáveis, sendo que o primeiro é certo e reversível, o segundo
é pouco provável mas irreversível.
Durante a fase de exploração a mortalidade por colisão será sem dúvida o impacte mais significativo,
afectando principalmente a avifauna, sendo a sua ocorrência certa e permanente, embora de
frequência ocasional. Nas zonas mais sensíveis da linha este impacte é considerado significativo e na
restante parte do traçado é moderadamente significativo. Por esta razão foi proposta a adopção de
medidas de minimização, nomeadamente a sinalização da linha com espanta-pássaros. O efeito de
exclusão provocado pela presença e funcionamento da linha poderá também afectar algumas
espécies mais sensíveis, mas tem um efeito menos significativo e é de magnitude reduzida.
A vertente patrimonial do presente estudo tem como objectivos principais identificar todos os sítios
com valor patrimonial (arqueológico, histórico e arquitectónico), que possam sofrer um impacte directo
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ou indirecto decorrente da construção da Linha Estremoz-Alandroal, a 400 kV, analisar esses
impactes e preconizar medidas minimizadoras dos mesmos.
Os trabalhos arqueológicos realizados contribuíram para o registo de dez ocorrências patrimoniais no
corredor prospectado (faixa de terreno com 100 m de largura e aproximadamente 32 kms de
extensão). O conjunto patrimonial identificado é formado por uma casa de apoio agrícola (n.º 79), por
uma malhada (n.º 80) e oito manchas de ocupação, de cronologia Romano ou Tardo-Romano e
Moderno/Contemporâneo (n.º 66; n.º 74; n.º 75; n.º 76; n.º 77; n.º 78; n.º 81 e n.º 82).
A análise de impactes patrimoniais demonstra a inexistência de impactes negativos directos
previstos, embora todas as ocorrências se encontrem na zona de afectação indirecta.
Assim, face aos resultados obtidos no terreno, considera-se que não existem condicionantes
patrimoniais determinantes para a execução deste projecto.
A execução de todo o projecto terá que ter, obrigatoriamente, acompanhamento arqueológico
permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras
(desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam
feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura
de caminhos ou desmatação.
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções arqueológicas
sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações constantes neste texto e
identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à escavação.
No que diz respeito à paisagem, a área onde se localiza a linha encontra-se totalmente integrada na
região natural do Alentejo, desenvolvendo-se nas bacias hidrográficas do rio Tejo e do rio Guadiana,
cruzando diversas sub-bacias de linhas de água afluentes destes rios e de ambas as margens. Destacase ainda a proximidade à Albufeira de Borba, na ribeira da Tapada, a nascente da Auto-Estrada A6.
As cotas na área em estudo não ultrapassam os 400 m e o relevo apresenta-se ondulado, tornandose mais vigoroso em direcção ao extremo SE da área de estudo, na aproximação ao Vale do
Guadiana, a par de uma redução na altitude que atinge os 190 m na zona de implantação da futura
SE de Alandroal.
A área de estudo é caracterizada por um clima continental, típico da região alentejana, marcado pelas
fortes amplitudes térmicas diárias com uma estação quente e seca bem marcada e prolongada.
Apesar da sua extensão, cerca de 32 kms, a linha em estudo atravessa maioritariamente uma área
do país relativamente homogénea do ponto de vista físico, cuja paisagem é marcada pela grande
propriedade – latifúndio - dominada pelos usos extensivos do solo, nomeadamente, pelos montados
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de sobro e azinho, vocacionados para a exploração silvo-pastoril, e pelas extensas planícies
cerealíferas, que recentemente têm sido substituídas por pastagens/forragens, observando-se
igualmente um crescente número de parcelas afectas ao regadio, destacando-se claramente no troço
inicial da Linha a zona a cultura da vinha, ao contrário do que se verifica no troço final.
Relativamente à fase de construção considera-se a ocorrência de impactes negativos que pelo seu
carácter temporário e minimizável se poderão considerar muito pouco significativos, os quais
decorrerão essencialmente da instalação dos estaleiros/parques de materiais e da desmatação a
executar na zona de implantação dos apoios e na sua envolvente próxima, bem como a decorrente
da abertura de novos caminhos, esta última prevendo-se que ocorra de forma muito restrita.
Será durante a fase de exploração que os impactes ao nível da paisagem apresentarão maior significado.
Verifica-se que a maior parte da linha será potencialmente visível, existindo apenas pequenos troços cuja
visibilidade é considerada nula. Dos 86 apoios da linha em estudo, verifica-se que 78 apoios (cerca de
90%) serão visíveis, embora seja importante ressalvar que grande parte destes apoios será visível a partir
dos pontos cujos observadores são considerados temporários. Deste modo, considera-se que esta infraestrutura induzirá um impacte visual pouco significativo na paisagem, embora em alguns locais mais
sensíveis esta possa constituir uma intrusão visual com relevância.
Importa salientar que a área de estudo e o corredor seleccionado no Estudo das Grandes
Condicionantes foram definidos de forma a preservar o mais possível a zona de extracção de
mármores do eixo Estremoz-Borba e aglomerados urbanos associados, juntamente com a Tapada
Real, ambos a sul; as áreas protegidas (ZPE) a norte, mas principalmente, os montes isolados
característicos desta zona e as culturas agrícolas alvo de maior investimento, como sejam as vinhas e
o olival. Assim, apesar de se estar perante uma paisagem caracterizada globalmente por uma
sensibilidade elevada, o número reduzido de potenciais observadores concorre determinantemente
para a minimização do impacte visual sobre a paisagem.
Considera-se deste modo o impacte da linha na paisagem genericamente reduzido, embora
pontualmente se possa verificar um maior significado, destacando-se a zona junto à Auto-estrada A6
e o troço final, na aproximação à Subestação de Alandroal.
Dado que não se considera adequada a implementação de um projecto de integração paisagística para
uma infra-estrutura como a presentemente em análise, as medidas de minimização preconizadas no
Estudo de Impacte Ambiental incidiram essencialmente sobre os locais intervencionados durante a obra,
visando a sua recuperação paisagística. Estas medidas passam pela: 1) utilização sempre que possível,
de caminhos preexistentes para aceder aos locais da obra devendo-se, nesta impossibilidade, reduzir ao
mínimo a sua largura, e a dimensão dos taludes a realizar, evitando o corte de vegetação e repondo a
situação inicial no final da obra por acordo com o proprietário; 2) localização dos estaleiros e infra-
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estruturas necessárias à execução da obra, em zonas que não impliquem a destruição de vegetação
arbórea com interesse botânico e/ou paisagístico, e 3) reposição da situação actual no caso da afectação
de áreas agrícolas ou de outro tipo de cobertura vegetal, a acordar com o proprietário dos terrenos.
Em relação aos usos do solo, da análise efectuada a linha atravessa duas grandes categorias de
solos: áreas agrícolas (sobretudo de sequeiro, mas também vinha e olival) presentes ao longo de
grande parte do traçado da linha e áreas de montado de sobreiro e azinheira, presentes
particularmente na segunda metade do traçado.
A afectação de áreas de sequeiro pela implantação de apoios, não revela impactes significativos,
tendo em conta que estas áreas são utilizadas frequentemente como áreas de pastagem extensiva
de gado, cuja vegetação poderá recuperar mais facilmente. Desta forma, foi evitada a ocupação de
áreas agrícolas com usos mais sensíveis ou de maior valorização como é o caso das áreas de vinha
e olival. Quanto ao montado, não se prevê que a colocação de apoios implique o abate de sobreiros
ou azinheiras, pois a sua posição será ajustada no local de forma a evitar tais afectações. Salienta-se
que a linha em estudo encontra-se afastada de aglomerados urbanos.
A ocupação destas áreas pelos apoios e pelos cabos da linha não implicará alterações de uso nas
zonas atravessadas. Mesmo nas áreas de montado, que são protegidas por legislação específica,
não haverá necessidade do corte de sobreiros e azinheiras para cumprimento de distâncias de
segurança visto estas espécies caracterizarem-se pelo seu baixo porte e crescimento lento.
Quanto ao ordenamento e gestão do território e à potencial interferência com servidões
administrativas e áreas condicionadas, o afastamento da linha em relação às áreas classificadas com
usos mais sensíveis nos PDM dos concelhos abrangidos pela Linha (Estremoz, Borba, Elvas, Vila
Viçosa e Alandroal), tornam estes impactes genericamente pouco significativos.
Ainda assim, verificar-se-á a ocupação de áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (17
apoios) e Reserva Ecológica Nacional (41 apoios), embora se considere que as áreas efectivamente
ocupadas pelos apoios são pouco significativas. Salienta-se que no caso da REN, foram ocupadas
áreas menos sensíveis a este tipo de infra-estruturas.
Em relação ao montado de sobro e azinho, há a referir que deverá ser cumprida a legislação de protecção
destas espécies, designadamente, o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho.
Não se prevê a ocorrência de impactes sobre outras condicionantes de uso do solo ou sobre
disposições legais ou regulamentares com incidência neste território e que possam constituir factores
condicionantes à construção ou exploração da linha.
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Em relação à componente social do território, verifica-se que o projecto em estudo desenvolve-se
numa região de características rurais, com uma ocupação essencialmente agrícola e florestal, tendo
sido evitadas áreas urbana, embora surgem pontualmente algumas edificações isoladas, associadas
a propriedades agrícolas, que constituem os típicos “montes alentejanos”.
Os impactes negativos decorrentes da implantação da linha eléctrica sobre os factores sociais podem
considerar-se como muito pouco significativos, dado que não ocorre a proximidade de áreas urbanas
ou de usos mais intensivos. Estes impactes resumem-se fundamentalmente à afectação de algumas
áreas agrícolas, essencialmente de culturas de sequeiro, devido ocupação directa do solo pelos
apoios da linha.
Foram igualmente analisadas situações de riscos associados à presença e funcionamento da linha
eléctrica de muito alta tensão, nomeadamente situações de incêndios, quedas dos apoios ou dos
cabos

condutores,

contacto

acidental

com

elementos

em

tensão,

efeitos

dos

campos

electromagnéticos, tendo-se verificado que os riscos associados eram muito reduzidos e que os
valores de campos electromagnéticos calculados são muito inferiores aos valores limite estabelecidos.

6 - CONCLUSÃO FINAL

6.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
A implementação da nova Linha Estremoz - Alandroal a 400 kV, ligando a Subestação de Estremoz à
futura Subestação de tracção eléctrica da RAVE denominada Alandroal, tem por finalidade efectuar o
fornecimento de energia eléctrica para alimentação em permanência às catenárias da Linha
Ferroviária de Alta Velocidade Lisboa - Madrid, mais precisamente ao Lote 3C – Troço Évora - Elvas.
No âmbito da análise ambiental do projecto a sujeitar a procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental, é prática comum da REN adoptar um critério de priorização ambiental e de ordenamento
através do qual, antes de optar pela definição de novos traçados para as linhas da Rede Nacional de
Transporte (RNT), analisa a viabilidade ambiental das soluções encontradas, promovendo a
elaboração de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais ao seu estabelecimento.
Neste âmbito, e após uma primeira análise da região e identificação de algumas grandes
condicionantes territoriais, foi estabelecida uma área de estudo com uma largura que variou entre os
4 e os 6 km com o objectivo de conhecer a nova área a atravessar pela Linha agora em estudo e de
propor corredores alternativos que minimizassem a afectação ambiental, em particular das zonas
urbanas e urbanizáveis identificadas. Desta forma foram logo consideradas as seguintes grandes
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condicionantes: presença das ZPE de Vila Fernando e de Veiros, entre as quais se verifica
conectividade ao nível da avifauna estepária; a Área Cativa dos Mármores de Borba/ Estremoz/ Vila
Viçosa, no sopé da Serra de Ossa; e localização dos principais aglomerados urbanos.
Esta área foi apresentada na consulta efectuada a diversas entidades públicas e privadas com o
objectivo de reunir a informação possível e necessária a uma selecção cuidadosa do corredor onde
se iria definir o futuro troço da linha em estudo, no âmbito da primeira fase dos estudos – Estudo das
Grandes Condicionantes Ambientais, Selecção do Corredor (Volume 5 do presente EIA). A selecção
do corredor onde se insere a Linha actualmente em análise decorreu de um processo iteractivo e de
uma análise multicritério centrada nas vertentes ambientais e técnicas.
Tendo-se verificado que a linha se situava numa zona de elevada sensibilidade faunística,
nomeadamente para a avifauna, com presença de zonas de nidificação da cegonha-preta e da águia
de Bonelli, foi solicitada uma reunião com o Instituto de Conservação da Natureza e da
Biodiversidade (ICNB), para confirmar a sua viabilidade ao nível da conservação da natureza, e
auscultar qual o corredor preferencial ao nível ecológico.
Seguiu-se então uma análise mais pormenorizada do território de modo a possibilitar a definição de
corredores de 400 m viáveis para o estabelecimento da Linha com os objectivos de promover o seu
afastamento às áreas urbanas já identificadas, evitar o desenvolvimento da Linha a distâncias
inferiores a 500 m de superfícies de água que poderão ser utilizadas no combate a incêndios,
maximizar a distância a áreas de maior sensibilidade para a fauna, em especial avifauna, minimizar a
interferência com as áreas onde foram identificados (com base em pesquisa bibliográfica) elementos
patrimoniais e a sobrepassagem de áreas com usos mais intensivos ou valorizados (vinha e olivais).
Desta forma foram definidos o Corredor Base, que privilegiou o afastamento às áreas utilizadas para
nidificação e às áreas mais utilizadas pela avifauna estepária; a Alternativa, 1 resultante da sugestão
da Câmara Municipal de Borba, desenvolvendo-se na zona menos habitada daquele concelho;
Alternativa 2, que resulta de um compromisso entre os objectivos de protecção da avifauna e a
sugestão da CM de Borba; e as Alternativas 3 e 4, que procuraram ambas minimizar potenciais
impactes sobre alguns montes isolados.
A selecção recaiu sobre o Corredor Base, que se verificou ser globalmente mais favorável na quase
totalidade do traçado.
Naturalmente a concretização de uma intervenção deste tipo num território relativamente vasto nunca
poderá considerar-se totalmente inócua, nem é possível evitar por completo os efeitos negativos
antecipadamente identificados, permanecendo algumas situações de conflito potencial, facto que
justificou a realização do presente EIA, tendo como objectivo a identificação pormenorizada dos
impactes e a preconização das medidas de minimização a implementar. De facto, e apesar do
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corredor proposto evitar interferências com áreas urbanas e urbanizáveis, permitindo igualmente o
melhor ajustamento possível face a outras situações com maior presença territorial, como as áreas
sensíveis para a avifauna e áreas agrícolas de maior valor (vinhas), permanecem alguns impactes.

6.2 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, após a análise dos descritores ambientais analisados no Estudo de Impacte Ambiental da
Linha Estremoz – Alandroal a 400 kV, conclui-se que não se prevêem impactes negativos
significativos sobre a generalidade dos descritores ambientais, nomeadamente, sobre o clima,
recursos hídricos e qualidade da água, como de resto é expectável em infra-estruturas deste tipo.
No que se refere ao descritor solos e Reserva Agrícola Nacional (RAN), e apesar da abundância de
manchas na região atravessada, estão previstos impactes negativos muito reduzidos em solos de elevada
aptidão agrícola e incluídos na RAN, prevendo-se a implantação de apenas 17 apoios nesta área
classificada, o que representa um impacte muito pouco significativo dada a extensão da Linha em estudo.
De igual modo, ao nível do ambiente sonoro também não são expectáveis impactes negativos com
significado sobre receptores sensíveis a maior proximidade da Linha visto a definição do traçado ter
procurado o maior afastamento às povoações e montes ocorrentes na envolvente. Apenas se verifica
um pequeno aumento do ruído ambiente em três locais – Monte da Vinha, Monte dos Carvalhais e
Monte da Freira -, sem contudo se verificarem incumprimentos.
No que se refere à interferência com elementos de valor patrimonial, não se prevê a afectação
directa de nenhum dos elementos identificados, prevendo-se apenas um potencial impacte indirecto
decorrente da circulação de maquinaria e revolvimento de solos na sua proximidade. Por esse motivo
são preconizadas medidas de minimização que incluem, além do imprescindível acompanhamento da
obra por um arqueólogo, a vedação e sinalização de elementos.
Ao nível geológico e geomorfológico os impactes previstos são também genericamente reduzidos,
considerando-se as alterações necessárias à implantação dos apoios e eventual abertura de acessos
pouco relevantes. Em termos de risco sísmico, e embora o projecto se implante numa região à qual
está associada a segunda classe de maior risco sísmico, o tipo de estruturas utilizadas nas linhas
aéreas, associado à flexibilidade da localização dos apoios, elimina eventuais incidências da
sismicidade e dos fenómenos associados, pelo que se considera que o aspecto sísmico não é
relevante. Não ocorrem quaisquer atravessamentos de pedreiras ou áreas concessionadas e com
pedido de prospecção e pesquisa de depósitos minerais.
Contudo subsistem alguns impactes significativos decorrentes, quer da construção quer da
exploração

da

linha,

a

grande

maioria

dos

quais

minimizáveis

se

implementadas

as

medidas/recomendações presentes no estudo.
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Assim, ao nível paisagístico, verifica-se que a maior parte da linha será potencialmente visível,
existindo apenas pequenos troços cuja visibilidade é considerada nula, embora grande parte destes
troços sejam visíveis a partir das vias rodoviárias na proximidade, cujos observadores são
temporários. Deste modo, considera-se que esta infra-estrutura induzirá um impacte visual pouco
significativo na paisagem, embora em alguns locais mais sensíveis esta possa constituir uma intrusão
visual com relevância.
Ao nível dos sistemas ecológicos os impactes mais significativos decorrentes da implantação da
Linha incidem sobre a fauna, dos quais se destaca o aumento da mortalidade de aves por colisão.
Contudo, salienta-se que está prevista a balizagem da totalidade da linha com recurso a espantapássaros tendo em atenção que a linha em estudo atravessa áreas classificadas como Muito
Sensíveis e Sensíveis.
Os impactes previsíveis ao nível do uso dos solos, ordenamento e gestão do território e
componente social foram em grande parte minimizados ou mesmo eliminados no âmbito do projecto
de execução com a definição do traçado da linha. De facto, foi promovido o afastamento da linha às
povoações e aos “montes” existentes na envolvente, não se verificando situações em que ocorram
impactes dignos de registos mesmo nos “montes” mais próximos do traçado. No que se refere aos
usos do solo, predominam as áreas agrícolas, sobretudo de sequeiro, vinha e olival, e áreas de
montado de sobreiro e azinheira. Na definição dos locais de implantação dos apoios procurou-se
evitar a ocupação das áreas de vinha e olival, bem como o abate de sobreiros ou azinheiras, pelo que
está previsto o ajuste do local de implantação dos apoios na fase de obra de forma a evitar essa
afectação. Não se prevê a interferência negativa sobre outras disposições legais ou regulamentares
consagradas em instrumentos de gestão do território ou decorrentes de servidões administrativas
com excepção da ocupação de solos da Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional.
Como já se referiu, no presente estudo apresentam-se medidas com vista à minimização das
situações potencialmente críticas. Salienta-se que no desenvolvimento do projecto da linha em
estudo se respeitou o Regulamento de Segurança das Linhas de Alta Tensão, bem como os Critérios
da REN, S.A., ainda mais exigentes, nomeadamente no que se refere às distâncias mínimas a
obstáculos a respeitar.
Conclui-se assim que a infra-estrutura em estudo não se afigura como um projecto que, após a sua
construção e entrada em funcionamento, provoque impactes negativos elevados no ambiente,
particularmente se forem cumpridas todas as recomendações patentes no presente estudo, no Plano
de Acompanhamento Ambiental da Obra e no Plano de Monitorização previsto ao nível dos Sistemas
Ecológicos, concretamente em relação à fauna.
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