REN – REDE ELÉTRICA NACIONAL, S.A.
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Vol. II – Relatório Síntese

Esta página foi deixada propositadamente em branco

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

REN – REDE ELÉTRICA NACIONAL, S.A.
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV
E LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO
VOLUME II – RELATÓRIO SÍNTESE
VOLUME III – PEÇAS DESENHADAS
VOLUME IV – ANEXOS

ÍNDICE GERAL
1

INTRODUÇÃO

19

1.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS E DA SUA FASE DE DESENVOLVIMENTO............................. 19
1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E PROJETISTA ......................................................... 19
1.3 ENTIDADE LICENCIADORA .................................................................................... 20
1.4 AUTORIDADE DE AIA E ENQUADRAMENTO NO PROCESSO DE AIA.................................. 20
1.5 EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA ................................................. 20
1.6 ANTECEDENTES DO EIA....................................................................................... 22
1.7 METODOLOGIA GERAL E ESTRUTURA DO EIA ............................................................ 23
1.7.1 METODOLOGIA GERAL .............................................................................................. 23
2

DESCRIÇÃO DE PROJETO

29

2.1.1 ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL ......................................................... 29
2.2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DOS PROJETOS ............................................................... 34
2.2.1 OBJETIVOS E NECESSIDADE DOS PROJETOS ................................................................... 34
2.2.2 DATAS DE REALIZAÇÃO E ORÇAMENTO PREVISTO ........................................................... 35
2.2.3 ANTECEDENTES DOS PROJETOS .................................................................................. 35
2.3 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROJETO ........................................................ 37
2.3.1 ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO E GEOGRÁFICO ..................................................... 37
2.3.2 ÁREAS SENSÍVEIS ..................................................................................................... 38
2.3.3 ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EXISTENTES ................... 39
2.3.4 ENQUADRAMENTO NAS CONDICIONANTES, RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA E
SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS .................................................................................... 40
2.3.5 ENQUADRAMENTO DO PROJETO NA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELÉTRICA (RNT)...................................................................................................... 45
2.4 DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS OU AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO ............... 46

1

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

2.4.1 SÍNTESE DO ESTUDO DE GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS – LDVR.PGO E
SPGO ................................................................................................................... 47
2.4.2 VIABILIDADE DA LOCALIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE DIVOR .............................................. 58
2.5 DESCRIÇÃO TÉCNICA DE PROJETO ........................................................................... 60
2.5.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS DO PROJETO DA SUBESTAÇÃO DE
DIVOR ................................................................................................................... 60
2.5.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS DO PROJETO DA LINHA
DIVOR-PEGÕES ....................................................................................................... 88
2.5.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS DO PROJETO DA SUBESTAÇÃO DE
PEGÕES ............................................................................................................... 109
2.5.4 ACESSOS, ESTALEIROS DE OBRA E OUTRAS ÁREAS DE APOIO À CONSTRUÇÃO ..................... 137
2.6 ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESATIVAÇÃO GERADORAS DE IMPACTES .... 139
2.7 CONSUMOS E RECURSOS ................................................................................... 143
2.7.1 MATÉRIAS-PRIMAS E MATERIAIS............................................................................... 143
2.7.2 ÁGUA .................................................................................................................. 144
2.7.3 ENERGIA E COMBUSTÍVEIS ....................................................................................... 145
2.7.4 MÃO-DE-OBRA ..................................................................................................... 145
2.8 CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELOS PROJETOS ..................................................... 146
2.8.1 ÁGUAS RESIDUAIS .................................................................................................. 146
2.8.2 EMISSÕES SONORAS E VIBRAÇÕES ............................................................................. 146
2.8.3 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS ....................................................................................... 147
2.8.4 RESÍDUOS SÓLIDOS ................................................................................................ 147
2.9 PROJETOS ASSOCIADOS, COMPLEMENTARES E/OU SUBSIDIÁRIOS................................. 149
2.10 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DAS FASES DE PROJETO ................................................. 149
3
3.1
3.2
4

DEFINIÇÃO DO ÂMBITO

151

ÁREA DE ESTUDO ............................................................................................. 151
DIMENSÕES E VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO DO MEIO............................................ 157
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE

161

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ................................................................................... 161
4.2 BIODIVERSIDADE ............................................................................................. 162
4.2.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 162
4.2.2 ENQUADRAMENTO BIOGEOGRÁFICO E BIOCLIMÁTICO .................................................. 167
4.2.3 BIÓTOPOS E HABITATS............................................................................................ 169
4.2.4 FLORA ................................................................................................................. 176
4.2.5 FAUNA................................................................................................................. 180
4.2.6 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DOS PROJETOS ........................... 185
4.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ................................................................................ 187
4.3.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 187
4.3.2 DESCRIÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO ......................................................................... 187
4.3.3 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DOS PROJETOS ........................... 193
4.4 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO ......................... 194
4.4.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 194
4.4.2 INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL ................................................................... 195
4.4.3 CONDICIONANTES AO USO DO SOLO.......................................................................... 205
4.4.4 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DOS PROJETOS ........................... 212
4.5 PAISAGEM ..................................................................................................... 213
2

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 213
ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO LOCAL .................................................................... 213
UNIDADES DE PAISAGEM ........................................................................................ 215
ANÁLISE DA ESTRUTURA DA PAISAGEM ..................................................................... 223
AVALIAÇÃO PAISAGÍSTICA – QUALIDADE VISUAL, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E
SENSIBILIDADE ...................................................................................................... 226
4.5.6 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DOS PROJETOS ........................... 230
4.6 AMBIENTE SONORO ......................................................................................... 231
4.6.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 231
4.6.2 ENQUADRAMENTO LEGAL ....................................................................................... 233
4.6.3 RECETORES SENSÍVEIS E FONTES DE EMISSÃO ACÚSTICA ................................................ 234
4.6.4 CARACTERIZAÇÃO DO QUADRO ACÚSTICO DE REFERÊNCIA LOCAL ................................... 240
4.6.5 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DOS PROJETOS ........................... 250
4.7 SOCIOECONOMIA ............................................................................................ 251
4.7.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 251
4.7.2 ENQUADRAMENTO SOCIOECONÓMICO LOCAL ............................................................. 252
4.7.3 CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL ................................................................................. 265
4.7.4 ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE LOCAL ....................................................................... 268
4.7.5 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DOS PROJETOS ........................... 269
4.8 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO ......................................................... 270
4.8.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 270
4.8.2 INVENTÁRIO PATRIMONIAL E CARACTERIZAÇÃO ........................................................... 283
4.8.3 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DOS PROJETOS ........................... 286
4.9 SOLOS .......................................................................................................... 287
4.9.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 287
4.9.2 TIPOLOGIA DE SOLOS .............................................................................................. 287
4.9.3 CAPACIDADE DE USO DO SOLO ................................................................................. 298
4.9.4 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DOS PROJETOS ........................... 302
4.10 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA ........................................................................... 303
4.10.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 303
4.10.2 GEOMORFOLOGIA ................................................................................................. 303
4.10.3 GEOLOGIA ............................................................................................................ 304
4.10.4 TECTÓNICA, NEOTECTÓNICA E SISMICIDADE ............................................................... 311
4.10.5 RECURSOS E VALORES GEOLÓGICOS .......................................................................... 315
4.10.6 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DOS PROJETOS ........................... 318
4.11 SAÚDE HUMANA ............................................................................................. 319
4.11.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 319
4.11.2 ENQUADRAMENTO REGIONAL DE SAÚDE .................................................................... 319
4.12 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS........................................................................ 324
4.12.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 324
4.12.2 ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS................................................................................... 324
4.12.3 CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DA ÁREA DE ESTUDO ...................................................... 325
4.12.4 CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA ...................................................................................... 331
4.12.5 ENQUADRAMENTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS EM PORTUGAL .................................. 331
4.12.6 ENQUADRAMENTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NA REGIÃO DO ALENTEJO CENTRAL ...... 334
4.12.7 CARACTERIZAÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE AFETAÇÃO DO
PROJETO .............................................................................................................. 335
4.12.8 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DO PROJETO .............................. 337
4.13 RECURSOS HÍDRICOS ........................................................................................ 340
4.13.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 340
3

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

4.13.2 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS ........................................................................ 340
4.13.3 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS ............................................................................ 342
4.13.4 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DOS PROJETOS ........................... 351
4.14 QUALIDADE DO AR ........................................................................................... 352
4.14.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 352
4.14.2 ENQUADRAMENTO LEGAL ....................................................................................... 352
4.14.3 IDENTIFICAÇÃO DE RECETORES SENSÍVEIS E DE FONTES RELEVANTES DE DEGRADAÇÃO DA
QUALIDADE DO AR ................................................................................................. 353
4.14.4 CONDIÇÕES DE DISPERSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS ............................................ 359
4.14.5 CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DE AR .................................................................... 360
4.14.6 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA NA AUSÊNCIA DOS PROJETOS ........................... 364
5

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS

365

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS E ASPETOS METODOLÓGICOS .............................................. 365
5.1.1 IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES ................................................................................... 366
5.1.2 PREVISÃO DE IMPACTES .......................................................................................... 366
5.1.3 AVALIAÇÃO DE IMPACTES ........................................................................................ 366
5.2 BIODIVERSIDADE ............................................................................................. 372
5.2.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 372
5.2.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE POR FASE ................................................................. 372
5.2.3 FASE DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................ 374
5.2.4 FASE DE EXPLORAÇÃO............................................................................................. 379
5.2.5 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................... 382
5.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ................................................................................ 384
5.3.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 384
5.3.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE POR FASE ................................................................. 384
5.3.3 FASE DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................ 386
5.3.4 FASE DE EXPLORAÇÃO............................................................................................. 392
5.3.5 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................... 394
5.4 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO ......................... 395
5.4.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 395
5.4.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE POR FASE ................................................................. 395
5.4.3 FASE DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................ 397
5.4.4 FASE DE EXPLORAÇÃO............................................................................................. 411
5.4.5 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................... 415
5.5 PAISAGEM ..................................................................................................... 418
5.5.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 418
5.5.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE POR FASE ................................................................. 418
5.5.3 FASE DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................ 419
5.5.4 FASE DE EXPLORAÇÃO............................................................................................. 422
5.5.5 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................... 424
5.6 AMBIENTE SONORO ......................................................................................... 426
5.6.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 426
5.6.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE POR FASE ................................................................. 429
5.6.3 FASE DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................ 430
5.6.4 FASE DE EXPLORAÇÃO............................................................................................. 432
5.6.5 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................... 443
5.7 SOCIOECONOMIA ............................................................................................ 444
5.7.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 444
4

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

5.7.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE POR FASE ................................................................. 444
5.7.3 FASE DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................ 446
5.7.4 FASE DE EXPLORAÇÃO............................................................................................. 450
5.7.5 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................... 454
5.8 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO ......................................................... 456
5.8.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 456
5.8.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE POR FASE ................................................................. 456
5.8.3 FASE DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................ 458
5.8.4 FASE DE EXPLORAÇÃO............................................................................................. 462
5.8.5 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................... 463
5.9 SOLOS .......................................................................................................... 464
5.9.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 464
5.9.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE POR FASE ................................................................. 464
5.9.3 FASE DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................ 465
5.9.4 FASE DE EXPLORAÇÃO............................................................................................. 475
5.9.5 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................... 477
5.10 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA ........................................................................... 478
5.10.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 478
5.10.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE POR FASE ................................................................. 478
5.10.3 FASE DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................ 478
5.10.4 FASE DE EXPLORAÇÃO............................................................................................. 479
5.10.5 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................... 480
5.11 SAÚDE HUMANA ............................................................................................. 481
5.11.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 481
5.11.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES ............................................................................. 481
5.11.3 FASE DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................ 482
5.11.4 FASE DE EXPLORAÇÃO............................................................................................. 483
5.11.5 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................... 485
5.12 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS........................................................................ 486
5.12.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 486
5.12.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTES ............................................................................. 486
5.12.3 FASE DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................ 486
5.12.4 FASE DE EXPLORAÇÃO............................................................................................. 487
5.12.5 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................... 492
5.13 RECURSOS HÍDRICOS ........................................................................................ 493
5.13.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 493
5.13.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE POR FASE ................................................................. 493
5.13.3 FASE DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................ 495
5.13.4 FASE DE EXPLORAÇÃO............................................................................................. 497
5.13.5 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................... 499
5.14 QUALIDADE DO AR ........................................................................................... 500
5.14.1 ASPETOS METODOLÓGICOS E ÂMBITO ESPECÍFICO ....................................................... 500
5.14.2 AÇÕES GERADORAS DE IMPACTE POR FASE ................................................................. 500
5.14.3 FASE DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................ 501
5.14.4 FASE DE EXPLORAÇÃO............................................................................................. 502
5.14.5 QUADRO-SÍNTESE DE IMPACTES ............................................................................... 504
5.15 ANÁLISE DOS RISCOS DE ACIDENTES GRAVES OU CATÁSTROFES .................................... 505
6

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

509

5

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ................................................................................... 509
6.2 MEDIDAS DE CARÁTER GERAL E/OU TRANSVERSAIS .................................................. 510
6.2.1 FASE PRÉVIA À CONSTRUÇÃO ................................................................................... 510
6.2.2 FASE DE CONSTRUÇÃO ............................................................................................ 511
6.2.3 FASE FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS ........................................................................ 517
6.2.4 FASE DE EXPLORAÇÃO............................................................................................. 517
6.3 MEDIDAS DE ÂMBITO ESPECÍFICO ........................................................................ 518
6.3.1 BIODIVERSIDADE ................................................................................................... 518
6.3.2 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ..................................................................................... 520
6.3.3 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO ........................... 520
6.3.4 PAISAGEM ............................................................................................................ 521
6.3.5 AMBIENTE SONORO ............................................................................................... 522
6.3.6 SOCIOECONOMIA .................................................................................................. 522
6.3.7 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOGRÁFICO ........................................................... 523
6.3.8 SOLOS ................................................................................................................. 527
6.3.9 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA ................................................................................ 527
6.3.10 SAÚDE HUMANA ................................................................................................... 528
6.3.11 CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS ............................................................................ 528
6.3.12 RECURSOS HÍDRICOS .............................................................................................. 528
6.3.13 QUALIDADE DO AR ................................................................................................. 529
6.1 QUADRO-SÍNTESE DE MEDIDAS ........................................................................... 530
7

AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES

549

8

MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL DOS IMPACTES

553

8.1 PLANOS DE MONITORIZAÇÃO ............................................................................. 553
8.1.1 FAUNA................................................................................................................. 553
9

LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO

561

10 CONCLUSÕES

563

11 BIBLIOGRAFIA

565

ÍNDICE DE ANEXOS AO RELATÓRIO SÍNTESE
ANEXO I – Elenco florístico
ANEXO II – Listagens de fauna
ANEXO III – Simulações visuais: Subestação de Divor Subestação de Pegões Linha
Divor-Pegões

6

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

ÍNDICE DE QUADROS
Quadro 1.1 – Equipa técnica responsável pela elaboração do EIA................................. 20
Quadro 2.1 – Enquadramento administrativo da AE do projeto da LDVR.PGO ............. 37
Quadro 2.2 – Instrumentos de gestão territorial aplicáveis ........................................... 39
Quadro 2.3 – Servidões e restrições na área de estudo ................................................. 41
Quadro 2.4 – Troços e seus pontos quilométricos (PK) .................................................. 52
Quadro 2.5 – Quadro síntese de avaliação comparativa de troços alternativos ............ 55
Quadro 2.6 – Identificação de grandes condicionantes ambientais: área de
localização da SDVR ................................................................................................... 58
Quadro 2.7 – Passagens hidráulicas................................................................................ 64
Quadro 2.8 – Características das valas ........................................................................... 65
Quadro 2.9 – Passagens hidráulicas................................................................................ 66
Quadro 2.10 – Balanço térmico das zonas a climatizar na casa de painel ..................... 70
Quadro 2.11 – Balanço térmico das zonas a climatizar no edifício de comando ........... 76
Quadro 2.12 – Balanço térmico das zonas a climatizar na casa de serviços .................. 81
Quadro 2.13 – Distâncias de segurança a condutores adotadas para linhas de
400 kV ........................................................................................................................ 90
Quadro 2.14 – Cadeia isoladora, tipo e quantidade de isolador .................................... 92
Quadro 2.15 Características do tipo de circuito de terra preconizado para zonas
pouco frequentadas e não frequentadas .................................................................. 95
Quadro 2.16 Características do tipo de circuito de terra melhorado ............................. 95
Quadro 2.17 Limites de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz.............. 105
Quadro 2.18 – Valores de campo elétrico estimados ................................................... 106
Quadro 2.19 – Valores de densidade de fluxo magnético estimados .......................... 106
Quadro 2.20 – Travessias de linhas elétricas AT e MAT ............................................... 107
Quadro 2.21 – Travessia de vias férreas ....................................................................... 108
Quadro 2.22 – Travessias de estradas .......................................................................... 108
Quadro 2.23 – Travessia de cursos de água.................................................................. 108
Quadro 2.24 – Passagens hidráulicas............................................................................ 114
Quadro 2.25 – Balanço térmico das zonas a climatizar na casa de painel ................... 120
Quadro 2.26 – Balanço térmico das zonas a climatizar no edifício de comando ......... 126
Quadro 2.27 – Balanço térmico das zonas a climatizar na casa de serviços ................ 131
Quadro 2.28 – Balanço de terras global ....................................................................... 143
Quadro 2.29 – Níveis sonoros médios na fonte produzidos por diferentes tipos de
máquinas e equipamentos comummente utilizados em obras de construção
civil ........................................................................................................................... 146

7

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Quadro 4.1 Localização dos pontos de amostragem para a caracterização da
comunidade florística na área de estudo ................................................................ 163
Quadro 4.2 Escala de abundância-dominância............................................................. 163
Quadro 4.3 Trabalhos bibliográficos consultados sobre a flora e vegetação da AE ..... 164
Quadro 4.4 Usos do solo presentes na área de estudo da Linha Divor-Pegões. .......... 188
Quadro 4.5 IGT aplicáveis aos projetos em avaliação .................................................. 195
Quadro 4.6 Classes de espaço estabelecidas nas cartas de Ordenamento dos PDM
em vigor na área de estudo e respetivas normas regulamentares aplicáveis à
Linha Divor-Pegões e subestações associadas......................................................... 201
Quadro 4.7 Estradas atravessadas pela LT Divor – Pegões........................................... 210
Quadro 4.8 Vértices geodésicos na área de estudo e distância aos apoios mais
próximos. ................................................................................................................. 212
Quadro 4.9 Classes de declives ..................................................................................... 225
Quadro 4.10 Classes de declives ................................................................................... 226
Quadro 4.11 Matriz para avaliação da sensibilidade paisagística ................................ 230
Quadro 4.12 – Pontos de monitorização de ambiente sonoro avaliados no âmbito
do presente EIA........................................................................................................ 231
Quadro 4.13 – Caracterização dos recetores sensíveis à LDVR.PGO e seu
enquadramento local............................................................................................... 235
Quadro 4.14 – Caracterização dos recetores sensíveis à SPGO e seu
enquadramento local............................................................................................... 239
Quadro 4.15 – Caracterização dos recetores sensíveis à SDVR e seu
enquadramento local............................................................................................... 240
Quadro 4.16 – Resultados de monitorização no âmbito da LDVR.PGO........................ 242
Quadro 4.17 – Análise de cumprimento de critério legal (Valores Limite de
Exposição): LDVR.PGO ............................................................................................. 244
Quadro 4.18 – Resultados de monitorização no âmbito da SPGO ............................... 245
Quadro 4.19 – Análise de cumprimento de critério legal (Valores Limite de
Exposição): SPGO ..................................................................................................... 247
Quadro 4.20 – Resultados de monitorização no âmbito da SDVR................................ 248
Quadro 4.21 – Análise de cumprimento de critério legal (Valores Limite de
Exposição): SDVR ..................................................................................................... 249
Quadro 4.22 – Evolução da população residente e densidade populacional (NUTS
III e municípios) ........................................................................................................ 253
Quadro 4.23 – Evolução da população residente, população agrícola familiar e
densidade populacional (municípios e freguesias) .................................................. 253
Quadro 4.24 – Indicadores demográficos ..................................................................... 255
Quadro 4.25 – N.º de empresas por setor de atividade económica (CAE Rev.3),
para os anos de 2010 e 2015 ................................................................................... 260
8

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Quadro 4.26 – Pessoal ao serviço das empresas por setor de atividade económica
(CAE Rev.3), para o ano de 2015 ............................................................................. 263
Quadro 4.27 – Evolução da população empregada e taxa de desemprego
(municípios e freguesias) ......................................................................................... 264
Quadro 4.28 Topónimos na área de projeto com potencial significado
arqueológico ............................................................................................................ 273
Quadro 4.29 Graus de visibilidade do terreno.............................................................. 274
Quadro 4.30 Grau de diferenciação do descritor ......................................................... 275
Quadro 4.31 Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio .............. 276
Quadro 4.32 Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio ................. 276
Quadro 4.33 Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem
envolvente ............................................................................................................... 276
Quadro 4.34 Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material
arqueológico ............................................................................................................ 276
Quadro 4.35 Grupo de descritores relacionado com a caracterização das
estruturas................................................................................................................. 277
Quadro 4.36 Fatores de ponderação dos critérios de Avaliação Patrimonial .............. 279
Quadro 4.37 Escala do critério C.1 - Valor da Inserção Paisagística ............................. 279
Quadro 4.38 Escala do critério C.2 - Valor da Conservação.......................................... 280
Quadro 4.39 Escala do critério C.3 - Valor da Monumentalidade ................................ 280
Quadro 4.40 Escala do critério C.4 - Valor da Raridade ................................................ 280
Quadro 4.41 Escala do critério C.5 - Valor Científico .................................................... 281
Quadro 4.42 Escala do critério C.6 - Valor histórico ..................................................... 281
Quadro 4.43 Escala do critério C.7 - Valor simbólico .................................................... 282
Quadro 4.44 Classes, Categorias e Valores Patrimoniais .............................................. 282
Quadro 4.45 Ocorrência patrimonial na área de implantação da Subestação do
Divor......................................................................................................................... 283
Quadro 4.46 Ocorrência patrimonial na área de implantação da Subestação do
Pegões ...................................................................................................................... 284
Quadro 4.47 Ocorrências patrimoniais no corredor da linha elétrica e respetivo
valor patrimonial...................................................................................................... 284
Quadro 4.49 – Tipos de solos identificados na área de estudo .................................... 288
Quadro 4.50 Classes da Carta de Capacidade de Uso do Solo...................................... 298
Quadro 4.51 Subclasses da Carta de Capacidade de Uso do Solo ................................ 298
Quadro 4.52 Classes e subclasses de aptidão dos solos, áreas totais e sua
representatividade na área de estudo .................................................................... 299
Quadro 4.53 Representatividade das três subclasses de Capacidade de aptidão do
solo na área de estudo ............................................................................................ 301
9

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Quadro 4.54 Quadro resumo com as formações geológicas e indicação das
infraestruturas do projeto aí implantadas............................................................... 306
Quadro 4.55 Aceleração máxima de referência de projeto nas várias zonas
sísmicas .................................................................................................................... 315
Quadro 4.56 Caracterização de recursos e valores geológicos na área de estudo e
sua envolvente ......................................................................................................... 315
Quadro 4.57 Recursos e valores geológicos intersetados pelas infraestruturas do
projeto ..................................................................................................................... 318
Quadro 4.58 - Características da ARS e das ACeS abrangidas pela área de estudo ..... 319
Quadro 4.59 – Proporção de inscritos nos Cuidados de Saúde Primários por
diagnóstico ativo ...................................................................................................... 320
Quadro 4.60 - Limite de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz ............. 322
Quadro 4.61 - Estações climatológicas identificadas na região em estudo.................. 324
Quadro 4.62 Estatística do parâmetro Profundidade Nível Água (m) .......................... 341
Quadro 4.63 Principais linhas de água sobrepassadas pela LMAT ............................... 343
Quadro 4.64 Estado ou potencial ecológico e estado químico das massas de água
superficiais do Corredor em estudo no âmbito da Diretiva Quadro da Água ......... 346
Quadro 4.65 Estações de monitorização da qualidade da água ................................... 346
Quadro 4.66 Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais .. 347
Quadro 4.68 Estação do Curval - dados 2009 - 2014 ................................................... 350
Quadro 4.69 Valores limite e valores guia estabelecidos no Decreto-Lei n.º
102/2010, de 23 de setembro ................................................................................. 353
Quadro 4.70 - Estações da Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da CCDRLVT mais próximas da área de estudo ..................................................................... 361
Quadro 4.71 - Avaliação da qualidade do ar, a partir dos dados da Estação
Fernando Pó, entre 2013 e 2015 ............................................................................ 362
Quadro 4.72 - Classificação da qualidade do ar ............................................................ 363
Quadro 4.73 - Classificação da qualidade do ar ............................................................ 364
Quadro 5.1 – Critérios classificadores a utilizar na avaliação de impactes
ambientais ............................................................................................................... 370
Quadro 5.2 – Classificação da possibilidade de mitigação de impactes ambientais .... 371
Quadro 5.3 – Identificação das classes de uso de solo na área da SE de Divor ............ 386
Quadro 5.4 – Identificação das classes de uso de solo na área da SE de Pegões ......... 387
Quadro 5.5 – Afetação potencial e temporária do uso do solo na fase de
construção da Linha Divor-Pegões........................................................................... 389
Quadro 5.6 – Afetação definitiva do uso do solo na fase de exploração da Linha
Divor-Pegões ............................................................................................................ 391

10

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Quadro 5.7 – Usos do solo sobrepassados na fase de exploração da Linha
Divor-Pegões relativamente à implantação da faixa de servidão ........................... 392
Quadro 5.8 – Áreas afetadas pelo projeto da Subestação de Divor por categoria de
ordenamento ........................................................................................................... 397
Quadro 5.9 – Área afetada pelo projeto da Subestação de Pegões por categoria de
espaço do PDM do Montijo ..................................................................................... 398
Quadro 5.10 – Áreas de afetação temporária pelo projeto da LT Divor-Pegões, por
classe de ordenamento, na fase de construção ...................................................... 401
Quadro 5.11 – Áreas afetadas pelo projeto da LT Divor-Pegões, por classe de
ordenamento, na fase de exploração. ..................................................................... 402
Quadro 5.12 – Áreas de REN afetadas pela implantação da SE de Divor ..................... 404
Quadro 5.13 – Áreas de montado de sobro e azinho na área da SE de Divor .............. 405
Quadro 5.14 – Áreas de REN afetadas temporariamente pela implantação de
apoios da Linha Divor-Pegões .................................................................................. 407
Quadro 5.15 – Áreas de REN afetadas permanentemente pela implantação de
apoios da Linha Divor-Pegões .................................................................................. 408
Quadro 5.16 – Áreas sobrepassadas pela faixa de servidão associada à LT DivorPegões, por classe de ordenamento........................................................................ 412
Quadro 5.17 – Lista de atividades potencialmente geradoras de impactes na
construção da LMAT ................................................................................................ 429
Quadro 5.18 – Lista de atividades potencialmente geradoras de impactes na
construção das subestações .................................................................................... 430
Quadro 5.19 – Níveis sonoros médios na fonte produzidos por diferentes tipos de
máquinas e equipamentos comummente utilizados em obras de linhas e
subestações ............................................................................................................. 430
Quadro 5.20 – Estimativa do impacto de ruído das atividades de construção da
linha e subestações .................................................................................................. 431
Quadro 5.21 – Níveis de pressão sonora, expressos em dB(A), tomados para efeito
de modelação (no estudo referido) ......................................................................... 433
Quadro 5.22 – Níveis de ruído particular previstos - CONFIGURAÇÃO INICIAL com
ventilação forçada ................................................................................................... 433
Quadro 5.23 – Níveis de ruído particular previstos - CONFIGURAÇÃO FINAL com
ventilação forçada ................................................................................................... 433
Quadro 5.24 – Análise prospetiva - CONFIGURAÇÃO FINAL com ventilação forçada .. 434
Quadro 5.25 – Análise de satisfação dos Critérios Legais – CONFIGURAÇÃO FINAL
com ventilação forçada............................................................................................ 434
Quadro 5.26 – Níveis de pressão sonora, expressos em dB(A), tomados para efeito
de modelação (no estudo referido) ......................................................................... 436
Quadro 5.27 – Níveis de ruído particular previstos - CONFIGURAÇÃO FINAL com
ventilação forçada ................................................................................................... 436

11

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Quadro 5.28– Análise prospetiva - CONFIGURAÇÃO FINAL com ventilação forçada ... 437
Quadro 5.29 – Análise de satisfação dos Critérios Legais – CONFIGURAÇÃO FINAL
com ventilação forçada............................................................................................ 437
Quadro 5.30 – Estimativa do ruído particular da LMAT a várias distâncias ................. 439
Quadro 5.31 – Previsão do ruído particular da LMAT nos recetores sensíveis ............ 440
Quadro 5.32 – PM4: Análise do critério de exposição máxima .................................... 441
Quadro 5.33 – PM5: Análise do critério de exposição máxima .................................... 441
Quadro 5.34 – PM6: Análise do critério de exposição máxima .................................... 442
Quadro 5.35 – PM7: Análise do critério de exposição máxima .................................... 442
Quadro 5.36 – Valores de referência para Significância de Impactes .......................... 456
Quadro 5.37 – Distribuição dos graus de significância de impactes negativos ............ 456
Quadro 5.38 – Análise de impactes patrimoniais/distâncias (Subestação do Divor,
a 400/60kV).............................................................................................................. 458
Quadro 5.39 – Valores de Significância de Impactes .................................................... 458
Quadro 5.40 – Significância de Impactes ...................................................................... 458
Quadro 5.41 – Análise de impactes patrimoniais/distâncias (Subestação de
Pegões, a 400/60kV) ................................................................................................ 458
Quadro 5.42 – Valores de Significância de Impactes .................................................... 459
Quadro 5.43 – Significância de Impactes ...................................................................... 459
Quadro 5.44 – Análise de impactes patrimoniais/distâncias ....................................... 459
Quadro 5.45 – Valores de Significância de Impactes .................................................... 460
Quadro 5.46 – Significância de Impactes ...................................................................... 461
Quadro 5.47 – Significância de Impactes durante a Fase de Exploração da Linha ....... 462
Quadro 5.48 – Área de afetação temporária associada à fase de construção ............. 466
Quadro 5.49 – Família de solos afetadas temporariamente pela construção da
linha Divor-Pegões ................................................................................................... 466
Quadro 5.50 – Família de solos afetadas temporariamente pela construção da
subestação Divor...................................................................................................... 467
Quadro 5.51 – Família de solos afetadas temporariamente pela construção da
subestação Pegões................................................................................................... 468
Quadro 5.53 – Classe de aptidão de solos afetadas temporariamente pela
construção da subestação Divor .............................................................................. 470
Quadro 5.54 – Classe de aptidão de solos afetadas temporariamente pela
construção da subestação Pegões ........................................................................... 470
Quadro 5.55 – Área de afetação definitiva ................................................................... 470
Quadro 5.56 – Família de solos dominantes afetadas permanentemente pela
construção da linha Divor-Pegões ........................................................................... 471

12

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Quadro 5.57 – Família de solos afetadas permanentemente pela construção da
subestação Divor...................................................................................................... 472
Quadro 5.58 – Família de solos afetadas permanentemente pela construção da
subestação Pegões................................................................................................... 472
Quadro 5.60 Classe de aptidão de solos afetadas permanentemente pela
construção da subestação Divor .............................................................................. 474
Quadro 5.61 – Classe de aptidão de solos afetadas definitivamente pela
construção da subestação Pegões ........................................................................... 474
Quadro 5.62 – Valores do campo elétrico calculados e comparação com limite de
exposição ................................................................................................................. 484
Quadro 5.63 – Valores do campo magnético calculados e comparação com limite
de exposição ............................................................................................................ 484
Quadro 5.64 – Vulnerabilidade do projeto às Alterações Climáticas – impactes e
medidas de adaptação ............................................................................................. 488
Quadro 5.65 – Principais poluentes emitidos no decurso das ações geradoras de
impacte na qualidade do ar na fase de construção ................................................. 501
Quadro 6.1 – Síntese das medidas específicas de mitigação patrimonial: SDVR ......... 524
Quadro 6.2 – Síntese das medidas específicas de mitigação patrimonial: LDVR.PGO . 524
Quadro 7.1 – Matriz-síntese de impactes ..................................................................... 550
Quadro AI.1 – Espécies com ocorrência potencial na área de estudo (AE), espécies
inventariadas nos pontos de amostragem (PFi)por Biótopo/Habitat e
presença/espécies observadas no decorrer do trabalho de campo (nos PFi e
outras áreas da AE) .................................................................................................. 577
Quadro AII.1 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da área de
estudo ...................................................................................................................... 597
Quadro AII.2 – Estatuto de conservação das espécies de répteis e anfíbios de
ocorrência potencial no corredor de estudo da Linha Divor-Pegões a 400 kV ....... 600
Quadro AII.3 – Estatuto de conservação das espécies de aves de ocorrência
potencial no corredor de estudo da Linha Divor-Pegões a 400 kV ......................... 601
Quadro AII.4 – Estatuto de conservação das espécies de mamíferos de ocorrência
potencial na área de afetação da Linha Divor-Pegões a 400 kV .............................. 619

13

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1.1 – Faseamento e metodologia geral do EIA .................................................... 23
Figura 2.1 – Enquadramento dos projetos na Rede Nacional de Transporte de
Eletricidade (Rede de Muito Alta Tensão) ................................................................. 45
Figura 2.2 – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais: área de estudo e seu
enquadramento administrativo ................................................................................. 49
Figura 2.3 – Localização da subestação e corredores alternativos para a linha de
transporte .................................................................................................................. 53
Figura 2.4 – Corredor preferencial proposto .................................................................. 56
Figura 2.5 – Sistema de abastecimento e tratamento .................................................... 84
Figura 2.6 – Esquema da localização das valas em planta ............................................ 115
Figura 2.7 – Sistema de abastecimento e tratamento .................................................. 134
Figura 3.1 – Área de estudo: subestação de Pegões .................................................... 153
Figura 3.2 – Área de estudo: subestação de Divor ....................................................... 154
Figura 3.3 – Área de estudo: linha Divor-Pegões .......................................................... 155
Figura 4.1 Detalhes das deslocações da abetarda “Corta-rabos”................................. 183
Figura 4.2 Usos do solo na área de estudo da Linha Divor-Pegões .............................. 188
Figura 4.3 Enquadramento dos projetos nos Planos Regionais de Ordenamento
Florestal ................................................................................................................... 199
Figura 4.4 – Evolução temporal do LAeq ao longo da monitorização contínua no
ponto PM4 [dB(A)] ................................................................................................... 244
Figura 4.6 – População residente e taxa de crescimento efetivo (escala municipal) ... 256
Figura 4.7 – Pirâmides demográficas dos municípios da área de estudo ..................... 258
Figura 4.8 – Proporção do número de empresas (por setor de atividade
económica) nos concelhos da AE............................................................................. 261
Figura 4.9 Agregação dos solos segundo a categoria taxonómica de Ordem
(representatividade expressa em % do total da área de estudo)............................ 297
Figura 4.10 Agregação dos solos segundo a categoria taxonómica de Subordem
(representatividade expressa em % do total da área de estudo)............................ 297
Figura 4.11 Representatividade (%) das classes de aptidão de solo............................. 301
Figura 4.12 Esquema tectono-estratigráfico de Portugal Continental ......................... 305
Figura 4.13 Neotectónica, Intensidade sísmica máxima observada e zonamento
sísmico de Portugal Continental. ............................................................................. 313
Figura 4.14 Zonamento sísmico em Portugal Continental para os cenários de sismo
afastado (à esquerda) e sismo próximo (à direita) (Anexo Nacional NA, 2010)...... 314
Figura 4.15 Recursos e valores geológicos presentes na área envolvente à área de
estudo ...................................................................................................................... 316
14

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Figura 4.16 – Mortalidade proporcional no ACeS Alentejo Central ............................. 320
Figura 4.17 – Mortalidade proporcional no ACeS Arco Ribeirinho. .............................. 321
Figura 4.18 - Temperaturas Mensais Médias, Máximas e Mínimas do ar medidas
na Estação Climatológica de Pegões ........................................................................ 325
Figura 4.19 - Temperaturas Mensais Médias, Máximas e Mínimas do ar medidas
na Estação Climatológica de Évora .......................................................................... 326
Figura 4.20 - Frequência e velocidade média dos ventos para a Estação
Climatológica de Pegões (a) e Évora (b) .................................................................. 327
Figura 4.21 - Termopluviometria na Estação Climatológica de Pegões ........................ 327
Figura 4.22 - Termopluviometria na Estação Climatológica de Évora .......................... 328
Figura 4.23 - Valores médios mensais da humidade relativa do ar na Estação
Climatológica de Pegões .......................................................................................... 329
Figura 4.24 - Valores médios mensais da humidade relativa do ar na Estação
Climatológica de Évora ............................................................................................ 329
Figura 4.25 - Valores médios de nevoeiro na Estação Climatológica de Pegões .......... 330
Figura 4.26 - Valores médios de nevoeiro na Estação Climatológica de Évora ............ 330
Figura 4.27 – Emissões de GEE nos concelhos atravessados pela área de estudo,
distribuídas pelos setores de atividade (2015) ........................................................ 336
Figura 4.28 Localização da área de estudo nas unidades hidrogeológicas e nos
sistemas de aquífero. ............................................................................................... 340
Figura 4.29 - Emissões no concelho de Arraiolos, com base no Inventário de 2015 .... 355
Figura 4.30 - Emissões no concelho de Évora, com base no Inventário de 2015 ......... 356
Figura 4.31 - Emissões no concelho de Montemor-o-Novo, com base no Inventário
de 2015 .................................................................................................................... 357
Figura 4.32 - Emissões no concelho de Montijo, com base no Inventário de 2015 ..... 358
Figura 4.33 - Emissões no concelho de Vendas Novas, com base no Inventário de
2015 ......................................................................................................................... 359
Figura 5.1 – Estimativa do impacto de ruído das atividades de construção da linha
e subestações........................................................................................................... 431
Figura 5.2 – Exemplo de dados de previsão introduzidos na folha de cálculo ............. 439

15

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS
Fotografia 4.1 Montado com afloramentos rochosos .................................................. 169
Fotografia 4.2 Montado com afloramentos rochosos .................................................. 169
Fotografia 4.3 Área de pastagem (Monte da Abegoaria) ............................................. 170
Fotografia 4.4 Zona de seara junto à EM527-1 (perto do Monte da Oliveirinha) ........ 171
Fotografia 4.5 Campos de Lupinus luteus (tremoceiro-amarelo) junto à área da
subestação ............................................................................................................... 171
Fotografia 4.6 Zona de Olival ........................................................................................ 171
Fotografia 4.7 Montado de sobro (junto à EM que liga Monte Velho da
Charrequinha e Hortinhas) ...................................................................................... 172
Fotografia 4.8 Montado misto, sobro em consociação com pinheiro manso .............. 172
Fotografia 4.9 Floresta de sobreiro/azinheira com matos desenvolvidos.................... 172
Fotografia 4.10 Floresta de sobreiro/azinheira junto ao IC10 ...................................... 172
Fotografia 4.11 Pinhal junto ao IC 10 ............................................................................ 173
Fotografia 4.12 Pinhal junto à A6, Km 12 ..................................................................... 173
Fotografia 4.13 Eucaliptal ............................................................................................. 173
Fotografia 4.14 Eucaliptal junto à EM que liga a localidade de Nicolau ao Monte
das Piçarras .............................................................................................................. 173
Fotografia 4.15 Galeria ripícola com salgueiros e choupo-negro associada ao Rio
Almansor (Montemor-o-Novo) ................................................................................ 174
Fotografia 4.16 Freixo (ribeira de Cuncos).................................................................... 174
Fotografia 4.17 Galeria ripícola, com freixos, choupos e salgueiros, associada à
ribeira do Divor (Monte da Abegoaria).................................................................... 174
Fotografia 4.18 Salgueiro (ribeira do Divor – Monte da Abegoaria) ............................ 174
Fotografia 4.19 Lagoa junto à estrada municipal que liga o Monte da Courela e a
EN 4 (entre as localidades Radio Marconi e Silveiras) ............................................. 175
Fotografia 4.20 Açude ................................................................................................... 175
Fotografia 4.21 Lagoa junto à área destinada à implantação da subestação de
Pegões ...................................................................................................................... 175
Fotografia 4.22 Floresta mista presente na área de estudo da subestação de
Pegões ...................................................................................................................... 176
Fotografia 4.23 Campo agrícola com tremoço-amarelo (Lupinus luteus).................... 176
Fotografia 4.24 Eucaliptal presente na área de estudo da subestação de Pegões ...... 176
Fotografia 4.25 Plano de água presente na na área de estudo da subestação de
Pegões ...................................................................................................................... 176
Fotografia 4.26 Hyacinthoides vicentina na envolvente da área de implantação da
subestação de Pegões.............................................................................................. 178
16

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Fotografia 4.27 Exemplares de Acacia dealbata junto ao acesso a beneficiar............. 179
Fotografia 4.28 Exemplares de Eucalyptus globulus junto ao acesso a beneficiar ....... 179
Fotografia 4.29 Exemplares de Arundo donax na área da Subestação de Pegões ....... 179
Fotografia 4.30 Montado de sobro na zona do traçado da Linha Divor-Pegões .......... 180
Fotografia 4.31 Pseudo-estepe cerealífera na zona do traçado da Linha DivorPegões ...................................................................................................................... 182
Fotografia 4.32 Culturas temporárias de sequeiro na envolvente ao apoio 17. .......... 189
Fotografia 4.33 Áreas de pastagem e montado junto à EM529 (perto do apoio 49) ... 190
Fotografia 4.34 Monte do Catalão ............................................................................... 191
Fotografia 4.35 A6 na zona do Apoio 149 ..................................................................... 191
Fotografia 4.36 Apoio 165............................................................................................. 192
Fotografia 4.37 - Ocupação florestal após o apoio 184 (pinheiro-manso) ................... 192
Fotografia 4.38 - Ocupação florestal após o apoio 184 (eucaliptal) ............................. 192
Fotografia 4.39 - Ocupação de solo na envolvente à SE de Pegões ............................. 193
Fotografia 4.40 “UP 86 – Charneca ribatejana”, zona agrícola de vale ........................ 216
Fotografia 4.41 “UP 86 – Charneca ribatejana”, pastagem e olival, perto da
Herdade de Freixo de Cima...................................................................................... 216
Fotografia 4.42 “UP 86 – Charneca ribatejana”, montado de sobro perto de
Vidigal, com matos bem desenvolvidos................................................................... 216
Fotografia 4.43 “UP 92 - Areias de Pegões”, panorâmica geral perto de Piçarras ....... 217
Fotografia 4.44 “UP 92 - Areias de Pegões”, Parcelas agrícolas e habitações
dispersas .................................................................................................................. 218
Fotografia 4.45 “UP 92 - Areias de Pegões”, eucaliptal e pinhal (estrada para
Canha) ...................................................................................................................... 218
Fotografia 4.46 “UP 94 – Charneca do Sado”, pinhal ................................................... 219
Fotografia 4.47 “UP 94 – Charneca do Sado”, eucaliptal e pinhal na zona da A6 ........ 219
Fotografia 4.48 “UP 94 – Charneca do Sado”, montado de sobro, perto da estrada
da Afeiteira .............................................................................................................. 220
Fotografia 4.49 “UP 97 – Montados da Bacia do Sado”, pastagem (montado ao
fundo) ...................................................................................................................... 221
Fotografia 4.50“UP 97 – Montados da Bacia do Sado”, Central Termovoltaica de
Cabrela (montado esparso em pano de fundo) ....................................................... 221
Fotografia 4.51 “UP 97 – Montados da Bacia do Sado”, pastagem de sequeiro
(gado bovino) com montado esparso ...................................................................... 221
Fotografia 4.52 “UP 99 - Montados e Campos Abertos do Alentejo Central
pastagem de sequeiro (montado ao fundo) ............................................................ 222
Fotografia 4.53 “UP 99 - Montados e Campos Abertos do Alentejo Central”, vinha
e montado................................................................................................................ 223
17

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Fotografia 4.54 “UP 99 - Montados e Campos Abertos do Alentejo Central”,
montado de sobro e afloramentos rochosos (granito) ........................................... 223
Fotografia 4.55 e Fotografia 4.56 – Zona de seara (esquerda) e pastagem (direita) ... 265
Fotografia 4.57 – Áreas agrícolas heterogéneas apoiadas por pequenos açudes da
ribeira da Cabrita ..................................................................................................... 265
Fotografia 4.58 – Olival tradicional ............................................................................... 266
Fotografia 4.59 e Fotografia 4.60 – Áreas de montado no setor intermédio ............... 267
Fotografia 4.61 e Fotografia 4.62 – Ocupação florestal no setor final ......................... 267
Fotografia 4.63 – Herdade do Catalão .......................................................................... 268
Fotografia 4.64 Albufeira de Divor (fora da área de estudo) ........................................ 346
Fotografia 4.65 Charca na proximidade da área destinada à implantação da SE
Pegões ...................................................................................................................... 351
Fotografia AIII.1 – Simulação visual da Subestação do Divor ....................................... 623
Fotografia AIII.2 – Simulação visual da Subestação de Pegões .................................... 624
Fotografia AIII.3 – Simulação visual da Linha Divor-Pegões (1) .................................... 625
Fotografia AIII.4 – Simulação visual da Linha Divor-Pegões (2) .................................... 626
Fotografia AIII.5 – Simulação visual da Linha Divor-Pegões (3) .................................... 627
Fotografia AIII.6 – Simulação visual da Linha Divor-Pegões (4) .................................... 628
Fotografia AIII.7 – Simulação visual da Linha Divor-Pegões (5) .................................... 629

18

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

REN – REDE ELÉTRICA NACIONAL, S.A.
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV
E LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
VOL. II – RELATÓRIO SÍNTESE

1

INTRODUÇÃO

1.1

IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS E DA SUA FASE DE DESENVOLVIMENTO
O presente documento refere-se ao Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental
que avalia os seguintes projetos da Rede Nacional de Transporte de Energia Elétrica
(RNT):


Subestação de Pegões 400/60 kV (plataforma com uma área de cerca de 5,2 ha)
– doravante abreviada como SPGO;



Subestação de Divor 400/60 kV (plataforma com uma área de cerca de 5,2 ha) –
doravante abreviada como SDVR;



Linha associada Divor-Pegões, a 400 kV (extensão de 69 km e 214 apoios
associados) – doravante abreviada como LDVR.PGO.

Os projetos em avaliação encontram-se em fase de Projeto de Execução, abrangendo
os concelhos de Évora, Arraiolos, Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Montijo e
Palmela.
Apesar de existirem 3 projetos em análise no EIA, nas situações em que haja
necessidade de referência ao projeto como um todo (SPGO + LDVR.PGO + SDVR)
utilizar-se-á indiferentemente a designação de “projetos” ou apenas “Projeto” (no
singular), explicitando-se, em caso de referência parcelar, se se trata do projeto SPGO,
do projeto SDVR ou do projeto LDVR.PGO.

1.2

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E PROJETISTA
O proponente dos projetos, como entidade concessionária da RNT, é a REN – Rede
Elétrica Nacional, S.A.
Os projetos são da responsabilidade da REN, S.A. (linha de transporte de energia
elétrica e projeto elétrico das subestações) e da QUADRANTE, Engenharia e
Consultoria, S.A. (projeto civil das subestações).
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1.3

ENTIDADE LICENCIADORA
A entidade licenciadora dos projetos é a DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia.

1.4

AUTORIDADE DE AIA E ENQUADRAMENTO NO PROCESSO DE AIA
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), nos termos do definido na alínea b) do n.º 1 do Art. 8º do Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de
março, Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, e Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, e
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que o republica.
Nos termos do estabelecido no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental
(RJAIA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013 acima mencionado (e suas
alterações), os projetos estão sujeitos a Processo de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) nos termos do ponto i), da alínea b) do n.º 3 do artigo 1º. As tipologias de projeto
estão tipificadas nos Anexos 1 e 2, nomeadamente:

1.5



Projeto da Linha Divor-Pegões, a 400 kV, com uma extensão de 69 km –
abrangido pelo n.º 19 do Anexo I “Construção de linhas aéreas de transporte de
eletricidade com uma tensão igual ou superior a 220 kV e cujo comprimento seja
superior a 15 km”;



Projetos das Subestações de Pegões 400/60 kV, em eixo de 400 kV e com área
aproximada de 5,2 ha, e Divor 400/60 kV, em eixo de 400 kV e com área
aproximada de 5,2 ha – enquadrado no âmbito do n.º 3, alínea b) do Anexo II
“Instalações industriais destinadas ao transporte de gás, vapor e água quente e
transporte de energia elétrica por cabos aéreos (não incluídos no anexo I) –
Subestações com linhas ≥ 110 kV e área ≥ 1 ha".

EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO EIA
O presente EIA é da responsabilidade da PROCESL – Engenharia Hidráulica e
Ambiental, S.A.. A Equipa Técnica, formada por técnicos com competência confirmada,
foi selecionada com base em critérios de pluridisciplinaridade e experiência,
assegurando o conhecimento aprofundado das matérias em análise e um relevante
know-how em projetos semelhantes. Apresenta-se no Quadro 1.1 o corpo técnico
designado para a elaboração do EIA.
Quadro 1.1 – Equipa técnica responsável pela elaboração do EIA

NOME

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

FUNÇÃO / ESPECIALIDADE
A ASSEGURAR

Luísa Lopes
Leiria

Licenciada em Engenharia do Ambiente,
FCT-UNL

Coordenação geral do EIA
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QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

NOME

FUNÇÃO / ESPECIALIDADE
A ASSEGURAR
Apoio à coordenação do EIA
Socioeconomia

Pedro Miguel
Moreira

Licenciado em Engenharia do Ambiente,
FCT-UNL

Plano de Acessos
Plano de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição
Plano de Acompanhamento
Ambiental de Obra

Inês
Gonçalves

Licenciada em Biologia Marinha e Pescas, UAlg
Licenciada em Arquitetura Paisagista, UAlg

Biodiversidade (habitats e flora)
Plano de Gestão de Espécies Exóticas
Invasoras

Licenciada em Engenharia Agrícola, UTAD
Marta Cruz

Mestre em “Gestão e Conservação da Fauna
Selvagem Euromediterrânica”, UTAD

Biodiversidade (Fauna)

Pós-Graduação em “Gestão de Organizações e
Desenvolvimento Sustentável”, EGE-UCP
Uso e ocupação do solo
Susana
Camarão

Licenciada em Engenharia do Ambiente,
FCT-UNL

Ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo
Solos
Recursos hídricos

Catarina
Henriques

Luís Santos
(consultor
dBWave
João
Albergaria
(consultor
TERRALEVIS)

Licenciada em Arquitetura Paisagista, ISA-UTL
Pós-Graduação em Regeneração Urbana e
Ambiental, ISA-UTL

Paisagem

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e
Computadores, Ramo Telecomunicações, IST
Mestre em "Sound and Vibration Studies",
Institute of Sound and Vibration Research,
Southampton Uni.
Licenciado em História, variante de
Arqueologia, Faculdade de Letras de Lisboa
Pós-graduação em Arqueologia e Pré-História,
na Faculdade de Letras de Lisboa

Ambiente sonoro

Património arqueológico e
etnológico

Ilda Calçada

Mestre em Geologia Aplicada, Especialização
em Hidrogeologia, FC-UL

Geologia e geomorfologia

Clarisse
Carneiro

Mestre em Engenharia do Ambiente,
Especialização em Território e Gestão do
Ambiente, FCT-UC

Clima

SIG

Qualidade do ar

Licenciado em Geografia, UC
Tiago Peralta

Mestrando em Sistemas de Informação
Geográfica-Tecnologias e Aplicações, FCUL

SIG

O EIA foi desenvolvido no período compreendido entre abril de 2017 e maio de 2018.
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1.6

ANTECEDENTES DO EIA
Conforme se discrimina na secção 2.2.3, os projetos das Subestações de Pegões e
Divor e Linha Divor-Pegões anteriormente desenvolvidos foram sujeitos a
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (de forma autónoma para cada
projeto), tendo obtido Declarações de Impacte Ambiental (DIA) favoráveis
condicionadas:


Projeto SDVR – Processo AIA n.º 2040; DIA emitida a 1 de setembro de 2009;



Projeto SPGO – Processo AIA n.º 2039; DIA emitida a 14 de agosto de 2009;



Projeto LDVR.PGO – Processo AIA n.º 2404; DIA emitida a 20 de janeiro de 2012.

Dada a impossibilidade de concretização dos projetos dentro dos prazos de validade
das respetivas DIA, e atendendo à alteração das premissas que sustentaram o traçado
da Linha Divor-Pegões à data (não concretização da RAVE – Rede Ferroviária de Alta
Velocidade – entre Lisboa e Madrid), bem como à identificação de novas necessidades
justificativas do desenvolvimento da linha de transporte entre Divor e Pegões,
entendeu a REN, S.A., como pertinente:


a reformulação do projeto da linha (em termos de localização e objetivos,
embora mantendo como pontos de interligação o local da Subestação de Divor e
a Subestação de Pegões);



a concretização da subestação de Pegões (esta nos mesmos moldes do
procedimento anterior, cuja DIA favorável induziu inclusive a aquisição do
terreno para a localização da SE por parte da REN, S.A. para ser geminada com
uma subestação de tração da RAVE);



a concretização da subestação de Divor (esta nos mesmos moldes do
procedimento anterior, com DIA favorável , para ser geminada com uma
subestação de tração da RAVE e para assegurar a interligação com a linha de
Estremoz – já construída e que termina na localização da SDVR – e fechar o eixo
a 400 kV da RNT entre a subestação da Falagueira e a região de
Pegões/Palmela);



a submissão dos projetos da Linha Divor-Pegões, Subestação de Pegões e
Subestação de Divor a novo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental.

Em síntese, da caducidade das respetivas DIA e da alteração de alguns dos
pressupostos de base que justificaram os projetos anteriormente analisados
resultaram os projetos atualmente em estudo, que serão alvo de novo procedimento
de Avaliação de Impacte Ambiental, no âmbito do qual se enquadra o presente
relatório.
No presente procedimento de AIA não foi produzida nem submetida a apreciação à
autoridade de AIA qualquer Proposta de Definição de Âmbito. Salienta-se contudo,
como 1ª fase do Estudo de Impacte Ambiental, a elaboração do Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais, cujos principais aspetos se apresentam na secção 2.4 e
cuja versão integral pode ser consultada no Volume IV – Anexo III, bem como o
enquadramento de pré-viabilidade da subestação de Divor na mesma secção 2.4.
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1.7

METODOLOGIA GERAL E ESTRUTURA DO EIA

1.7.1

Metodologia geral
A elaboração do EIA e todo o processo metodológico inerente teve como objetivo
essencial a identificação, caracterização e avaliação dos impactes ambientais
previsíveis, resultantes das fases de construção e de exploração dos projetos em
análise, e a proposta de medidas de mitigação (prevenção, minimização e/ou
compensação de impactes) e potenciação de impactes positivos que deverão ser
refletidas e acauteladas, em fases posteriores de desenvolvimento dos projetos, na
fase de obra ou já na fase da sua implementação.
Para esse efeito, e de forma a assegurar um completo e eficiente exercício de
Avaliação de Impacte Ambiental, o EIA foi desenvolvido de acordo com as seguintes
fases principais, esquematizadas segundo o cronograma seguinte.

Figura 1.1 – Faseamento e metodologia geral do EIA
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A elaboração do EIA decorreu no respeito integral e conformidade com:


Quadro-legal que rege a Avaliação de Impacte Ambiental:
o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº
47/2014 de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto,
pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho, e Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro;
o Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro;



Outros procedimentos, diretrizes e normas recomendadas, nomeadamente as
definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente e em parceria com a REN, S.A.:
o Critérios de boa prática para a elaboração e avaliação de Resumos Não
Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental” (APAI&APA, 2008);
o Documento orientador “Normas técnicas para a elaboração de Estudos de
Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto
de Execução”, para projetos não abrangidos pelas Portarias n.º 398/2015 e
n.º 399/2015, 5 de novembro (GAIA, 2015);
o Requisitos técnicos e número de exemplares de documentos a apresentar
em suporte digital: Avaliação de Impacte Ambiental (APA, 2015);
o Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de
Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte – Subestações (REN,
S.A./APA, 2011);
o Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de
Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte – Linhas Aéreas – (REN,
S.A./APA, 2008);
o Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas
de distribuição e transporte de energia elétrica – Componente Avifauna
(ICNB, 2010);
o Critérios para a implementação de Medidas de Minimização de Impactes
Verificados em Linhas da Rede Nacional de Transporte na Avifauna,
Comissão Técnico-Científica do Protocolo REN, S.A./ICN, dezembro 2005;
o Critérios de avaliação dos abrigos de morcegos de importância nacional
(ICNF, 2013);
o Metodologia para a caracterização do descritor Património nos projetos
realizados pela REN, S.A. (Instituto Português de Arqueologia, 20 de
fevereiro de 2006);
o Normas NP EN 50341-1, NP EN 50341-2, NP EN 50341-3-17 (Linhas Elétricas
Aéreas de Tensão superior a 1 kV)
o Circular Informativa n.º 37/CA da Direção Geral de Saúde, de 17 de
dezembro de 2008;
o Circular de Informação Aeronáutica (CIA) n.º 10/03, de 6 de maio (ANAC)
referente a limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à
navegação aérea;
o Especificações Técnicas aplicáveis e/ou outras recomendações da REN, S.A.
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A definição da metodologia teve ainda em conta a experiência e o conhecimento dos
impactes ambientais provocados por projetos destas tipologias, das características e
dinâmicas dos fatores biofísicos e socioeconómicos em ação e a experiência da equipa
técnica na realização de estudos ambientais. A metodologia de caracterização e análise
de cada fator ambiental é apresentada de forma detalhada no subcapítulo específico
de cada um deles.
Em termos genéricos, a abordagem metodológica sintetiza-se como:


Obtenção e análise dos elementos e informação necessários à elaboração do
EIA:
o EGCA elaborado na fase anterior, projetos, elementos complementares ao
mesmo e demais informação cedida pelos proponentes;
o Recolha e análise da bibliografia temática disponível e outra documentação
e estudos relevantes para o âmbito de avaliação;
o Análise da cartografia topográfica e temática da área de estudo;
o Análise dos Planos Diretores Municipais dos concelhos abrangidos e outras
figuras de ordenamento abrangidas pela área de estudo;
o Contactos com autoridades e entidades locais relevantes, regionais e
nacionais, de natureza pública ou privada, com jurisdição, responsabilidade
ou interesse na área de estudo dos projetos com o objetivo de solicitar
informação que pudesse contribuir para a caracterização a efetuar no EIA
e/ou identificar potenciais condicionantes aos projetos. Enumeram-se em
seguida as entidades contactadas, apresentando-se no Volume IV – Anexos/
Anexo I – Registo de contacto com entidades, as respostas obtidas e uma
sistematização das mesmas em quadro-resumo:
 AgdA – Águas Públicas do Alentejo;
 Altri, SGPS;
 ALVT – Águas de Lisboa e Vale do Tejo;
 ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil;
 ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações;
 ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil;
 APA – Agência Portuguesa do Ambiente;
 CCDR-A – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo;
 CCDR LVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo;
 Celpa - Associação da Indústria Papeleira;
 CMA – Câmara Municipal de Arraiolos;
 CME – Câmara Municipal de Évora;
 CMMN – Câmara Municipal de Montemor-o-Novo;
 CMM – Câmara Municipal do Montijo;
 CMVN – Câmara Municipal de Vendas Novas;
 CVRA – Comissão Vitivinícola Regional Alentejana;
 CVR-PS – Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal;
 DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural;
 DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia;
 DGPC – Direção Geral do Património Cultural;
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DGRDN/MDN – Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional/
Ministério da Defesa Nacional;
 DGS – Direção Geral de Saúde;
 DGT – Direção Geral do Território;
 DRAPA – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo;
 DRAPLVT – Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do
Tejo;
 EDP – Eletricidade de Portugal;
 DCNFA/ICNF – Departamento de Conservação da Natureza e Florestal do
Alentejo;
 DCNFLVT/ICNF – Departamento de Conservação da Natureza e Florestal
de Lisboa e Vale do Tejo;
 IP – Infraestruturas de Portugal;
 IVV – Instituto da Vinha e do Vinho;
 Junta de Freguesia de Arraiolos;
 Junta de Freguesia de Cabrela;
 Junta de Freguesia de Canaviais;
 Junta de Freguesia de Canha;
 Junta de Freguesia de Foros de Vale de Figueira;
 Junta de Freguesia de Igrejinha;
 Junta de Freguesia de Landeira,
 Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Graça do Divor;
 Junta de Freguesia de União das freguesias de Cortiçadas de Lavre e
Lavre;
 Junta de Freguesia de União das freguesias de Gafanhoeira (São Pedro) e
Sabugueiro;
 Junta de Freguesia de União das freguesias de Nossa Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e Silveiras;
 Junta de Freguesia de União das freguesias de Pegões;
 Junta de Freguesia de Vendas Novas;
 LNEG – Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia;
 Quercus;
 The Navigator Company;
 Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna;
 SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves;
 TP – Turismo de Portugal.
o Reconhecimentos e levantamentos de campo realizados na área de
intervenção pelos especialistas envolvidos no EIA;
o Reuniões de trabalho com os diferentes elementos da equipa técnica.


Caracterização da situação de referência e da sua evolução na ausência dos
projetos:
o Produção de cartografia para enquadramento dos projetos e de cartografia
específica nos domínios de análise relevantes no caso em estudo;
o Diagnóstico e análise do cenário atual para cada um dos fatores ambientais
e socioeconómicos considerados, com detalhe proporcional à sua relevância
(ver secção 4) e à escala definida segundo a metodologia específica de cada
fator ambiental;
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o

Prospetiva qualitativa da situação de referência da área de estudo segundo
os padrões passados e atuais, isto é, descrição da evolução previsível do
ambiente na ausência dos projetos, com base nos fatores apropriados para
o efeito, bem como na inter-relação entre os mesmos nas vertentes
analisadas, correspondendo à opção zero;



Avaliação de impactes ambientais:
o Identificação, caracterização e avaliação dos potenciais impactes ambientais
determinados pela construção, exploração e desativação dos projetos,
comparando as alterações e efeitos decorrentes das ações de projeto
geradoras de impacte relativamente ao cenário da opção zero e utilizando
uma metodologia assente em critérios que permitem a respetiva
classificação em termos de potencial, significância e magnitude, para referir
apenas os mais relevantes, conforme se detalha no subcapítulo 5.1;
o Identificação e avaliação de impactes residuais, considerando a possibilidade
de mitigação dos impactes e as medidas a propor nesse sentido;



Monitorização e medidas de gestão ambiental:
o Identificação e descrição de medidas de minimização de impactes
ambientais dos projetos para as fases de construção, exploração e
desativação, tendo em conta a avaliação de impactes realizada. Essas
medidas e técnicas terão como objetivo evitar, reduzir ou compensar os
impactes negativos e potenciar os eventuais impactes positivos, sendo
cumulativamente exequíveis e viáveis técnica e economicamente;
o Proposta de diretrizes para o programa de acompanhamento e
monitorização de impactes significativos, a qual poderá abranger diferentes
fases da implementação dos projetos, para os casos em que persiste um
grau de incerteza sobre a importância de um determinado impacte
ambiental, ou sobre a eficácia das medidas de mitigação propostas para o
minimizar;



Planos que acompanham o EIA:
o Plano de Gestão e Acompanhamento Ambiental, que baliza as propostas de
gestão ambiental por empreiteiros e, se aplicável, entidades gestoras;
o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição;
o Plano de Acessos;
o Plano de Condicionamento à Localização de Estaleiro(s);
o Plano de Gestão das Espécies Exóticas Invasoras.



Avaliação global de impactes e conclusões, estruturando e destacando os
impactes residuais significativos e muito significativos, evidenciando questões
controversas e decisões a tomar em sede de AIA, permitindo uma rápida
visualização das consequências dos projetos para o ambiente e constituindo-se
como uma ferramenta de apoio à decisão.
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Estes passos não são entendidos como meras etapas sucessivas, mas como um
processo iterativo, em que, dentro dos limites temporais inerentes a um EIA, cada
momento vai sendo revisitado e aprofundado sempre que a necessidade de integração
de nova informação relevante assim o exija.
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2

DESCRIÇÃO DE PROJETO

2.1.1

Estrutura do Estudo de Impacte Ambiental
O EIA será composto globalmente pelos quatro seguintes volumes:

Volume I - Resumo Não Técnico
Volume II - Relatório Síntese
Volume III - Peças Desenhadas
Volume IV - Anexos
Cada volume será estruturado conforme se detalha em seguida.

a)

b)

Volume I – Resumo Não Técnico (RNT)


Capítulo 1 – Introdução, abrangendo:
o Identificação dos projetos e da sua fase de desenvolvimento;
o Identificação do proponente, projetista e entidade licenciadora;
o Autoridade de AIA e enquadramento no processo de AIA;
o Antecedentes;



Capítulo 2 – Descrição dos projetos, incluindo:
o Localização dos projetos;
o Objetivo e descrição dos projetos;
o Breve descrição dos projetos associados e complementares e programação
temporal prevista para a execução dos projetos;



Capítulo 3 – Diagnóstico da situação atual, contendo uma breve descrição do
estado atual do ambiente;



Capítulo 4 – Impactes ambientais, resumindo os principais impactes residuais
identificados;



Capítulo 5 – Mitigação e monitorização, indicando a informação relativa a
condicionantes, medidas de minimização, compensação e potenciação e planos
de monitorização propostos;

 Capítulo 6 – Conclusões.
Volume II – Relatório Síntese do EIA


Capítulo 1 – Introdução:
o Identificação dos projetos e da sua fase de desenvolvimento;
o Identificação do proponente e projetista;
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o
o
o
o
o

Entidade licenciadora;
Autoridade de AIA e enquadramento no processo de AIA;
Equipa técnica e período de elaboração do EIA;
Antecedentes do EIA;
Metodologia geral e estrutura do EIA;



Capítulo 2 – Descrição de projeto:
o Objetivos e justificação dos projetos
 Objetivos e necessidade dos projetos;
 Datas de realização e orçamento previsto;
 Antecedentes dos projetos;
o Localização e enquadramento de projeto
 Enquadramento administrativo;
 Áreas sensíveis;
 Enquadramento com instrumentos de gestão territorial existentes;
 Enquadramento com condicionantes, restrições de utilidade pública e
servidões administrativas;
o Descrição das alternativas consideradas ou ausência de intervenção;
o Descrição técnica de projeto
 Características físicas, estruturais e funcionais dos projetos;
 Acessos, estaleiros de obra e outras áreas de apoio à construção;
o Atividades de construção, exploração e desativação geradoras de impactes;
o Consumos e recursos
 Matérias-primas e materiais;
 Água;
 Energia e combustíveis;
 Mão-de-obra;
o Cargas ambientais geradas pelos projetos
 Águas residuais;
 Emissões sonoras e vibrações;
 Emissões atmosféricas;
 Resíduos sólidos;
o Projetos associados, complementares e/ou subsidiários;
o Programação temporal das fases de projeto;



Capítulo 3 – Definição do âmbito:
o Área de estudo;
o Dimensões e variáveis de caracterização do meio;
o Faseamento dos trabalhos desenvolvidos e metodologias específicas
associadas;



Capítulo 4 – Caracterização da situação atual do ambiente:
o Considerações gerais;
o Diagnóstico por descritor, incluindo a evolução da situação de referência na
ausência dos projetos;
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c)



Capítulo 5 – Identificação e avaliação de impactes ambientais:
o Considerações gerais e aspetos metodológicos;
o Avaliação de impactes por descritor, incluindo âmbito e metodologia
específica (quando aplicável), ações geradoras de impacte por fase de
projeto, identificação e avaliação de impactes por fase e quadro-síntese de
impactes;



Capítulo 6 – Medidas de mitigação:
o Considerações gerais;
o Medidas de caráter geral e/ou transversais, para a fase prévia à construção,
fase de construção, fase de exploração e fase de desativação;
o Medidas de âmbito específico, por descritor e por fase;
o Quadro-síntese de medidas;



Capítulo 7 – Avaliação global de impactes;



Capítulo 8 – Monitorização e gestão ambiental dos impactes:
o Planos de monitorização;
o Diretrizes para plano de gestão ambiental;



Capítulo 9 – Lacunas técnicas ou de conhecimento;



Capítulo 10 – Conclusões;



Capítulo 11 – Bibliografia e documentação consultada:
o Referências bibliográficas;
o Sites consultados;
o Cartografia.

Volume III – Peças Desenhadas
DESENHO 01
DESENHO 02
DESENHO 03
DESENHO 04
DESENHO 05
DESENHO 06
DESENHO 07
DESENHO 08
DESENHO 09
DESENHO 10
DESENHO 11
DESENHO 12
DESENHO 13
DESENHO 14
DESENHO 15

– Enquadramento geográfico e administrativo dos projetos
– Enquadramento dos projetos face a áreas sensíveis
– Carta de habitats
– Carta de uso e ocupação do solo
– Carta de ordenamento
– Carta síntese de condicionantes
– Carta de RAN
– Carta de REN
– Unidades de paisagem
– Carta de síntese fisiográfica e hipsometria
– Carta de declives
– Carta de exposição de encostas
– Carta de qualidade visual
– Carta de absorção visual
– Carta de sensibilidade paisagística
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DESENHO 16 – Ambiente sonoro (recetores sensíveis e pontos de
monitorização)
DESENHO 17 – Carta de património e visibilidade no terreno
DESENHO 18 – Carta de solos
DESENHO 19 – Carta de capacidade de solos
DESENHO 20 – Extrato da carta geológica
DESENHO 21 – Enquadramento hidrográfico
DESENHO 22 – Carta de bacias visuais: LDVR.PGO (altura média dos apoios)
DESENHO 23 – Carta de bacias visuais: LDVR.PGO (altura máxima dos apoios)
DESENHO 24 – Carta de bacias visuais: SDVR e SPGO
DESENHO 25 – Carta de acessos aos apoios da LDVR.PGO
DESENHO 26 – Carta de condicionantes à implantação de estaleiro(s)
(LDVR.PGO)
d)

Volume IV – Anexos
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV

ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX

– Registo de contacto com entidades
– Elementos de apoio à descrição de projeto
– Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais
– Património (inclui Relatório Patrimonial, inventário de
ocorrências patrimoniais, documentação de autorização dos
trabalhos de prospeção arqueológica)
– Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra
– Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e
Demolição
– Plano de Acessos
– Plano de Condicionantes à Implantação de Estaleiro(s)
– Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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2.2

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DOS PROJETOS

2.2.1

Objetivos e necessidade dos projetos
No âmbito do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de
Eletricidade (PDIRT) 2016-2025 em vigor, a REN, S.A. pretende a construção e
concretização de três projetos da Rede Nacional de Transporte (RNT) de energia
elétrica da REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., em fase de Projeto de Execução:


Linha Divor-Pegões, a 400 kV (LDVR.PGO);



Subestação de Pegões, 400/60 kV (SPGO);



Subestação de Divor, 400/60 kV (SDVR).

Os principais objetivos e justificação do projeto de construção da linha de transporte
para fecho do eixo a 400 kV prendem-se com:


segurança e garantia de continuidade de serviço na zona sul do país,
nomeadamente perante cenários com produção de valor reduzido na parte sul
de Portugal Continental, ou ainda, situação mais gravosa, em caso de perda
súbita de montantes elevados de produção nesta área de rede;



disponibilização de condições mais adequadas no abastecimento dos consumos
da subestação de Estremoz, que no presente é servida por apenas uma linha em
Muito Alta Tensão, passando a dotar esta subestação da garantia de segurança
‘n-1’;



introdução de um montante da ordem dos 300 a 400 MW de capacidade de
receção de nova geração de energia de origem renovável (p.e. fotovoltaica)
nesta zona do Alto Alentejo, região onde o potencial solar apresenta uma
expressão apreciável.

Complementarmente prevê-se a abertura de duas novas subestações:


Subestação de Pegões (SPGO) – de início a funcionar apenas como posto de
corte de 400 kV, a qual permitirá criar nesta zona da rede as condições
necessárias para o fecho do eixo a 400 kV Falagueira – Estremoz – Divor –
Pegões. A construção da subestação justifica-se considerando:
o o fecho do eixo a 400 kV e sua interligação com o eixo já existente na zona
mais litoral, também a 400 kV, entre as subestações de Sines, Palmela e
Fanhões;
o o apoio à alimentação dos consumos da Rede Nacional de Distribuição
(RND) nesta zona, com a instalação, numa segunda fase, de transformação
400/60 kV, criando assim melhores condições de segurança e garantia nesta
alimentação. A abertura do injetor de Pegões traduzir-se-á numa redução do
valor anual de perdas na rede da RND, estimada em 2.459 MWh/ano.



Subestação de Divor (SDVR) – permitirá criar nesta zona da rede as condições
necessárias para o fecho do eixo a 400 kV Falagueira – Estremoz – Divor –
Pegões. A construção da subestação justifica-se considerando:
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o

o

2.2.2

o fecho do eixo a 400 kV e sua interligação com a subestação de Pegões e,
sucessivamente, com o eixo já existente na zona mais litoral, também a
400 kV, entre as subestações de Sines, Palmela e Fanhões;
o apoio à alimentação dos consumos da Rede Nacional de Distribuição
(RND) nesta zona, com a instalação, numa segunda fase, de transformação
400/60 kV, criando assim melhores condições de segurança e garantia nesta
alimentação.

Datas de realização e orçamento previsto
De acordo com a proposta do PDIRT 2018-2027, são os seguintes os projetos de
Investimento considerados:


PR 0953 – Criação do injetor de Divor;



PR 0968 – Criação do injetor de Pegões;



PR 1411 – Passagem a 400 kV do eixo Falagueira- Estremoz – Divor – Pegões.

O custo estimado para a concretização dos projetos de investimento referidos é de
43,6 milhões de euros.
A data prevista para a entrada em serviço das infraestruturas (Linha Divor-Pegões,
Subestação de Divor e Subestação de Pegões) é setembro de 2021.

2.2.3

Antecedentes dos projetos
Os Projetos da Linha Divor-Pegões e Subestação de Pegões foram primeiramente
elaborados e sujeitos a procedimento de AIA no decurso dos anos de 2009-2012.
À data, os projetos tinham como objetivo primordial a alimentação elétrica ao troço
português do eixo ferroviário de alta velocidade (RAVE) Lisboa-Madrid na zona
Montijo-Pegões-Vendas Novas, e Évora.
Essa alimentação não seria possível de concretizar com base nas infraestruturas já
existentes, uma vez que as cargas ferroviárias a abastecer exigiriam um conjunto de
requisitos técnicos muito particulares na sua alimentação elétrica, resultantes das
características próprias de desequilíbrio que lhes são inerentes e que obrigariam à
utilização do nível de tensão de 400 kV.
Concorrentemente, a abertura da SE de Pegões permitiria também criar um novo
ponto de apoio a 60 kV à rede de distribuição que serve as zonas de Pegões e Vendas
Novas, através de transformação 400/60 kV, com reflexos positivos na otimização e
desenvolvimento das redes elétricas de serviço público na fronteira transportedistribuição. Esta subestação, para além de proporcionar uma melhoria na qualidade
do abastecimento elétrico na região, permitiria ainda fazer face ao crescimento dos
consumos, mediante uma solução com margem e flexibilidade de expansão e que
constituirá uma alternativa ambientalmente mais equilibrada, pois permitiria uma
redução importante nas necessidades de extensão da rede de 60 kV.

35

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

A linha Divor-Pegões, a 400 kV, possibilitaria a integração, para oriente, da subestação
de Pegões na estrutura da RNT através da subestação de Divor (localizada a norte de
Évora), e, para ocidente, às SE de Palmela e Fanhões, pelo desvio do ramal da linha
Palmela – Sines 3 para a subestação de Fanhões, também a 400 kV.
No caso da Subestação de Divor, o seu projeto foi primeiramente elaborado e sujeito a
procedimento de AIA no decurso dos anos de 2008-2009, em conjunto com o projeto e
avaliação ambiental da Linha Estremoz-Divor. A sua concretização na altura permitia:


Contribuir para melhorar as condições de segurança da alimentação da
subestação de Estremoz;



Melhorar as condições de segurança na alimentação da Rede Nacional de
Distribuição em particular na região de Évora, dado que a subestação de Évora
150/60 kV (por estar muito próximo da área urbana) não permitia ampliações;



Contribuir para um abastecimento adequado de energia elétrica na região do
Alto Alentejo que quase não tinha RNT (por diversas vezes a alimentação era
feita a partir da rede elétrica de Espanha);



Criar condições na RNT para a concretização do projeto de ligação do comboio
de alta velocidade entre Lisboa e Madrid;



Por razões de ordenamento território a seleção do local para a subestação de
Divor teve em conta a localização da Subestação de tração da Rave com o
mesmo nome;



Criar um eixo da RNT pelo interior na ligação Norte – Sul alternativo ao eixo
litoral.

Todas as razões se mantêm ainda válidas, com exceção da necessidade de alimentação
da ligação Lisboa – Madrid do comboio de Alta Velocidade. No entanto, está planeada
uma outra ligação ferroviária eletrificada, ainda que com outras características (mas
com necessidades de ligação à RNT) com datas previstas para 2021.
A concretização destes dois reforços – a nova linha Divor-Pegões e o desvio para
Pegões do ramal da linha Palmela-Sines 3 para a subestação de Fanhões – e a
construção das subestações de Divor e Pegões permitiria em conjunto completar uma
malha a 400 kV que se estenderia desde a subestação da Falagueira, no concelho de
Nisa junto ao rio Tejo, até à região de Pegões/Palmela, malha essa na qual ficariam
intercaladas, para além da SE de Pegões, também as de Estremoz e Divor, igualmente
essenciais para a alimentação da Rede Ferroviária de Alta Velocidade e para um
significativo reforço da qualidade e garantia de continuidade de serviço aos consumos
desta vasta zona no interior do Alentejo.
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2.3

LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DE PROJETO

2.3.1

Enquadramento administrativo e geográfico
A área de estudo do Projeto da Subestação de Pegões (conforme definida na secção
3.1) insere-se no território da União das Freguesias de Pegões (36,5 ha), concelho de
Montijo, e na União das Freguesias de Poceirão e Marateca (4,3 ha), concelho de
Palmela (região NUTS III Península de Setúbal), ocupando uma área de cerca de 41 ha
nestas unidades administrativas (Desenho 1 – Volume III). Em termos geográficos, esta
área localiza-se imediatamente a sul de uma charca, limitada a sul pela área florestal
da Herdade da Espirra, localizando-se ainda a este da povoação de Piçarras.
A área de estudo do Projeto da Subestação de Divor (conforme definida na secção 3.1)
insere-se totalmente na freguesia de Nossa Senhora da Graça do Divor, concelho de
Évora (região NUTS III Alentejo Central), ocupando uma área de cerca de 22 ha
(Desenho 1 – Volume III). Em termos geográficos, esta área localiza-se imediatamente
a norte da A6, no trecho que limita a norte da povoação de Louredo (cerca do km 69),
localizando ainda na zona sul da área de estudo o ribeiro das Cruzadas.
No que diz respeito ao Projeto da Linha Divor-Pegões, a área de estudo tem uma
orientação este-oeste (Divor-Pegões), desenvolvendo-se maioritariamente em
território do Alentejo Central. Em termos administrativos, a respetiva área de estudo
insere-se nas seguintes Regiões, Concelhos e Freguesias (Desenho 1 – Volume III).
Quadro 2.1 – Enquadramento administrativo da AE do projeto da LDVR.PGO
REGIÃO (NUTS III)

CONCELHO

FREGUESIA

Península de Setúbal

Montijo

União das Freguesias de Pegões

Vendas
Novas

Vendas Novas

464,9

Landeira

161,9

Cabrela

144,1

Alentejo Central

Montemoro-Novo

Arraiolos

União das Freguesias de Nossa Senhora da
Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveira
União das Freguesias de Gafanhoeira
(São Pedro) e Sabugueiro
Arraiolos

Évora

Nossa Senhora da Graça do Divor

ÁREA (ha)
11,6

1.329,7
105,1
2,3
574,4

A AE inicia-se imediatamente a sul da Barragem do Divor (e a norte de Évora e da A6,
onde se situam os apoios de final de linha da linha Extremoz-Divor), progredindo na
direção noroeste encaixada entre Nossa Senhora da Graça do Divor e Barragem dos
Minutos (a sul) e Arraiolos (a norte). A norte da Barragem dos Minutos a AE prossegue
para oeste, a norte do Aproveitamento Hidroagrícola dos Minutos e Foros do Cortiço
(e consequentemente da A6 e de Montemor-o-Novo).
Imediatamente a nascente do Aeródromo da Amendoeira a área de estudo inflete para
sul, com nova inflexão para sudoeste logo após o cruzamento com o Rio Almansor.
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Após esse ponto a AE converge para o traçado da A6 entre Silveiras e o Bairro Marconi,
iniciando o seu desenvolvimento adjacente ao espaço-canal da A6 na zona da Estação
de Cabrela (e enquadrado por Vendas Novas a norte e Cabrela a sul). Finalmente
converge para norte no seu troço final (próximo da estação de serviço de Vendas
Novas) até à zona da Subestação de Pegões.
A AE da LDVR.PGO totaliza 2.794 ha, considerando uma extensão aproximada deste
corredor de 69 km.
O conjunto das três áreas de estudo (eliminando sobreposições) define uma área de
estudo global uniformizada de 2.832,5 ha.

2.3.2

Áreas sensíveis
Em conformidade com a alínea a) do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, com a redação que lhe foi dada pela última alteração e republicação no
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, os projetos não intersetam zonas de
proteção de bens imóveis classificados ou em vias de classificação, nem qualquer área
sensível associada ao Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), incluindo:


Áreas protegidas, nos termos do Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro
(que altera e republica o Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho);



Sítios da Rede Natura 2000 (SIC), zonas especiais de conservação (ZEC) e zonas
de proteção especial (ZPE), classificadas nos termos do Decreto-Lei nº 140/99 de
24 de abril, com as alterações do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e
Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro;



Outras áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos
pelo Estado Português:
o Sítios RAMSAR, designados segundo a Convenção sobre Zonas Húmidas de
Importância Internacional (Convenção RAMSAR);
o Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade (IBAs);
o Áreas da Rede de Reservas da Biosfera;
o Áreas da Rede de Geoparque e Geossítios da UNESCO.

Em termos de envolvente identificam-se, conforme se observa no Desenho 2
(Volume III), as seguintes áreas sensíveis:


Área Protegida (AP) da Reserva Natural do Estuário do Sado (RNES), a mais de
13 km a sudoeste do limite poente da AE;



Zona de Proteção Especial (ZPE) do Estuário do Sado (PTZPE0011), a mais de
12 km a sudoeste do limite poente da AE;



ZPE Évora (PTZPE0055), a cerca de 11 km a sudeste do limite nascente da AE;



Sítio de Importância Comunitária (SIC) do Estuário do Sado (PTCON0011), a
cerca de 6 km a sudoeste do limite poente da AE;



SIC Cabrela (PTCON0033), a mais de 1.500 m a sul da AE;
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2.3.3



SIC Monfurado (PTCON0031), a mais de 6 km a sul da AE, a sul de Montemor-oNovo e Albufeira dos Minutos;



IBA Estuário do Sado (PT023), coincidente com a ZPE Estuário do Sado;



IBA Cabrela (PT043), coincidente com a SIC Cabrela;



IBA Arraiolos (PT044), a mais de 2 km para norte, na zona de Arraiolos;



IBA Planície de Évora (PT025), que abrange a ZPE Évora, a mais de 5 km para
este/sudeste da AE;



Sítio Ramsar do Estuário do Sado (3PT007, classificado como Área Importante
para as Aves Europeias ao abrigo da Convenção Ramsar), a cerca de 10 km a
sudoeste do limite poente da AE;



Mais de 150 m de Património Classificado na zona de Represa (Igreja de Nossa
Senhora da Purificação da Represa e Menires da Pedra Longa).

Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial existentes
O enquadramento dos projetos nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor
na área de estudo, nomeadamente, planos nacionais, setoriais, regionais e municipais,
é feito no subcapítulo 4.4, no âmbito do descritor ordenamento do território e
condicionantes ao uso do solo. O quadro seguinte resume os IGT aplicáveis no âmbito
dos projetos em análise no presente EIA.
Quadro 2.2 – Instrumentos de gestão territorial aplicáveis
ÂMBITO NACIONAL

Programa Nacional de Ordenamento do Território (PNOT)
Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Decl. Ret. n.º 80A/2007, de 4 de setembro e n.º 103-A/ 2007, de 2 de novembro
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (RH5) – PGRH5
Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro

ÂMBITO SETORIAL

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) – PGRH6
Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana (RH7) – PGRH7
Resolução de Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro
Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana
de Lisboa – PROT-AML
Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2002, de 8 de abril
(proposta de alteração em curso segundo a RCM n.º 92/2008, de 5 de
junho)

ÂMBITO REGIONAL

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo – PROT-A
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto
Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de
Lisboa – PROF-AML
Decreto Regulamentar n.º 15/2006, de 19 de outubro
Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central –
PROF-AC
Decreto Regulamentar n.º 36/2007, de 2 de abril
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Plano Diretor Municipal do Arraiolos
Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2003, de 13 de fevereiro,
alterada pelas Dec. n.º 162/2006, de 22 de novembro, n.º 183/2013, de
22 de agosto, n.º 192/2013, de 17 de setembro, n.º 1065/2013, de 4 de
outubro, n.º 105/2015, de 12 de maio, e pelos Avisos n.º 25803/2010,
de 10 de dezembro, e n.º 10957/2011, de 17 de maio
Plano Diretor Municipal do Évora
Aviso n.º 2174/2013, de 12 de fevereiro

ÂMBITO MUNICIPAL

Plano Diretor Municipal do Montemor-o-Novo
Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/94, de 2 de fevereiro,
alterada pela RCM n.º 2/2007, de 5 de janeiro, pelo Aviso
n.º 1390/2011, de 13 de janeiro, e corrigida pela Declaração
n.º 206/2012, de 11 de outubro
Vigora ainda a suspensão parcial do PDM aprovada pelo Aviso
n.º 9241/2014, de 12 de agosto (Herdade da Caneira)
Plano Diretor Municipal do Montijo
Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/97, de 1 de fevereiro,
alterada pelo Aviso n.º 1076/2015, de 29 de janeiro, e retificada pela
Dec. Retificação n.º 253/2015, de 8 de abril
(revisão em curso conforme o Edital n.º 635/2004, de 7 de outubro)
Plano Diretor Municipal de Palmela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/97, de 9 de julho, alterada
pelas Declarações n.º 185/2002, de 17 de junho, e n.º 162/2005, de 27
de julho, pelos Avisos n.º 2573/2012 de 16 de fevereiro, n.º 5019/2013,
de 12 de abril, n.º 1768/2015 de 16 de fevereiro, n.º 8826/2015, de 11
de agosto, n.º 7582/2017 de 5 de julho, n.º 12250/2017 de 12 de
outubro, e n.º 13115/2017, de 31 de outubro.
Plano Diretor Municipal do Vendas Novas
Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/97, de 29 de outubro,
alterada pelo Aviso n.º 25679/2010, de 9 de dezembro

2.3.4

Enquadramento nas condicionantes, restrições de utilidade pública e servidões
administrativas
No quadro que se segue resumem-se as servidões administrativas, restrições de
utilidade pública e outras condicionantes que incidem e vigoram na área de estudo,
particularmente na área de implantação do projeto, bem como o regime legal
aplicável.
Remete-se para a consulta do subcapítulo 4.4.3 para a análise detalhada das servidões
administrativas, restrições de utilidade pública e outras condicionantes identificadas.

40

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Quadro 2.3 – Servidões e restrições na área de estudo
SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS, RESTRIÇÕES DE
UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS CONDICIONANTES

Linhas e massas de água / Domínio Público Hídrico

DIPLOMA LEGAL
Lei nº 54/2005, de 29 de dezembro (alterada pela Lei
n.º 34/2014, de 19 de junho)
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio (alterado
pela Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto)

ASPETOS RELEVANTES DA CONDICIONANTE NA AE
Na área em estudo nenhum dos cursos de água é
navegável, apresentando alguns pontualmente áreas
adjacentes ameaçadas pelas cheias, integradas na
Reserva Ecológica Nacional
Na área de estudo existem 5 pontos de água situados
aproximadamente entre os apoios 149 e 156 e perto
do apoio 167.

Pontos de água utilizados por meios aéreos
pertencentes à rede do Sistema de Defesa da
Floresta contra Incêndios (SDFCI)

Portaria n.º 133/2007, de 26 de Janeiro

No território da AE pertencente ao concelho de Évora
foram identificados, pela respetiva CM, no âmbito do
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI), alguns polígonos de perigosidade
de incêndio de classe alta ou muito alta, na
proximidade dos apoios 20 e 21, tendo-se constatado
no levantamento de campo que corresponderiam a
zonas florestais.
Para o território dos restantes municípios da AE não
foi disponibilizada, pelas respetivas CM, qualquer
informação relativa à existência ou não de PMDFCI.

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de maio (alterado pelo
Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro)

Na área de estudo a RAN apresenta manchas
relativamente extensas, não tendo sido possível
encontrar um corredor na primeira fase que evitasse
por isso a sua afetação.
As áreas de RAN estão presentes sobretudo na
primeira metade da AE da LMAT, entre os apoios 25 e
41, a qual inclui as baixas aluvionares do Rio Almansor
e da ribeira do Curral de Sabugo, entre os apoios 65 e
68 junto à Rib.ª dos Nabos e entre os apoios 76 e 82.
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SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS, RESTRIÇÕES DE
UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS CONDICIONANTES

Reserva Agrícola Nacional (RAN)
(cont.)

DIPLOMA LEGAL

(ver anterior)

ASPETOS RELEVANTES DA CONDICIONANTE NA AE
A segunda metade da AE da LT apresenta menores
extensões de áreas de RAN, identificando-se algumas
manchas associadas à Rib.ª de Cuncos (apoio 127) e
margens da Rib.ª de Vale Figueiras (apoio 168), assim
como da Rib.ª da Landeira (apoio 190).
Na AE identificam-se as indicações geográficas (IG) e
as denominações de origem (DO) protegidas:

Áreas demarcadas para produção vinícola

Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de agosto

- IG Península de Setúbal – DOP Setúbal e DOP de
Palmela
- IG Alentejano – DOP Alentejo
A AE apresenta alguns povoamentos de eucalipto na
zona final do traçado da LT ao chegar à SE de Pegões.

Povoamentos florestais de eucalipto

Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio

Áreas de risco/perigosidade de incêndio alto e
muito alto

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro (altera e
republica o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho)

Reserva Ecológica Nacional (REN)

Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
novembro

Na AE as manchas de REN surgem sobretudo na
dependência de cursos de água, particularmente a
partir do apoio 47 da LT e até à SE de Pegões.

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio (alterado
pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho)

Na AE ocorrem extensas manchas de montado de
sobro e azinho, tipo de ocupação bastante comum
nesta zona do Alentejo, o que impossibilitou a escolha
de uma área inócua quanto a esta condicionante
aquando da primeira fase do EIA (EGCA).

Áreas de montado de sobro e azinho

Decreto-Lei nº 45 987, de 22 de outubro de 1964
Aeródromos, heliportos e respetivas servidões

Circular de Informação Aeronáutica (CIA) n.º 10/03,
de 6 de maio
Regulamento n.º 508/2012, de 26 de dezembro

A AE cruza, em Montemor-o-Novo, a área de servidão
aeronáutica relativa ao aeródromo da amendoeiras e,
em Arraiolos, a servidão geral do aeródromo e a
servidão do Heliporto da GNR.

42

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS, RESTRIÇÕES DE
UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS CONDICIONANTES

Rede viária

DIPLOMA LEGAL

Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961
Lei n.º 34/2015, de 27 de abril

ASPETOS RELEVANTES DA CONDICIONANTE NA AE
As estradas nacionais (EN) sobrepassadas pela LMAT e
os apoios mais próximos são os seguintes: EN370 (2627), EN4 (50-51 e 139-140), EN2 (86-87), IC10 (ou
troço Almeirim – Montemor-o-Novo da EN114), entre
os apoios 103 e 104), A6 (144-145 e 194-195 e ao
longo da linha desde o apoio 143 até cruzar a via no
vão 194-195).
As vias classificadas têm as seguintes faixas de
servidão estabelecidas para cada lado do eixo:
- autoestrada A6 – 50 m;
- estradas nacionais – 20 m;
- estradas municipais – 6 m;
- caminhos municipais: 4,5 m.

Rede ferroviária (incluindo ecopista)

Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro

A LT sobrepassa entre os apoios 145 e 146 a Linha do
Alentejo. O ramal de Vendas Novas encontra-se
relativamente afastado da área de estudo da presente
fase. A AE abrange, na zona da obra de beneficiação
do acesso à SE de Pegões, as faixas non aedificandi de
30 m da extensão de 400 m para norte na Linha II
após a Estação de Vidigal, da Linha de Vendas Novas,
referenciadas pelo IP.
Na AE foi identificada uma Ecopista que corresponde
ao antigo Ramal de Mora, o qual foi convertido na
sequência de um protocolo celebrado com a antiga
REFER e a Câmara Municipal de Évora.

Infraestruturas elétricas

Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro

Foram identificadas na AE algumas linhas elétricas
pertencentes à RNT, sob a tutela da REN, e outras da
rede de distribuição, sob concessão da EDP.
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SERVIDÕES ADMINISTRATIVAS, RESTRIÇÕES DE
UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS CONDICIONANTES
Infraestruturas de abastecimento de água e de
saneamento

Rádio-Farol da Marateca – servidão militar e
aeronáutica

DIPLOMA LEGAL
Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto

Decreto n.º 24/79, de 15 de março

ASPETOS RELEVANTES DA CONDICIONANTE NA AE
Existem na AE algumas captações e uma adutora no
vão entre o apoio 15 e o apoio 16.
Na zona do acesso à SE de Pegões encontra-se
assinalada no PDM do Montijo a servidão de uma
infraestrutura de telecomunicações – o Radio Farol da
Marateca que esteve afeto a serviço militar mas foi
entretanto desativado, a título definitivo, tendo por
isso deixado de ter servidão instituida.
A ANACOM não identificou condicionantes ao nível de
infraestruturas de telecomunicações que
inviabilizassem os projetos em estudo.

Vértices geodésicos

Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril

Foram identificados, na AE, quatro Marcos
Geodésicos, na proximidade de alguns apoios, a saber:
Milhanos (220m do apoio 25, 190m do apoio 26),
Cravelinha (320m do apoio 82, 375m do apoio 83);
Campo Maior (380m do apoio164, 245m do apoio
165); Besteiros (110m do apoio 201, 140m do apoio
202).
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2.3.5

Enquadramento do projeto na Rede Nacional de Transporte de Energia Elétrica (RNT)
A nova linha a 400 kV Divor-Pegões (LDVR.PGO) faz parte do projeto de fecho do eixo a
400 kV Falagueira – Estremoz – Divor – Pegões. Este projeto prevê o prolongamento
até Pegões da atual ligação Falagueira – Estremoz – Divor, construída para 400 kV, com
o troço Falagueira – Estremoz a operar provisoriamente a 150 kV e o troço Estremoz –
Divor explorado, também provisoriamente, a 60 kV.
A subestação de Pegões permite não só concretizar o fecho do referido eixo a 400 kV,
mas também a sua interligação com o eixo litoral também a 400 kV entre as
subestações de Sines, Palmela e Fanhões.
A subestação de Divor permite dar continuidade ao referido eixo de 400 kV pelo
interior e também servir de alternativa no futuro na alimentação da RND, uma vez que
a atual subestação de Évora da RNT 150/60 kV, por estar muito próximo da zona
urbana de Évora, não permite grandes ampliações nem a chegada de muito mais
linhas.

Fonte: REN, S.A. (2016); Nota: o traçado de projeto representado na figura refere-se à sua anterior versão

Figura 2.1 – Enquadramento dos projetos na Rede Nacional de Transporte de Eletricidade
(Rede de Muito Alta Tensão)
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2.4

DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS OU AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO
Não foram desenvolvidas alternativas técnicas de projeto, quer no que diz respeito às
subestações de Pegões e Divor, quer quanto à linha associada Divor-Pegões.
Quanto a alternativas de localização, estas foram, para o caso do Projeto da Linha
Divor-Pegões, já alvo de pré-avaliação no âmbito do Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais (EGCA) desenvolvido anteriormente, referentes a
corredores alternativos para o posterior desenho de apoios e traçado da linha de
transporte de energia elétrica em fase de Projeto de Execução.
No caso da subestação de Pegões, não foram consideradas alternativas de localização
em função do seguinte, pelo que a avaliação no âmbito do referido Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais se cingiu à validação ambiental da área já anteriormente
definida para a sua implantação:


do anterior procedimento de AIA realizado (favorável, e que resultou na
aquisição do respetivo terreno pela REN, S.A. para a localização da subestação);



da sua localização na proximidade dos apoios finais de linha existentes na zona
de Pegões; e



da prevenção da extensão de linhas de acesso à subestação existentes.

O caso da subestação de Divor, adicionado ao âmbito do presente EIA em fase
posterior à elaboração do EGCA (razão pela qual não foi abrangida pelo Estudo de
Grandes Condicionantes Ambientais, nos mesmos moldes que a Subestação de
Pegões), é em tudo similar ao caso da subestação de Pegões, isto é, o seu projeto foi
também já alvo de procedimento de AIA (também favorável), para além do facto de
ser a opção técnica que minimiza o uso de recursos, uma vez que se localiza na
proximidade dos apoios finais de linha existentes na zona de Divor e, assim, previne a
construção e extensão de linhas de acesso à subestação (se localizada numa área mais
distante).
Assim, no decurso do presente Relatório Síntese, os projetos serão avaliados em
contraponto à alternativa zero – não implementação dos projetos.
Enquadrando a pré-avaliação de alternativas realizada em fase de EGCA, sintetiza-se
em seguida na secção 2.4.1 o referenciado Estudo de Grandes Condicionantes
Ambientais, que sustentou o corredor preferencial sobre o qual foi desenvolvido o
projeto de execução da linha elétrica e validou a área para a implantação da
subestação de Pegões.
Conforme mencionado, e uma vez que a incorporação da Subestação de Divor no
âmbito do presente EIA foi posterior à elaboração do Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais, são feitas algumas considerações quanto à sua inserção
no âmbito do presente EIA e da justificação para não se verificar como necessária a
reformulação do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais realizado para a
inclusão da área de Subestação de Divor.
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2.4.1

Síntese do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais – LDVR.PGO e SPGO

a)

Introdução e abordagem metodológica
A REN, S.A. divide metodologicamente a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental
de projetos de infraestruturas elétricas – subestações e linhas de transporte – em duas
fases: uma 1ª fase de Estudo de Grandes Condicionantes, que permite a pré-avaliação
das principais condicionantes territoriais existentes e sustenta a delimitação territorial
preferencial dos projetos de execução a desenvolver segundo as alternativas com
menores constrangimentos territoriais, ambientais e sociais, e a 2ª fase, de
desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental sobre os projetos de execução que
decorrem da 1ª fase de avaliação.
O Estudo de Grandes Condicionantes teve assim como principal objetivo estabelecer
um quadro de avaliação macro que sustentasse, no caso da subestação de Pegões,
uma validação da zona que enquadrará a sua localização, e no caso da linha de
transporte, a definição de corredores alternativos viáveis e seleção daquele avaliado
como preferencial.
A metodologia utilizada baseou-se numa abordagem por refinamentos sucessivos,
partindo de uma área de estudo para a seleção de corredores alternativos, e destes
para a escolha de um corredor preferencial para a implantação da Linha de Transporte,
e para a identificação e validação de uma área preferencial para a instalação da
Subestação de Pegões, de acordo com a seguinte sequência:


Definição de uma faixa com 4 km de largura entre os pontos de origem e de
destino da linha, duplicada na zona terminal, a norte e a sul de Vendas Novas,
para a linha de transporte, e de uma área de 30 ha para a localização da
subestação de Pegões, na proximidade dos apoios finais de linha existentes na
zona de Pegões, desenhadas para evitar desde logo grandes aglomerados
populacionais, áreas classificadas, grandes albufeiras e a servidão militar
associada à Escola Prática de Artilharia em Vendas Novas (Figura 2.2 seguinte,
remetendo-se também para a consulta das Peças Desenhadas que acompanham
o EGCA apresentado no Anexo III – Volume IV);



Macro caracterização da área de estudo, direcionada para a identificação dos
principais constrangimentos e grandes condicionantes à implantação dos
projetos da subestação e linha de transporte, incluindo reconhecimento de
campo;



Seleção, no interior da área de estudo, de corredores alternativos de 400 m
(corredores únicos ou troços de corredores) para o traçado da linha de
transporte, viáveis à luz das condicionantes identificadas;



Estudo comparativo de corredores alternativos, através de análise multicritério;



Seleção da solução preferencial, tida como a menos desfavorável para o
desenvolvimento do projeto de entre as alternativas avaliadas, ponderadas as
vertentes ambientais e técnicas;



Validação da área de estudo definida para a localização da subestação.

47

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Foi apenas definida uma localização para a Subestação de Pegões em função do
anterior procedimento de AIA que indicou essa área como a alternativa mais favorável
de entre as estudadas, bem como em função da aquisição de terreno pela REN, S.A.
nessa área, no seguimento do procedimento de AIA favorável e prevenindo a abertura
de novas linhas (situa-se na proximidade dos apoios finais de linha de 400 kV
existentes).
No caso da linha de transporte, optou-se por estabelecer duas faixas de 4 km no troço
final, de forma a aferir qual a situação mais favorável na zona de Vendas Novas: se a
faixa norte, evitando Vendas Novas e a respetiva servidão militar aí incidente e
maximizando o afastamento à SIC e IBA de Cabrela; se a faixa sul, acompanhando
sempre que possível o espaço-canal da infraestrutura linear já existente (A6),
mitigando assim alguns dos impactes ocorrentes na faixa norte (sobretudo em termos
paisagísticos).
A análise focou-se na avaliação de um conjunto de fatores hierarquizados como
impeditivos, fortemente condicionantes e restritivos, enquadrados nos seguintes
fatores ambientais:


Ecologia;



Usos do Solo e Componente Social;



Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do Solo;



Ambiente Sonoro;



Paisagem;



Património Cultural.
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Figura 2.2 – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais: área de estudo e seu enquadramento administrativo
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b)

Entidades contactadas e informação coletada
No âmbito do EGCA foi contactado um conjunto alargado de entidades para a
obtenção da informação considerada relevante no âmbito de atuação e
responsabilidade de cada entidade pública ou privada, assim como para indicação dos
condicionamentos e outros aspetos considerados por estas como chave para o
contexto geográfico em análise e a tipologia de projeto em avaliação.
Foram abordadas as seguintes 58 entidades, via fax e/ou email, entre fevereiro e abril
de 2016, cuja informação remetida se resume no Quadro 5.4 do EGCA (Anexo III,
Volume IV). Salienta-se que apenas 33 entidades deram feedback às solicitações:


AgdA – Águas Públicas do Alentejo;



Altri, SGPS;



ALVT – Águas de Lisboa e Vale do Tejo;



ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil;



ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações;



ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil;



APA – Agência Portuguesa do Ambiente;



ARS Alentejo – Administração Regional de Saúde do Alentejo;



ARS LVT – Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo;



CCDR Alentejo – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo;



CCDR LVT – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e
Vale do Tejo;



CELPA – Associação da Indústria Papeleira;



CM Arraiolos – Câmara Municipal de Arraiolos;



CM Évora – Câmara Municipal de Évora;



CM Montemor-o-Novo – Câmara Municipal de Montemor-o-Novo;



CM Montijo – Câmara Municipal do Montijo;



CM Vendas Novas – Câmara Municipal de Vendas Novas;



CVR-A – Comissão Vitivinícola Regional Alentejana;



CVR-PS – Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal;



DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural;



DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia;



DGEstE/DSR Alentejo – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares/Direção
de Serviços da Região Alentejo;



DGEstE/DSR LVT – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares/Direção de
Serviços da Região Lisboa e Vale do Tejo;



DGPC – Direção Geral do Património Cultural;



DGRDN/MDN – Ministério da Defesa Nacional/Direção Geral de Recursos da
Defesa Nacional;



DGT – Direção Geral do Território;
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DRAP Alentejo – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo;



DRAP LVT – Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo;



DRC Alentejo – Direção Regional de Cultura do Alentejo;



DRC LVT – Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo;



SGMAI/DSPPI – Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna/Direção
de Serviços Património e Planeamento de Instalações;



EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro;



EDP/DPR – Eletricidade de Portugal/Direção de Planeamento de Rede;



Herdade do Freixo do Meio;



IAPMEI/CDE Évora – Agência para a Competitividade e Inovação/ Centro de
Desenvolvimento Empresarial do Alentejo - Évora;



ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e Florestas;



IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas;



IP – Infraestruturas de Portugal;



IVV – Instituto da Vinha e do Vinho;



Junta de Freguesia de Arraiolos;



Junta de Freguesia de Cabrela;



Junta de Freguesia de Canaviais;



Junta de Freguesia de Canha;



Junta de Freguesia de Foros de Vale de Figueira;



Junta de Freguesia de Igrejinha;



Junta de Freguesia de Landeira;



Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Graça do Divor;



Junta de Freguesia de União das freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre;



Junta de Freguesia de União das freguesias de Gafanhoeira (São Pedro) e
Sabugueiro;



Junta de Freguesia de União das freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa
Senhora do Bispo e Silveiras;



Junta de Freguesia de União das freguesias de Pegões;



Junta de Freguesia de Vendas Novas;



LNEG – Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia;



QUERCUS;



The Navigator Company;



SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves;



TP – Turismo de Portugal.

Foram ainda promovidas reuniões com as Câmaras Municipais abrangidas pelos
projetos, para apresentação e enquadramento do projeto e do procedimento de
avaliação de impacte ambiental, apresentação e discussão da delimitação preliminar
de corredores alternativos e sua justificação e, por fim, reforço dos pedidos de
informação efetuados e recolha de elementos relevantes.

51

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

c)

Corredores alternativos
Em função do anterior procedimento de AIA, da preferencial localização da subestação
na proximidade dos apoios de final de linha existentes na zona de Pegões, não foram
consideradas localizações alternativas à área de estudo de 30 ha delimitada. Assim,
apenas foram definidos corredores alternativos, assente na análise em ambiente SIG
da cartografia temática produzida na fase de caracterização, suportada nas seguintes
premissas:


Evitar a sobreposição de corredores com povoações e edificações habitadas e,
quando não conflituante com outras condicionantes, maximizando o
afastamento a áreas habitadas e turísticas;



Maximizar o aproveitamento de espaços-canal de infraestruturas lineares já
existentes (corredores de rodovias e ferrovia de transporte, em particular o
traçado da A6, linhas de transporte e distribuição de energia elétrica, entre
outras áreas antrópicas por contraponto a espaços naturais/naturalizados);



Evitar a sobreposição de corredores com património classificado ou em vias de
classificação e suas zonas de proteção;



Evitar a sobreposição de corredores com massas de água utilizadas como apoio
ao combate a incêndios, considerando de forma preventiva as suas zonas de
proteção alargada;



Evitar a fragmentação de habitats de suporte a espécies prioritárias ou com
relevância conservacionista;



Minimizar a sobreposição com demais condicionantes identificadas.

Com base no exposto, foi então definido um conjunto de troços de corredor com
largura igual ou superior a 400 m, cuja combinação determinou as diferentes
alternativas a avaliar.
Quadro 2.4 – Troços e seus pontos quilométricos (PK)
TROÇOS
PK INICIAL
PK FINAL

1
0
16,2

2A
0
20,7

2B
0
21,6

3
0
3,7

4A
0
27,7

4B
0
26,9

4C
0
34,6

Obtiveram-se assim 6 (seis) corredores alternativos:


Corredor 1+2A+3+4A – extensão de 68,3 km;



Corredor 1+2A+3+4B – extensão de 67,5 km;



Corredor 1+2A+3+4C – extensão de 75,2 km;



Corredor 1+2B+3+4A – extensão de 69,2 km;



Corredor 1+2B+3+4B – extensão de 68,4 km;



Corredor 1+2B+3+4C – extensão de 76,1 km.

A disposição territorial dos troços/corredores alternativos pode ser consultada na
Figura 2.3, remetendo-se também para a consulta das Peças Desenhadas que
acompanham o EGCA apresentado no Anexo III – Volume IV.
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Figura 2.3 – Localização da subestação e corredores alternativos para a linha de transporte
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d)

Grandes condicionantes ambientais
A recolha de informação junto das entidades, os reconhecimentos de campo efetuados
na área de estudo e a alargada pesquisa bibliográfica efetuada para o território em
avaliação suportou a caracterização das áreas de estudo consideradas, sintetizada num
conjunto de cartografia temática incluída no Vol. II do EGCA (Anexo III – Volume IV).
Desta base analítica resultou a identificação das grandes condicionantes ambientais
incidentes sobre a área de estudo, apresentadas por trecho de corredores alternativos
e para a área da subestação, sintetizada na carta de grandes condicionantes
ambientais, inclusa no volume de peças desenhadas que acompanha o EGCA (Anexo III
– Volume IV).
Sintetizam-se em seguida os principais fatores condicionantes identificados e avaliados
por componente ambiental:


Ecologia
o ocorrência potencial de habitats da Diretiva Habitats e cruzamentos de
habitats particularmente sensíveis como florestas e montado de sobro e
azinho, galerias ripícolas;
o ocorrência de espécies protegidas ao abrigo de legislação nacional
específica, nomeadamente sobreiro e azinheira;
o ocorrência de espécies de avifauna com estatuto de ameaça (como
abetarda, sisão, tartaranhão-caçador, entre outros), particularmente nas
estepes entre Évora e Arraiolos;
o zonas críticas para quirópteros – abrigos conhecidos;



Usos do solo e componente social
o predominância de áreas agrícolas e agro-florestais e áreas de floresta e
meios naturais e semi-naturais;
o presença de espaços-canal de infraestruturas pré-existentes (A6 e linhas
elétricas);
o presença de áreas de potencial ou efetiva atividade económica (residual);
o proximidade a áreas ou espaços de interesse turístico e a povoações e
edifícios habitados (em geral situados fora dos corredores e a mais de 100 m
de distância destes);



Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo
o áreas de RAN (cerca de 16% do total da área de estudo) e REN (cerca de 52%
do total da área de estudo);
o abrangência de áreas vinícolas (sobretudo em Fazendas de Piçarras);
o povoamentos florestais de eucalipto e áreas de montado de sobro e azinho;
o presença de marcos geodésicos;
o inclusão na servidão aeronáutica geral dos aeródromos de Arraiolos e
Amendoeira;
o cruzamento com infraestruturas lineares (rodovias, ferrovia e linhas
elétricas);
o Zonas de exploração mineral (pedreira de Benafessim);
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o
o

e)

Interceção de pontos de água de apoio ao combate a incêndios e suas zonas
de proteção alargada;
Interceção da ETAR Marconi nascente e sua zona non aedificandi (trecho
4B);



Ambiente sonoro
o Presença de recetores sensíveis (em geral situados fora dos corredores e a
mais de 100 m de distância destes);
o áreas sem zonamento acústico ou classificação como zona mista;



Paisagem
o presença valores paisagísticos;
o festos e zonas de forte exposição visual;
o cruzamento de linhas e massas de água e suas galerias ripícolas;



Património Arqueológico e Etnológico
o presença ocorrências patrimoniais de interesse (22 no trecho 1 e 3 no trecho
2A);
o sem interceção de património classificado e suas zonas de proteção.

Análise comparativa de corredores alternativos
A avaliação comparativa dos corredores alternativos considerados incidiu apenas
sobre os troços que constituem alternativas, e não sobre os troços comuns (1 e 3),
suportada na análise individualizada e cruzada dos fatores impeditivos e fortemente
condicionantes identificados.
O seguinte quadro evidencia, de forma expedita e quantitativa, o número de fatores
favoráveis associados a cada trecho alternativo e de entre a hierarquia de importância
de cada fator, determinando os troços 2B e 4A como os mais favoráveis.
Quadro 2.5 – Quadro síntese de avaliação comparativa de troços alternativos
TROÇOS
ALTERNATIVOS

FATORES
IMPEDITIVOS

FATORES FORTEMENTE
CONDICIONANTES

FATORES
RESTRITIVOS

2A

1

4

2

2B

1

7

2

4A

1

10

3

4B

1

8

2

4C

2

3

2

Em síntese, o troço 2B afigurou-se como mais favorável (opção mais favorável para um
maior número de fatores fortemente condicionantes – 7 – face ao trecho 2A)
sobretudo considerando um maior afastamento a habitações localizadas na
proximidade do corredor, o cruzamento de menor área de montado e, do ponto de
vista paisagístico, por maximizar o afastamento a observadores potenciais (zonas
habitacionais, com destaque para Montemor-o-Novo).
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No caso dos troços 4A, 4B e 4C, foi clara a distinção entre os troços 4A e 4B,
coincidentes na maioria da sua extensão, e o trecho 4C. Os troços 4A e 4B maximizam
o aproveitamento do espaço-canal da A6, que amplifica o caráter mais antrópico
destes troços por oposição ao trecho 4C, que se insere na proximidade do vale do rio
Almansor e apenas na sua seção final se aproxima de zonas habitacionais. De entre
ambas as alternativas que se afiguram como mais favoráveis, a diferenciação entre os
troços 4A e 4B foi feita pela existência de uma zona non aedificandi associada à ETAR
Marconi Nascente no interior do trecho 4B, que constringe a área disponível para a
implantação de apoios, e pela sua exposição visual a um maior número de
observadores por comparação com o trecho 4A.
No Quadro 8.1 do EGCA (Anexo III – Volume IV) apresenta-se a tabela de análise
comparativa discriminando todos os fatores considerados e a sua qualificação como
favorável.

f)

Viabilidade da localização da subestação de Pegões, seleção do corredor preferencial
e recomendações para o Projeto de Execução
O EGCA concluiu, unicamente, da viabilidade da área de estudo para localização da
subestação de Pegões, dado que não foram identificados constrangimentos ou
condicionantes que inviabilizem a futura implantação do projeto desta subestação.
Com efeito, existem algumas áreas ao abrigo de regimes de condicionamento na área
da subestação, mas cuja afetação pode ser minimizada e/ou compatibilizada com
esses regimes, como são exemplo as áreas da REN e de montado de sobreiro e azinho,
assegurando ainda a não coincidência com o açude de uso aquícola existente e outras
áreas húmidas, de construção condicionada, incluídas na REN.
Em função da análise comparativa de corredores e da aferição da viabilidade
(condicionada ou não) dos diversos troços considerados (ver quadro do capítulo 9 do
EGCA – Anexo III, Volume IV), foi selecionado como corredor preferencial a
combinação dos troços 1+2B+3+4A (Figura 2.4).

Figura 2.4 – Corredor preferencial proposto
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O corredor preferencial proposto assumiu-se como o mais otimizado em termos da
afetação dos fatores ambientais e sociais estudados. Tal não significa que a construção
e implementação do projeto não estejam condicionados à ponderação e
implementação de medidas de projeto, construção e exploração que previnam,
minimizem ou compensem a ocorrência de um conjunto de impactes expetáveis. No
caso do Projeto de Execução, o EGCA propôs um conjunto de recomendações a avaliar
e considerar se viáveis pelo Projetista na sua elaboração, de entre as quais se
destacam:


A definição de uma distância mínima de afastamento do traçado da linha a
zonas habitadas (quer habitações isoladas, quer aglomerados populacionais)
não deve ser assumida como regra; deve ser maximizada tanto quanto possível,
no interior do corredor preferencial, o afastamento a zonas habitadas ou
espaços sociais;



Sempre que for possível, devem ser aproveitados os espaços-canal de
infraestruturas lineares existentes (rodovias, ferrovias, linhas elétricas) e/ou
outras infraestruturas não sensíveis e compatíveis com o RSLEAT, prevenindo a
criação de novos impactes em zonas não perturbadas (exceto no caso em que os
impactes cumulativos resultantes dessa opção sejam mais desfavoráveis que a
opção pela abertura de um novo espaço-canal para a passagem da linha);



Evitar a sobreposição com massas de água, quer pela potencial necessidade de
assegurar o acesso a meios aéreos de combate a incêndio, quer pela sua
relevância como pontos de conetividade ecológica para espécies avifaunísticas;



Deve ser considerado o levantamento completo de servidões, restrições e
condicionantes, sintetizado na respetiva carta síntese (Desenho 9 – Peças
Desenhadas do EGCA) na definição dos apoios de linha e traçado de projeto,
incluindo ainda de forma preventiva aspetos como perímetros de captação
propostos mas ainda não aprovados. No caso particular da incerteza associada a
áreas de servidão aeronáutica, deve ser requerido um parecer prévio à
elaboração do Projeto de Execução que clarifique a conformidade do corredor
preferencial proposto com a servidão aeronáutica geral (Circular de Informação
Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio – que define as limitações em altura para
obstáculos situados nas zonas confinantes com aeródromos e instalações de
apoio à navegação) ou outra entretanto em vigor;



Selecionar áreas de implantação que minimizem tanto quanto possível a
necessidade de abate de espécies de sobreiro e azinheira;



Evitar a interseção do açude existente afeto a uso aquícola, bem como outras
zonas húmidas associadas a linhas de escorrência natural aquando da definição
da implantação da subestação;



A inserção territorial dos apoios no trecho 1 deve promover o afastamento
possível às ocorrências de interesse patrimonial identificadas;



Promover o maior afastamento possível a pontos de interesse turístico
identificados na proximidade dos troços 1 e 2B;



Ponderar a utilização de vãos mais longos nas seções de montado mais denso
nos troços 2B e 3;



No trecho 4A evitar a colocação de apoios na área de interesse geológico
identificada na proximidade da Estação de Cabrela (afloramento).
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2.4.2

Viabilidade da localização da Subestação de Divor
Conforme mencionado anteriormente, a Subestação de Divor foi adicionada ao âmbito
do presente Estudo de Impacte Ambiental posteriormente à elaboração do EGCA, que,
consequentemente, não inclui assim uma validação ambiental da área desta
subestação.
O proponente, tendo em conta que a materialização e operação dos dois projetos
Linha Divor-Pegões e Subestação de Pegões está dependente da operação da
Subestação de Divor, bem como pelo facto de atualmente a localização da Subestação
de Divor corresponder ao término da linha Estremoz – Divor, a 400 kV, optou por
submeter novamente a procedimento de AIA as três infraestruturas em conjunto, em
função da caducidade da DIA e da necessidade de concretização conjunta destes
projetos.
A localização da Subestação de Divor em análise no âmbito do presente Relatório
Síntese é considerada viável pelo facto de a área agora em submissão ser coincidente
com a anteriormente alvo de procedimento de AIA, cuja decisão foi favorável
condicionada.
Adicionalmente, e de forma indireta, a área da Subestação de Divor insere-se não só
dentro da área de estudo do EGCA, como também a área da plataforma da subestação
se insere no interior do trecho 1 avaliado.
Não obstante, sustentado no Quadro 7.1 do EGCA LDVR.PGO e SPGO e nos Desenhos
de EGCA, referentes à zona do pK0 (onde, aliás, está representado o perímetro de
implantação da subestação; ver Volume IV – Anexo III), procedeu-se a uma breve
revalidação das grandes condicionantes ambientais incidentes sobre a área de
implantação da subestação, cujos resultados se apresentam em seguida:
Quadro 2.6 – Identificação de grandes condicionantes ambientais:
área de localização da SDVR
FATOR AMBIENTAL

GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS
Ocorrência potencial de 3 habitats da Diretiva Habitats:


6310, 6220*, 5330

Cruzamento de habitats particularmente sensíveis:
Ecologia
(habitats, flora e vegetação)



Ocorrência de 2 espécies protegidas ao abrigo de legislação
nacional específica:



Ecologia (fauna)

Montado de sobro e azinho

Quercus suber – sobreiro;
Quercus rotundifolia – azinheira.

Presença de espécies com estatuto de ameaça (como
abetarda, sisão, tartaranhão-caçador, entre outros) com
ocorrência comprovada nas estepes entre Évora e Arraiolos
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FATOR AMBIENTAL

GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS
Alteração do uso do solo existente para espaço-canal de
infraestrutura elétrica:

Uso do Solo e Componente Social



Áreas agrícolas (culturas temporárias)

—
(Povoações e edifícios habitados: todos a >100 m para
lá do limite do corredor e área de implantação da SE)
Área RAN abrangida

Ordenamento do Território e
Condicionantes de Uso do Solo

Área REN abrangida: zonas ameaçadas por cheias; cursos
de águas e respetivos leitos e margens
Áreas de montado de sobro e azinho

Ambiente Sonoro

Paisagem

—
(Sem recetores sensíveis intercetados; recetores sensíveis a
>100 m para lá do limite do corredor e área de implantação
da SE)
Valores paisagísticos a destacar:




Património Cultural


Áreas de montado
Sem OIP classificadas abrangidas
OIP sem classificação n.º 335 (Monte das Figueiras
10; malhada) justaposta ao limite poente da
plataforma da subestação
OIP inventariada em PDM n.º 339 (Quinta da
Cigana 1; povoado) localizada a sul da plataforma
da subestação

Não se identificam assim, para a área de implantação da subestação de Divor,
constrangimentos ou condicionantes que inviabilizem a futura implantação do projeto.
Sem efeito, existem algumas áreas ao abrigo de regimes de condicionamento na área
da subestação, mas cuja afetação pode ser minimizada e/ou compatibilizada com
esses regimes, como são exemplo as áreas da REN e de montado de sobro e azinho,
assegurando ainda o respeito e salvaguarda pelas ocorrências patrimoniais na sua
envolvente próxima.
Assim, em conclusão, avalia-se a localização da subestação de Divor como viável,
condicionada à compatibilização com o regime da REN e cumprimento do regime para
o abate de sobreiros e azinheiras.
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2.5

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE PROJETO

2.5.1

Características físicas, estruturais e funcionais do projeto da Subestação de Divor
A plataforma de implantação da Subestação de Divor 400/60 kV ocupa uma área global
de cerca de 5,2 ha. A intervenção abrange ainda a definição de um acesso com uma
extensão de 400 m. Genericamente a construção da Subestação abrange os seguintes
elementos estruturais:


Casas de painel;



Edifício de comando;



Casa dos serviços auxiliares;



Casa das bombas;



Rede de drenagem pluvial/ valas de drenagem e regularização;



Rede de abastecimento de água;



Rede de tratamento e armazenamento das águas residuais domésticas;



Maciços de infraestruturas metálicas;



Arruamentos internos;



Vedação;

Apresenta-se em seguida o detalhe das componentes de projeto e outras
características funcionais que importa ressalvar.

2.5.1.1

Terraplanagens
A cota geral da plataforma (278,050) - medida a partir da “Via dos Transformadores”, é
a cota de referência para o cálculo de volumes da terraplenagem. Assim, deverá
efetuar-se a terraplenagem geral com base naquela cota, marcando-se as plataformas
com 0,30% de inclinação transversal e só depois se farão as escavações necessárias
para os equipamentos e restantes trabalhos.
Com base no Estudo Geológico e Geotécnico, definiram-se os parâmetros a adotar
para os trabalhos de terraplenagem, descritos abaixo:


Previamente à execução dos movimentos de terras será efetuada a decapagem
da terra vegetal, com 0,30m de espessura média.



As escavações a efetuar serão executadas com o recurso equipamentos
tradicionais de terraplenagem de baixa a média potência, admitindo-se porém
haver a necessidade de proceder ao desmonte a fogo em certas zonas pontuais
não ripáveis.



Na plataforma, adotou-se a inclinação de 1/2,5 (V/H) para os taludes de
escavação, não havendo necessidade de colocação de banquetas pois a altura
dos taludes é inferior a 5,0 metros.
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As inclinações indicadas para as escavações poderão ser alteradas em obra, após
aprovação da fiscalização, mediante o tipo de materiais interessados que forem
encontrados.



Os aterros serão constituídos com materiais provenientes das escavações, de
acordo com o definido neste projeto. Preconizam-se para os aterros, taludes
com 1/2 (V/H).



Neste projeto de terraplenagens consideraram-se dois eixos para definir os
cortes transversais e longitudinais à plataforma, a partir dos quais foram
efetuados os cálculos dos movimentos de terras.



As terras sobrantes dos trabalhos de terraplenagens previstos na presente
empreitada serão depositadas junto à Subestação, onde indicado nas peças
desenhadas de projeto, em propriedade da REN. Este depósito de terras deverá,
no final, ser revestido por uma camada de terra vegetal, sobrante dos
movimentos de terras executados.

2.5.1.2

Arruamentos

a)

Arruamentos internos
A partir da rede viária interna definida na conceção geral da Plataforma da Subestação,
definiram-se onze eixos de cálculo para os arruamentos e implantou-se a obra. Os
eixos de cálculo definidos no projeto foram: Via dos Transformadores e Eixos 1 a 10.
Os eixos de cálculo no interior da subestação, condicionados pela geometria da
plataforma, apresentam inclinações longitudinais de 0,0%, no caso da Via dos
transformadores, Eixos 1 a 6, e de 0,3% de inclinação no caso dos Eixos 7 a 10.

b)

Acesso à subestação de Divor
Para a implantação da via de acesso à subestação foi utilizado em parte um caminho
florestal atualmente existente, tendo a sua origem num troço de estrada pavimentada
que atravessa através de uma passagem superior a autoestrada A6. A via atual dá
acesso a várias propriedades cujas acessibilidades se manterão.
O traçado do Acesso à Subestação está condicionado, tanto em planta como em perfil
longitudinal, ao caminho atual, com o qual é coincidente em parte do traçado, e com a
cota da plataforma da subestação, que foi calculada de forma a que, na constituição da
plataforma, não fosse necessário recorrer a terras de empréstimo.
A Estrada de Acesso à Subestação apresenta uma faixa de rodagem com 5,00 m de
largura e bermas laterais com 1,00 m. A inclinação transversal da via é de 2,50% para o
exterior em reta. Em curva utilizou-se uma inclinação de 2,50% para o intradorso da
curva.
A Via dos transformadores da subestação tem uma faixa de rodagem com 5,00 m de
largura, enquanto que as vias de circulação periférica têm 3,50m. A separar a faixa de
rodagem da plataforma, colocar-se-ão lancis do tipo e dimensões constantes das
respetivas peças desenhadas, ou valetas em betão. Na via de acesso à subestação as
valetas apresentam um diâmetro de 300mm.
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Na plataforma da Subestação, para além da vedação do parque de AT, quer se trate de
aterro ou escavação, considerou-se a execução de uma sobre largura com 2,00 m, que
auxiliará à contenção lateral dos terraplenos e pavimentos da plataforma.

c)

Pavimentação
Os pavimentos previstos nas diferentes vias de circulação, de acordo com a prática
corrente da REN, terão a seguinte constituição:


Acesso à Subestação, Vias Paralelas e Vias Transversais à Via dos
Transformadores:
o Sub-base constituída por uma camada em agregado em "tout-venant", com
uma espessura de 0,15m após recalque;
o Base constituída por produtos britados com as características especificadas
nas Cláusulas Técnicas, extensa, com uma espessura de 0,15m após
recalque;
o Camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura.



Via dos transformadores:
o Sub-base constituída por uma camada em "tout-venant", com uma
espessura de 0,30m após recalque;
o Base constituída por produtos britados com as características especificadas
nas Cláusulas Técnicas, com uma espessura de 0,30m após recalque;
o Camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura.

Sobre as camadas da base em agregado britado de granulometria extensa, deverá ser
efetuada uma rega de impregnação MC70 (MC-L) com emulsão betuminosa de rotura
lenta à taxa de 1,5 Kg/m2, para confinamento dos elementos superficiais e para a
eliminação da descontinuidade na interface com os materiais betuminosos.
A faixa de rodagem, das vias do interior da subestação, será delimitada exteriormente
por lancis ou valetas (trapezoidais ou retangulares), consoante os casos fazendo a
transição para a plataforma.

d)

Sinalização
A sinalização horizontal e vertical será implantada ao longo de toda a Estrada de
Acesso à Subestação. A sinalização e equipamentos de segurança visam,
fundamentalmente, dotar a estrada e também os seus acessos, de boas condições de
circulação e segurança, tendo-se previsto as seguintes:


Sinalização vertical (denominada de “código” e de “orientação e identificação”);



Marcas rodoviárias (sinalização horizontal).

Os equipamentos de sinalização utilizados, tiveram em conta não só as características
geométricas do traçado, como também os níveis de tráfego previstos.
62

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

O estudo do equipamento de segurança foi elaborado de acordo com as normas
vigentes da JAE e em conformidade com o Código da Estrada, a Portaria nº 46 A/94, de
17 de Janeiro, e com as Normas da JAE e disposições referidas nas Convenções
Internacionais sobre sinalização rodoviária.
O estudo de toda a sinalização terá em consideração o nível da via em apreço, pelo
que a sua caracterização e dimensionamento são compatíveis com a velocidade base
de projeto de 40-60 km/h, fixada para a mesma.

2.5.1.3

Drenagem pluvial
A rede de drenagem de águas pluviais destina-se a drenar as águas provenientes da
plataforma da subestação, da via de acesso, do terreno envolvente e das caleiras.
A subestação insere-se numa área ocupada por pastagens e terrenos agrícolas. O
terreno é atravessado por uma linha de escorrência a Norte, de pouca relevância e mal
caracterizada no terreno e uma linha de água principal a Sul, designada por Ribeiro das
Cruzadas. No desenho geral de drenagens apresenta-se a solução encontrada para o
desvio do mesmo e as soluções de drenagem em geral da plataforma da subestação e
da estrada de acesso. As soluções apresentadas visam causar a menor interferência
possível nas linhas de água existentes e atrás referidas.
O período de retorno adotado foi de 100 anos, dada a importância desta infraestrutura
e as recomendações da APA no estudo realizado anteriormente e o estudo de
drenagem foi dividido em três partes:

a)



Primeira, a caracterização das bacias hidrográficas para a solução a adotar no
restabelecimento do Ribeiro das Cruzadas e dimensionamento das passagens
hidráulicas da estrada de acesso;



Segunda, diz respeito à caracterização do sistema de drenagem da plataforma e
acessos, onde se procedeu ao dimensionamento da drenagem;



Terceira, diz respeito à verificação das secções definidas
restabelecimento do Ribeiro das Cruzadas e valas afluentes.

para

o

Drenagem da estrada de acesso
As águas superficiais geradas na estrada e plataforma descarregam no terreno natural
e na rede de drenagem prevista para a plataforma da subestação, respetivamente. De
um modo geral, a rede de drenagem da estrada de acesso será constituída
essencialmente por:


Valetas de plataforma;



Valetas de bordadura;



Valas de crista;



Valas de pé de talude;



Descidas de talude e respetivos dissipadores de energia.
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Após análise dos dados recolhidos e do traçado previsto, foi efetuado o
dimensionamento das travessias, atendendo à dimensão e forma das bacias
hidrográficas contribuintes, às intensidades de precipitação e respetivos tempos de
concentração e período de retorno. Para o dimensionamento e verificação do bom
funcionamento das passagens hidráulicas, utilizou-se o software HEC-RAS,
desenvolvido pela U.S. Army Corps of Engineers (USACE). Este software permite a
modelação de canais naturais e artificiais, simulando o escoamento em superfície livre
em regime permanente ou gradualmente variado. No presente projeto, todos os
cálculos são realizados em regime permanente (caudal constante). Neste regime, o
HEC-RAS resolve a equação da energia num escoamento unidirecional, em cada
secção, através de um processo iterativo. O software utiliza a equação de ManningStrickler como lei de resistência ao escoamento.
Passagens hidráulicas
Para assegurar a drenagem transversal da estrada, foi necessário implantar passagens
hidráulicas, apresentadas no Quadro 2.7, de forma a dar continuidade às linhas de
água existentes e a conduzir as águas provenientes da rede de drenagem da
plataforma.
Quadro 2.7 – Passagens hidráulicas
P.H.

BACIA

LOCALIZAÇÃO
(km)

A (ha)

Tc (h)

Im
(mm/h)

C

Q (m3/s)
100 anos

SECÇÃO
(m)

1

0.1

0+626.471

3.53

0.05

220.75

0.59

0.82

1 Ø 1.00

2

0.2

0+427.232

144.61

1.00

45.59

0.51

8.70

2.00 x
2.00

3

0.3

0+275.955

4.92

0.22

98.37

0.50

0.67

1 Ø 0.8

COTAS (m)
P.H.

COMPRIMENTOS

Cmontante

Ceixo

Cjusante

Lt (m)

1

274.52

274.50

274.47

16

2

273.38

273.35

273.32

20

3

273.77

273.74

273.72

16

A aplicação/implantação das peças pré-fabricadas deverá seguir as indicações e
especificações dadas pelo fornecedor quer ao que respeita aos materiais a adotar no
assentamento, quer na implantação das peças. Genericamente, no presente projeto,
foram considerados aquedutos circulares simples em betão armado e quadros
fechados tipo “box culvert” pré-fabricados.
A jusante da P.H. 2, foi considerado um órgão de dissipação de energia e proteção
contra a erosão em colchão Reno, com espessura de 0.23 m. A jusante das restantes
passagens, as velocidades do escoamento são baixas, pelo que não se justifica a
presença de um órgão adicional de dissipação de energia. Nestes casos, a proteção da
própria vala em enrocamento argamassado é suficiente.
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A montante e a jusante de todas as passagens hidráulicas consideraram-se valas para
encaminhamento/desvio de linhas de água. O escoamento no interior das passagens
hidráulicas será em superfície livre e em regime rápido nos três casos em estudo para
o caudal de cheia correspondente a um período de retorno de 100 anos.
Valas
Propõem-se sete valas tipo diferentes, que correspondem à drenagem da plataforma,
à retificação de um troço do Ribeiro das Cruzadas e das linhas de água afluentes a este
ribeiro. As valas tipo 1A e 1B, 2A e 2B, e 3A e 3B são revestidas a enrocamento
argamassado, e a vala tipo 4 em terra e as suas características são apresentadas no
Quadro 2.8. O pormenor da secção das valas tipo e os perfis longitudinais das valas
dimensionadas podem ser consultados nas peças desenhadas.
Quadro 2.8 – Características das valas
VALAS

CARACTERISTICAS

1

Recebe os caudais provenientes de todas as outras valas e dá continuidade ao
Ribeiro das Cruzadas, encaminhando este ribeiro até à P.H. 2. Para a vala 1, propõese uma vala tipo 2A com cerca de 45 m de comprimento, uma vala tipo 1A com
160m, e uma vala tipo 1B que deverá ser prolongada com a inclinação mínima de
0.3% até que a cota do fundo da vala seja semelhante à da linha de água existente.

2

Dá continuidade a uma pequena linha de escorrência atual e recebe o caudal
proveniente da descarga BD3 da plataforma, tendo-se atribuído uma vala tipo 4
numa extensão de 190 m e uma vala tipo 3A e 3B numa extensão de
aproximadamente 52 e, 82 m, respetivamente.

3

Atribuiu-se uma vala tipo 1A, faz o encaminhamento do Ribeiro das Cruzadas até à
vala 1. Antes da interseção da vala 3 com o caminho existente, preconizou-se um
perfil longitudinal em degraus de modo a efetuar o efeito de chamada do
escoamento para a P.H.

4

Dá continuidade a uma pequena linha de escorrência atual à qual se atribuiu uma
vala tipo 2A em toda a sua extensão.

5

Recebe o caudal proveniente da descarga BD3 da plataforma, e para esta vala foi
proposta uma vala tipo 2A e 2B com cerca de 36 e 45m, respetivamente.

6

É do tipo 2A e recebe o caudal proveniente da descarga BD1 encaminhando-o para
a P.H.1. Esta vala deverá ser prolongada com a inclinação mínima de 0.3% até que a
cota do fundo da vala seja semelhante à da linha de água existente.

7

1,3 e 4

Do tipo 3A) dá continuidade a uma linha de escorrência natural, encaminhando o
escoamento para a P.H. 3.
Intersetadas por um caminho de manutenção em pavimento em tout-venant, tendo
sido dimensionadas passagens hidráulicas que dão continuidade às referidas valas.

No Anexo II (Vol. IV do EIA) encontra-se descrição relativa aos caudais de
dimensionamento transportados pelas valas.
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b)

Drenagem do caminho de manutenção
A drenagem longitudinal do caminho de manutenção em pavimento em tout-venant,
será constituída essencialmente por: valetas de plataforma.
Para assegurar a drenagem transversal do caminho de manutenção, foi necessário
implantar passagens hidráulicas de forma a dar continuidade às valas 1, 2 e 4 que
intersetam este caminho.
Para o dimensionamento e verificação do bom funcionamento das passagens
hidráulicas utilizou-se o software HEC-RAS. O caudal de dimensionamento e
características geométricas das passagens hidráulicas encontram-se descritas no
quadro seguinte.
Quadro 2.9 – Passagens hidráulicas

c)

Q (m3/s)

COTAS (m)

COMPRIMENTOS

100 anos

SECÇÃO
(m)

Cmontante

Ceixo

Cjusante

Lt (m)

1

0.5

1 Ø 0.8

275.87

275.66

275.44

14.00

2

7.39

2.00 x
1.50

275.49

275.47

275.45

6.00

3

0.97

1 Ø 0.8

275.65

275.4

275.19

16.00

P.H.

Drenagem Plataforma
As águas exteriores que escorrem naturalmente de Nordeste para Sudoeste serão
intersetadas por valetas de crista de talude no topo dos taludes de escavação
constituídas por meias manilhas de  400, cujas águas serão encaminhadas para
descidas de talude e ligadas a coletores, e/ou por valas de pé de talude na base dos
taludes de aterro constituídas por meias manilhas de  400, sendo encaminhadas para
as linhas de água naturais do terreno.
Para recolha das águas de escorrência da plataforma, junto às vias, serão implantadas
valetas trapezoidais e conduzidas a sumidouros que ligarão à rede de coletores
projetada.
A intensidade de precipitação considerada foi de 100 mm/h para uma duração de 10
min e um intervalo de recorrência de 20 anos. O valor do coeficiente de escoamento
adotado foi obtido a partir da soma de três fatores representativos da natureza do
solo, das características topográficas das bacias e do coberto vegetal.
Por o presente estudo se situar numa zona de solos de natureza de solo pouco
profundo, com a morfologia do terreno pouco ondulada e o coberto vegetal sem
vegetação, adotou-se para o coeficiente de escoamento os seguintes valores:


C = 0.95 (nas faixas de rodagem e bermas revestidas)



C = 0.70 (plataforma e taludes com revestimento vegetal)
66

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

O dimensionamento dos diversos elementos constituintes dos sistemas de drenagem é
feito através da fórmula de Manning-Strickler. Para informação detalhada sobre
caudais afluentes e escoados consultar Anexo II (Vol. IV do EIA).
Verificou-se então que a intensidade de precipitação é de 255.72 l/s.ha e a a
capacidade de vazão das descidas de água de secção semicircular, com diâmetro
0.40m é de 0.08m³/s e com diâmetro 0.60m, é de 0.21m³/s.

2.5.1.4

Casas de Painel
Na Instalação Inicial da Subestação de Divor prevê-se a construção de duas Casas de
Painel – CP41 e CP63. Os Projetos constantes desta empreitada são Arquitetura,
Estruturas, Instalações Hidráulicas e AVAC. As Instalações Elétricas, Telecomunicações
e Segurança encontram-se excluídas da presente empreitada.

a)

Arquitetura
A Casa de Painel tem uma implantação de 69.18m2 (12.18m x 5.68m) com um passeio
exterior de acesso com 4.8m2 (4.00m x 1.20m). Desenvolve-se num único piso ao nível
térreo, com uma cércea de 4.23m.
É constituída por um único compartimento destinado à Sala de Quadros, com a área
de 57.50m2 (11.50m x 5.00m), a uma cota de soleira de 18cm (8cm acima da cota do
passeio exterior) e com pé direito livre de 2.90m.
A platibanda, em betão, está balançada 80cm em toda a periferia do edifício, à
exceção do alçado tardoz, onde balança apenas 45cm. Este desfasamento entre o
plano da fachada e o plano da platibanda, irá permitir que o caminho de recolha de
águas pluviais da cobertura se processe totalmente pelo exterior da periferia da
fachada, evitando, em caso de infiltração, a entrada de água no interior do edifício.
Essa saliência da platibanda funciona, ainda, como proteção do utilizador do edifício à
intempérie.
As fachadas são revestidas a mosaico cerâmico pré-cortado e o acesso ao interior é
feito pelo alçado frontal, através de uma porta metálica. A existência de dois vãos fixos
em caixilharia de alumínio lacado, localizados na mesma fachada, asseguram
iluminação natural de forma a tornar o espaço interior mais confortável, não sendo
objetivo, no entanto, dispensar a iluminação artificial para utilização do edifício.
As unidades exteriores de AVAC estão integradas numa banqueta adossada à fachada
tardoz do edifício, de forma a minimizar o impacto visual na fachada e a ficarem
menos acessíveis ao vandalismo.
Os materiais selecionados, tais como o mosaico cerâmico, o betão e os vãos metálicos
com um acabamento específico, apresentam, no geral, boa resistência ao vandalismo e
exigem uma manutenção muito reduzida. O mosaico cerâmico pré-cortado tem ainda
as vantagens da facilidade e rentabilidade de aplicação.
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Para mais informação sobre o sistema construtivo e acabamentos consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).

b)

Estruturas
A definição da estrutura foi condicionada pela arquitetura uma vez que se pretendeu a
integração total desta nas paredes de compartimentação.
Devido à condicionante de que o projeto dos edifícios técnicos não tem restrições de
implantação em qualquer ponto do país, considerou-se os casos de carga mais
gravosos no dimensionamento das estruturas.
Deste modo, o edifício foi dimensionado para a zona sísmica mais desfavorável “Zona
A”, o que significa que os princípios de dimensionamento para ações horizontais foram
considerados como condicionantes à estrutura. Dado tratar-se de infraestruturas e
equipamentos essenciais para o fornecimento de energia cuja operacionalidade deve
ser assegurada após um sismo intenso adotou-se a redução regulamentar dos
coeficientes comportamento na consideração da ação sísmica.
No seguimento dos mesmos princípios de dimensionamento, considerou-se a carga de
neve para uma elevação máxima de 1100m.
As estruturas em betão armado a executar neste projeto são os maciços de fundação,
em betão armado, os pilares, as vigas, as platibandas e a laje de cobertura. A estrutura
apresenta uma forma em planta retangular (12.18mx 5.68m) desenvolvendo-se em
4.23m de altura.
Para mais informação sobre o fundações, superestrutura e materiais consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).
Para a elaboração do presente Projeto, foram utilizados os seguintes Regulamentos e
Normas:

c)



REBAP - Regulamento de Estruturas de Betão-Armado e Pré-esforçado;



RSA - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes;



ENV206 - Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade;



Eurocódigo 2 - Estruturas de Betão Armado;



Eurocódigo 7 – Fundações;



Eurocódigo 8 - Disposições para Projeto de Estruturas Sismo-Resistentes.

Rede de esgotos pluviais
Os dimensionamentos e conceção do sistema, foram efetuados de acordo com o
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais, Decreto Regulamentar N.º 23/95 de 23 de Agosto.
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O sistema de drenagem a executar pretende recolher os caudais pluviais oriundos da
cobertura da edificação que serão conduzidos às caixas de ligação da rede pluvial
exterior e as águas provenientes das caleiras dos pavimentos técnicos do edifício serão
encaminhadas para as caixas de ligação exteriores, de acordo com a respetiva peça
desenhada.
Os caudais pluviais serão recolhidos por uma caleira situada ao nível da cobertura e
serão conduzidos por estas até aos tubos de queda, equipados com ralos de pinha.
Após a instalação de curvas de concordância, faz-se a ligação dos tubos de queda aos
coletores prediais que conduzirão as águas pluviais até às caixas de ligação.
Pretende-se dimensionar para a região pluviométrica mais desfavorável (Região C),
considerando a duração da chuvada de cálculo igual ao tempo de concentração da
bacia, 5 minutos, e um período de retorno de 10 anos, obtém-se o valor de
intensidade média máxima de precipitação de 144,17 mm/h.
Foram dimensionados os seguintes equipamentos: caleiras, tubos de queda e ramais
de descarga e coletores, encontrando-se no Anexo II (Vol. IV do EIA) a informação
respetiva.
Considerou-se que a altura da lâmina líquida no interior das caleiras não ultrapassa
7/10 da altura da sua secção transversal e que a inclinação está compreendida entre 5
mm/m e 40mm/m. Para o diâmetro comercial adotado, garantindo o valor mínimo
regulamentar de 100mm (no caso de coletores), foram verificadas as condições
regulamentares impostas à velocidade de escoamento que se traduzem pela relação
0.9 m/s < v. esc. < 5.0 m/s, à exceção de coletores de cabeceira, em que se garante v.
esc. < 5.0 m/s.

d)

Climatização AVAC
No âmbito do trabalho realizado são definidas a condições ambientais e de projeto, as
potências dos equipamentos a instalar, as redes de fluidos de refrigerante, e os locais
técnicos das instalações.
Os critérios que orientam as soluções projetadas estão de acordo com a legislação
nacional em vigor e com as Normas e Regulamentos Internacionalmente aceites.
Pretende-se de uma forma geral garantir condições de conforto e higiene adequadas
aos espaços a tratar. O conjunto das instalações irá permitir:


Tratar de forma independente as diversas zonas, em função das condições
pretendidas, do período de funcionamento, da ocupação e do tipo de atividade;



Controlar a temperatura seca durante o Inverno (aquecimento);



Controlar a temperatura seca durante o Verão (arrefecimento).

Para a casa de painel, a climatização será efetuada por dois sistemas do tipo Split
(Bomba de Calor), com duas unidades interiores do tipo horizontal de teto, sendo as
unidades exteriores instaladas a nível baixo em local definido pela arquitetura, e
conforme indicado nas peças desenhadas.
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Estes sistemas funcionarão, em regime de redundância, sendo portanto suficiente o
funcionamento de apenas uma unidade, para assegurar as condições interiores
pretendidas. Deste modo, será colocado no quadro elétrico um sistema de comando
automático, que permita o funcionamento alternado (quinzenalmente) de cada uma
das máquinas. As unidades interiores deverão ser fornecidas com comando individual
por cabo.
Neste espaço será instalado um quadro elétrico dedicado (QEAC 1), para a alimentação
de todos os equipamentos pertencentes à instalação de AVAC.
Relativamente às cargas de arrefecimento sensível para a sala, foi considerado
170W/m2 para a Casa de Painel.
O balanço térmico das zonas a climatizar está descrito no Quadro 2.10.
Quadro 2.10 – Balanço térmico das zonas a climatizar na casa de painel

2.5.1.5

UNIDADE

TIPO

POTÊNCIA DE
ARREFECIMENTO (KW)

POTÊNCIA DE
AQUECIMENTO (KW)

UE – 1.0

Split bomba de calor 410-a

10,0

11,2

UI – 1.1

Horizontal de Teto

10,0

11,2

UE – 2.0

Split bomba de calor 410-a

10,0

11,2

UI – 2.1

Horizontal de Teto

10,0

11,2

Edifício de comando (EC1)
Os Projetos constantes desta empreitada são Arquitetura, Estruturas, Instalações
Hidráulicas e AVAC. As Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança
encontram-se excluídas da presente empreitada.

a)

Arquitetura
O Edifício de Comando tem uma implantação de 214.50m2 (20.08m x 10.68m).
O passeio exterior de acesso ao edifício tem 1.20m de largura e desenvolve-se no seu
perímetro.
O edifício desenvolve-se num único piso ao nível térreo, com uma cércea de 4.23m. É
constituído por seis compartimentos técnicos: Sala de Telecomunicações (34.98m2),
Sala de Quadros (38.28m2), Oficina (22.75m2), Armazém (22.57m2), Sala de Comando
(19.14m2) e Sala Polivalente (17.52m2); por duas Instalações Sanitárias, uma para
utilização feminina e pessoas com mobilidade condicionada (5m2), e outra para
utilização masculina contendo ainda zona de vestiário e duche (9.10m2); e uma divisão
para Arrumos (2m2).
No centro do edifício existe um corredor para circulação e acesso às divisões.

70

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

A Sala Polivalente contempla um armário para uma mini-copa que ficará integrado na
linha de armários que serão previstos posteriormente para este espaço.
A cota de soleira está a 0.18cm (0.08cm acima da cota do passeio exterior) e com pé
direito livre de 2.90m.
A platibanda, em betão, está balançada 0.80m em toda a periferia do edifício. Este
desfasamento entre o plano da fachada e o plano da platibanda irá permitir que o
caminho de recolha de águas pluviais da cobertura se processe totalmente pelo
exterior da periferia da fachada evitando, em caso de infiltração, a entrada de água no
interior do edifício. Essa saliência da platibanda funciona, ainda, como proteção do
utilizador do edifício, à intempérie.
O acesso ao interior do edifício, a partir do exterior das instalações do Posto de Corte,
é feito através da Sala de Telecomunicações.
A partir do interior das instalações do Posto de Corte, o acesso ao edifício é feito
preferencialmente através da Sala de Quadros por uma porta metálica no alçado
principal. A Oficina e o Armazém também são acedidos pelo interior do Posto de Corte
através de um portão seccionado elétrico.
A iluminação natural necessária ao pleno funcionamento das salas polivalente e de
comando é garantida por dois vãos oscilo batentes, em caixilharia de alumínio lacado,
situados na fachada principal, orientada para o interior da instalação.
A Sala de Quadros frui de iluminação natural assegurada por vãos de menor dimensão
e de caixilho fixo, de forma a tornar o espaço interior mais confortável, não sendo
objetivo, no entanto, para utilização desta a sala, dispensar a iluminação artificial.
As restantes divisões são iluminadas artificialmente pois, por motivos de segurança da
instalação, não se contemplaram vãos para o exterior da instalação.
As unidades exteriores de AVAC estão integradas numa banqueta adoçada à fachada
lateral do edifício, de forma a minimizar o impacto visual na fachada e a ficarem menos
acessíveis ao vandalismo.
Os materiais selecionados, tais como o mosaico cerâmico, o betão e os vãos metálicos
com um acabamento específico, apresentam, no geral, boa resistência ao vandalismo e
exigem uma manutenção muito reduzida. O mosaico cerâmico pré-cortado tem ainda
as vantagens da facilidade e rentabilidade de aplicação.
A Casa das Bombas encontra-se acoplada à fachada Sul deste edifício.
Para mais informação sobre o sistema construtivo e acabamentos consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).
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b)

Estruturas
A definição da estrutura foi condicionada pela arquitetura uma vez que se pretendeu a
integração total desta nas paredes de compartimentação.
Devido à condicionante de que o projeto dos edifícios técnicos não tem restrições de
implantação em qualquer ponto do país, considerou-se os casos de carga mais
gravosos no dimensionamento das estruturas.
Deste modo, o edifício foi dimensionado para a zona sísmica mais desfavorável “Zona
A”, o que significa que os princípios de dimensionamento para ações horizontais foram
considerados como condicionantes à estrutura. Dado tratar-se de infraestruturas e
equipamentos essenciais para o fornecimento de energia cuja operacionalidade deve
ser assegurada após um sismo intenso, adotou-se a redução regulamentar dos
coeficientes comportamento na consideração da ação sísmica.
No seguimento dos mesmos princípios de dimensionamento, considerou-se a carga de
neve para uma elevação máxima de 1100m.
As estruturas em betão armado a executar neste projeto são os maciços de fundação,
em betão armado, os pilares, as vigas, as platibandas e a laje de cobertura. A estrutura
apresenta uma forma em planta retangular (20.08m x 10.68m) desenvolvendo-se em
4.23m de altura.
Para mais informação sobre o fundações, superestrutura e materiais consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).
Para a elaboração do presente Projeto, foram utilizados os seguintes Regulamentos e
Normas:

c)



REBAP - Regulamento de Estruturas de Betão-Armado e Pré-esforçado;



RSA - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes;



ENV206 - Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade;



Eurocódigo 2 - Estruturas de Betão Armado;



Eurocódigo 7 – Fundações;



Eurocódigo 8 - Disposições para Projeto de Estruturas Sismo-Resistentes.

Rede de abastecimento de água
Neste estudo, além do Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto
(“Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e
Drenagem de Águas Residuais“), foram utilizadas as regras expostas na publicação do
LNEC - Procº n.º 088/71/1060 (“Curso Sobre Dimensionamento de Redes de
Distribuição de água e Drenagem de Águas Residuais em Edifícios“ - LNEC 3 e 4 de
Fevereiro de 1993).
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Cada edifício é alimentado através de um contador instalado na casa das
bombas. Desse contador derivará uma rede de PEAD PN10 com 40 mm de
diâmetro que embebida no pavimento conduzirá a água ao respetivo imóvel.



No interior do edifício, a rede será de polipropileno – PP R, tipo Coprax +
Aluminium, ou equivalente.



A rede de distribuição de água alimentará todos os dispositivos de utilização
existentes no interior do edifício. Cada ambiente sanitário será contemplado por
válvulas de seccionamento que seccionarão cada instalação sanitária.



A produção de água quente será assegurada por um Termoacumulador elétrico
situado na zona de arrumos, a partir do qual se fará a distribuição da rede de
água quente aos vários dispositivos, com respetivo seccionamento dos
ambientes.



O dimensionamento predial de distribuição de água será realizado para a rede
de água fria e quente (para usos sanitários) tendo em conta o caudal a assegurar
nos dispositivos de utilização, o desenvolvimento das mesmas, e do material
constituinte das tubagens.



Serão sempre utilizadas as prescrições do fabricante e as boas normas de
montagem da rede, nomeadamente no que diz respeito à tubagem, acessórios,
aplicação em obra e ensaios.



A conceção da rede teve em conta aspetos de conforto, relacionados com os
caudais e pressões e da economia da sua manutenção, admitindo-se que as
pressões de serviço nos dispositivos de utilização estão compreendidas entre
15x104 Pa e 30x104 Pa e que as velocidades de escoamento se situarão entre
0.5m/s e 2.0m/s (preferencialmente na média destes valores).

Para mais informação sobre metodologia de cálculo e dimensionamento consultar
Anexo II (Vol. IV do EIA).

d)

Rede de drenagem de esgotos domésticos
Neste estudo, além do Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto
(“Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e
Drenagem de Águas Residuais“), foram utilizadas as regras expostas na publicação do
LNEC - Procº n.º 088/71/1060 (“Curso Sobre Dimensionamento de Redes de
Distribuição de água e Drenagem de Águas Residuais em Edifícios“ - LNEC 3 e 4 de
Fevereiro de 1993).


A rede de águas residuais domésticas destina-se à recolha e condução das Águas
Residuais Domésticas produzidas nas duas instalações sanitárias existentes em
cada edifício de comando.



As águas residuais domésticas produzidas são conduzidas através de ramais de
descarga para as caixas de ligação. Visto que não existem tubos de queda, a
ventilação da rede será assegurada pela ventilação existente na caixa de ligação
situada mais a montante da rede.
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A partir das caixas de ligação as águas residuais domésticas serão conduzidas
através de coletores prediais até à inserção na rede exterior do
empreendimento.



O material a empregar na rede será o PVC rígido na classe de pressão 0.6Mpa.



Os acessórios a utilizar serão do mesmo material e classe de pressão. As ligações
serão executadas por abocardamento com anel de borracha garantindo assim a
livre dilatação e a estanquidade.



As inclinações dos ramais de descarga privativos dos aparelhos estarão
compreendidas entre 1% e 4% e terão os diâmetros mínimos regulamentares.



Os aparelhos que não são sifonados em caixas de pavimento são equipados com
sifões individuais; os sifões deverão possuir fecho hídrico compreendido entre
50 mm e 75 mm.



A drenagem é feita por gravidade.

Para mais informação sobre metodologia de cálculo e dimensionamento consultar
Anexo II (Vol. IV do EIA).

e)

Rede de drenagem de águas pluviais
Os dimensionamentos e conceção do sistema foram efetuados de acordo com o
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais, Decreto Regulamentar N.º 23/95 de 23 de Agosto.


O sistema de drenagem a executar pretende recolher os caudais pluviais
oriundos da cobertura da edificação que serão conduzidos às caixas de ligação
da rede pluvial exterior e as águas provenientes das caleiras dos pavimentos
técnicos do edifício serão encaminhadas para as caixas de ligação exteriores, de
acordo com a respetiva peça desenhada.



Os caudais pluviais da cobertura serão recolhidos por duas caleiras e serão
conduzidos por estas até aos tubos de queda, equipados com ralo de pinha.
Após a instalação de curvas de concordância, faz-se a ligação dos tubos de
queda às câmaras de ligação.



Das câmaras de ligação as águas serão encaminhadas através dos coletores
prediais às infraestruturas de águas pluviais da rede do empreendimento.

Para mais informação sobre metodologia de cálculo e dimensionamento consultar
Anexo II (Vol. IV do EIA).

f)

Climatização AVAC
No âmbito do trabalho realizado são definidas a condições ambientais e de projeto, as
potências dos equipamentos a instalar, as redes de fluidos de refrigerante, e os locais
técnicos das instalações.
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Os critérios que orientam as soluções projetadas estão de acordo com a legislação
nacional em vigor e com as Normas e Regulamentos Internacionalmente aceites.
Pretende-se de uma forma geral garantir condições de conforto e higiene adequadas
aos espaços a tratar. O conjunto das instalações irá permitir:


Tratar de forma independente as diversas zonas, em função das condições
pretendidas, do período de funcionamento, da ocupação e do tipo de atividade;



Controlar a temperatura seca durante o Inverno (aquecimento);



Controlar a temperatura seca durante o Verão (arrefecimento).

Os critérios que orientam as soluções projetadas estão de acordo com a legislação
nacional em vigor e com as Normas e Regulamentos Internacionalmente aceites.
Sala Polivalente e Sala de Comando
Para estes dois espaços, a climatização será efetuada por um sistema do tipo MultiSplit (Bomba de Calor), com duas unidades interiores do tipo Mural fixas ao teto,
sendo a unidade exterior instalada a nível baixo em local definido pela arquitetura e
conforme indicado nas peças desenhadas.
As unidades interiores deverão ser fornecidas com comando individual por cabo.
Sala das Telecomunicações
Para esta sala, a climatização será efetuada por dois sistemas do tipo Split (Bomba de
Calor), com duas unidades interiores do tipo horizontal de teto, sendo as unidades
exteriores instaladas a nível baixo, em local definido pela arquitetura, e conforme
indicado nas peças desenhadas.
Estes sistemas funcionarão, em regime de redundância, sendo portanto suficiente o
funcionamento de apenas uma unidade, para assegurar as condições interiores
pretendidas. Deste modo, será colocado no quadro elétrico um sistema de comando
automático, que permita o funcionamento alternado (quinzenalmente) de cada uma
das máquinas.
As unidades interiores deverão ser fornecidas com comando individual por cabo.
Sala de Quadros
Para esta sala, a climatização será efetuada por dois sistemas do tipo Split (Bomba de
Calor), com duas unidades interiores do tipo horizontal de teto, sendo as unidades
exteriores instaladas a nível baixo, em local definido pela arquitetura, e conforme
indicado nas peças desenhadas.
Estes sistemas funcionarão, em regime de redundância, sendo portanto suficiente o
funcionamento de apenas uma unidade, para assegurar as condições interiores
pretendidas. Deste modo, será colocado no quadro elétrico um sistema de comando
automático, que permita o funcionamento alternado (quinzenalmente) de cada uma
das máquinas.
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As unidades interiores deverão ser fornecidas com comando individual por cabo.
Neste espaço será instalado um quadro elétrico dedicado (QEAC 1), para a alimentação
de todos os equipamentos pertencentes à instalação de AVAC.

Oficina
Para a oficina, será prevista uma extração mecânica, com um ventilador dedicado,
acoplado a uma rede de condutas, de forma a garantir uma renovação do ar interior. A
taxa de renovação usada, tendo em conta o tipo de atividade a realizar no interior da
sala, foi de 6 renovações por hora. A descarga é realizada para o alçado tardoz, por
meio de uma grelha de exterior, incluída no projeto de arquitetura

Instalações Sanitárias
Ventilação natural através de grelhas instaladas a nível alto e baixo. As grelhas deverão
ser lacadas na cor RAL definida no projeto de arquitetura.
O balanço térmico das zonas a climatizar está descrito no Quadro 2.11.
Quadro 2.11 – Balanço térmico das zonas a climatizar no edifício de comando
UNIDADE

TIPO

POTÊNCIA DE
ARREFECIMENTO [KW]

POTÊNCIA DE
AQUECIMENTO [KW]

UE – 1.0

Split bomba de calor 410-a

7,1

8,0

UI – 1.1

Horizontal de Teto

7,1

8,0

UE – 2.0

Split bomba de calor 410-a

7,1

8,0

UI – 2.1

Horizontal de Teto

7,1

8,0

UE – 3.0

Split bomba de calor 410-a

7,1

8,0

UI – 3.1

Horizontal de Teto

7,1

8,0

UE – 4.0

Split bomba de calor 410-a

7,1

8,0

UI – 4.1

Horizontal de Teto

7,1

8,0

UE – 5.0

Multi-Split bomba de calor 410-a

5,2

6,8

UI – 5.1

Mural

2.6

3,4

UI – 5.1

Mural

2.6

3,4

2.5.1.6

Casa dos serviços auxiliares (CSA2)
Os Projetos constantes desta empreitada são Arquitetura, Estruturas, Instalações
Hidráulicas e AVAC. As Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança
encontram-se excluídas da presente empreitada.
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a)

Arquitetura
A Casa de Serviços Auxiliares – CSA2 tem uma implantação de 125.16m2 (16.96m x
7.38m).
O passeio exterior de acesso tem 1.20m de largura e desenvolve-se junto à fachada
principal do edifício.
O edifício desenvolve-se num único piso ao nível térreo, com uma cércea de 4.23m.
É constituído por três compartimentos técnicos: Sala do Grupo Diesel (26.80m2), Sala
de Quadros (26.80m2) e Sala de Baterias (30.15 / 51.59m2).
A cota de soleira está a 0.18m (0.08m acima da cota do passeio exterior) à exceção da
Sala de Baterias que está a 0.13m. O pé direito livre é de 2.90m.
A platibanda, em betão, está balançada 0.80m em toda a periferia do edifício, à
exceção do alçado tardoz, em que balança apenas 0.45m. Este desfasamento entre o
plano da fachada e o plano da platibanda, irá permitir que o caminho de recolha de
águas pluviais da cobertura se processe totalmente pelo exterior da periferia da
fachada, evitando, em caso de infiltração, a entrada de água no interior do edifício.
Essa saliência da platibanda funciona ainda, como proteção do utilizador do edifício, à
intempérie.
As fachadas são revestidas a mosaico cerâmico pré-cortado.
O acesso ao interior de cada compartimento é feito pelo alçado frontal através de
portas metálicas com grelhas de ventilação, à exceção da porta de acesso à Sala de
Quadros, que não terá grelha por existir ventilação condicionada. A Sala do Grupo
Diesel é dotada de porta de 2 folhas.
A existência de vãos fixos em caixilharia de alumínio lacado, localizados na Sala de
Quadros e na Sala de Baterias, asseguram alguma iluminação natural de forma a tornar
o espaço interior mais confortável, não sendo objetivo, no entanto, dispensar a
iluminação artificial para a sua utilização.
As unidades exteriores de AVAC estão integradas numa banqueta adossada à fachada
tardoz do edifício, de forma a minimizar o impacto visual na fachada e a ficarem
menos acessíveis ao vandalismo.
Os materiais selecionados, tais como o mosaico cerâmico, o betão e os vãos metálicos
com um acabamento específico, apresentam, no geral, boa resistência ao vandalismo e
exigem uma manutenção muito reduzida. O mosaico cerâmico pré-cortado tem ainda
as vantagens da facilidade e rentabilidade de aplicação.
Para mais informação sobre o sistema construtivo e acabamentos consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).
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b)

Estruturas
A definição das estruturas foi condicionada pela arquitetura uma vez que se pretendeu
a integração total desta nas paredes de compartimentação. Foram projetados dois
edifícios distintos onde a área da sala de baterias é diferente, atendendo à
necessidade que o Posto de Corte apresentar.
Devido à condicionante de que o projeto dos edifícios técnicos não tem restrições de
implantação em qualquer ponto do país, considerou-se os casos de carga mais
gravosos no dimensionamento da estrutura.
Deste modo, os edifícios foram dimensionados para a zona sísmica mais desfavorável
“Zona A”, o que significa que os princípios de dimensionamento para ações horizontais
foram considerados como condicionantes à estrutura. Dado tratar-se de
infraestruturas e equipamentos essenciais para o fornecimento de energia cuja
operacionalidade deve ser assegurada após um sismo intenso adotou-se a redução
regulamentar dos coeficientes comportamento na consideração da ação sísmica.
No seguimento dos mesmos princípios de dimensionamento, considerou-se a carga de
neve para uma elevação máxima de 1100m.
As estruturas em betão armado a executar neste projeto são os maciços de fundação,
em betão armado, os pilares, as vigas, as platibandas e a laje de cobertura. A estrutura
da Casa de Serviços Auxiliares 2 (CSA2) apresenta uma forma em planta retangular
(16.96mx 7.38m) desenvolvendo-se em 4.23m de altura.
Para mais informação sobre o fundações, superestrutura e materiais consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).
Para a elaboração do presente Projeto, foram utilizados os seguintes Regulamentos e
Normas:

c)



REBAP - Regulamento de Estruturas de Betão-Armado e Pré-esforçado;



RSA - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes;



ENV206 - Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade;



Eurocódigo 2 - Estruturas de Betão Armado;



Eurocódigo 7 – Fundações;



Eurocódigo 8 - Disposições para Projeto de Estruturas Sismo-Resistentes.

Rede de abastecimento de água
Neste estudo, além do Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto
(“Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e
Drenagem de Águas Residuais“), foram utilizadas as regras expostas na publicação do
LNEC - Procº n.º 088/71/1060 (“Curso Sobre Dimensionamento de Redes de
Distribuição de água e Drenagem de Águas Residuais em Edifícios“ - LNEC 3 e 4 de
Fevereiro de 1993).
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Cada edifício é alimentado através de um contador instalado na entrada da
subestação. Desse contador derivará uma rede de PEAD PN16 com 25 mm de
diâmetro que embebida no pavimento conduzirá a água ao respetivo imóvel.



No interior do edifício, a rede será de polipropileno – PP R, tipo Coprax +
Aluminium, ou equivalente.



A rede de distribuição de água alimentará todos os dispositivos de utilização
existentes no interior do edifício. Cada ambiente sanitário será contemplado por
válvulas de seccionamento que seccionarão cada instalação sanitária.



A produção de água quente será assegurada por um Termoacumulador elétrico
situado na zona de arrumos, a partir do qual se fará a distribuição da rede de
água quente aos vários dispositivos, com respetivo seccionamento dos
ambientes.



O dimensionamento predial de distribuição de água será realizado para a rede
de água fria e quente (para usos sanitários) tendo em conta o caudal a assegurar
nos dispositivos de utilização, o desenvolvimento das mesmas, e do material
constituinte das tubagens.



Serão sempre utilizadas as prescrições do fabricante e as boas normas de
montagem da rede, nomeadamente no que diz respeito à tubagem, acessórios,
aplicação em obra e ensaios.



A conceção da rede teve em conta aspetos de conforto, relacionados com os
caudais e pressões e da economia da sua manutenção, admitindo-se que as
pressões de serviço nos dispositivos de utilização estão compreendidas entre
15x104 Pa e 30x104 Pa e que as velocidades de escoamento se situarão entre
0.5m/s e 2.0m/s (preferencialmente na média destes valores).

Para mais informação sobre metodologia de cálculo e dimensionamento consultar
Anexo II (Vol. IV do EIA).

d)

Rede de drenagem de esgotos domésticos
Neste estudo, além do Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto
(“Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e
Drenagem de Águas Residuais“), foram utilizadas as regras expostas na publicação do
LNEC - Procº n.º 088/71/1060 (“Curso Sobre Dimensionamento de Redes de
Distribuição de água e Drenagem de Águas Residuais em Edifícios“ - LNEC 3 e 4 de
Fevereiro de 1993).


A rede de águas residuais domésticas destina-se à recolha e condução das Águas
Residuais Domésticas produzidas nas duas instalações sanitárias existentes em
cada edifício de comando.



As águas residuais domésticas produzidas são conduzidas através de ramais de
descarga para as caixas de ligação. Visto que não existem tubos de queda, a
ventilação da rede será assegurada pela ventilação existente na caixa de ligação
situada mais a montante da rede.
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A partir das caixas de ligação as águas residuais domésticas serão conduzidas
através de coletores prediais até à inserção na rede exterior do
empreendimento.



O material a empregar na rede será o PVC rígido na classe de pressão 0.6Mpa.



Os acessórios a utilizar serão do mesmo material e classe de pressão. As ligações
serão executadas por abocardamento com anel de borracha garantindo assim a
livre dilatação e a estanquidade.



As inclinações dos ramais de descarga privativos dos aparelhos estarão
compreendidas entre 1% e 4% e terão os diâmetros mínimos regulamentares.



Os aparelhos que não são sifonados em caixas de pavimento são equipados com
sifões individuais; os sifões deverão possuir fecho hídrico compreendido entre
50 mm e 75 mm.



A drenagem é feita por gravidade.

Para mais informação sobre metodologia de cálculo e dimensionamento consultar
Anexo II (Vol. IV do EIA).

e)

Rede de drenagem de águas pluviais
Os dimensionamentos e conceção do sistema foram efetuados de acordo com o
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais, Decreto Regulamentar N.º 23/95 de 23 de Agosto.


O sistema de drenagem a executar pretende recolher os caudais pluviais
oriundos da cobertura da edificação que serão conduzidos às caixas de ligação
da rede pluvial exterior e as águas provenientes das caleiras dos pavimentos
técnicos do edifício serão encaminhadas para as caixas de ligação exteriores, de
acordo com a respetiva peça desenhada.



Os caudais pluviais da cobertura serão recolhidos por duas caleiras e serão
conduzidos por estas até aos tubos de queda, equipados com ralo de pinha.
Após a instalação de curvas de concordância, faz-se a ligação dos tubos de
queda às câmaras de ligação.



Das câmaras de ligação as águas serão encaminhadas através dos coletores
prediais às infraestruturas de águas pluviais da rede do empreendimento.

Para mais informação sobre metodologia de cálculo e dimensionamento consultar
Anexo II (Vol. IV do EIA).

f)

Climatização AVAC
No âmbito do trabalho realizado são definidas a condições ambientais e de projeto, as
potências dos equipamentos a instalar, as redes de fluidos de refrigerante, e os locais
técnicos das instalações.
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Os critérios que orientam as soluções projetadas estão de acordo com a legislação
nacional em vigor e com as Normas e Regulamentos Internacionalmente aceites.
Pretende-se de uma forma geral garantir condições de conforto e higiene adequadas
aos espaços a tratar. O conjunto das instalações irá permitir:


Tratar de forma independente as diversas zonas, em função das condições
pretendidas, do período de funcionamento, da ocupação e do tipo de atividade;



Controlar a temperatura seca durante o Inverno (aquecimento);



Controlar a temperatura seca durante o Verão (arrefecimento).

Os critérios que orientam as soluções projetadas estão de acordo com a legislação
nacional em vigor e com as Normas e Regulamentos Internacionalmente aceites.
Para esta sala dos quadros, a climatização será efetuada por dois sistemas do tipo Split
(Bomba de Calor), com duas unidades interiores do tipo horizontal de teto, sendo as
unidades exteriores instaladas a nível baixo, em local definido pela arquitetura, e
conforme indicado nas peças desenhadas.
Estes sistemas funcionarão, em regime de redundância, sendo portanto suficiente o
funcionamento de apenas uma unidade, para assegurar as condições interiores
pretendidas. Deste modo, será colocado no quadro elétrico um sistema de comando
automático, que permita o funcionamento alternado (quinzenalmente) de cada uma
das máquinas.
As unidades interiores deverão ser fornecidas com comando individual por cabo.
Neste espaço será instalado um quadro elétrico dedicado (QEAC 1), para a alimentação
de todos os equipamentos pertencentes à instalação de AVAC.
O balanço térmico das zonas a climatizar está descrito no Quadro 2.12.
Quadro 2.12 – Balanço térmico das zonas a climatizar na casa de serviços
UNIDADE

TIPO

POTÊNCIA DE
ARREFECIMENTO [KW]

POTÊNCIA DE
AQUECIMENTO [KW]

UE – 1.0

Split bomba de calor 410-a

7,1

8,0

UI – 1.1

Horizontal de Teto

7,1

8,0

UE – 2.0

Split bomba de calor 410-a

7,1

8,0

UI – 2.1

Horizontal de Teto

7,1

8,0

2.5.1.7

Casa das bombas
Os Projetos constantes desta empreitada são Arquitetura, Estruturas e Instalações
Hidráulicas.
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a)

Arquitetura
A Casa das Bombas tem uma implantação de 6.65m2 (3.23m x 2.06m). Desenvolve-se
num único piso ao nível térreo, com uma cércea máxima de 2.70m, e encontra-se
acoplada à fachada Sul do Edifício de Comando.
É constituída por um único compartimento, com a área de 5.00m2 (2.75m x 1.82m), a
uma cota de soleira de 0.15cm e com pé direito livre variável.
As fachadas são revestidas a mosaico cerâmico pré-cortado.
A cobertura é em betão, com um pendente de 2%, e está balançada 0.30m em toda a
periferia do edifício. Esta saliência da cobertura relativamente ao plano da fachada irá
permitir afastar a água da fachada do edifício, evitando infiltrações.
O acesso ao interior é feito pelo alçado frontal, através de uma porta metálica
grelhada.
Os materiais selecionados, tais como o mosaico cerâmico, o betão e o vão metálico
com um acabamento específico, apresentam, no geral, boa resistência ao vandalismo e
exigem uma manutenção muito reduzida. O mosaico cerâmico pré-cortado tem ainda
as vantagens da facilidade e rentabilidade de aplicação.
Para mais informação sobre o sistema construtivo e acabamentos consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).

b)

Estruturas
A definição da estrutura foi condicionada pela arquitetura uma vez que se pretendeu a
integração total desta nas paredes.
Devido à condicionante de que o projeto dos edifícios técnicos não tem restrições de
implantação em qualquer ponto do país, considerou-se os casos de carga mais
gravosos, dentro do razoável, no dimensionamento das estruturas.
Deste modo, o edifício foi dimensionado para a zona sísmica mais desfavorável “Zona
A”, o que significa que os princípios de dimensionamento para ações horizontais foram
considerados como condicionantes à estrutura. Dado tratar-se de infraestruturas e
equipamentos essenciais para o fornecimento de energia cuja operacionalidade deve
ser assegurada após um sismo intenso adotou-se a redução regulamentar dos
coeficientes comportamento na consideração da ação sísmica.
No seguimento dos mesmos princípios de dimensionamento, considerou-se a carga de
neve para uma elevação máxima de 1100m.
As estruturas em betão armado a executar neste projeto são os maciços de fundação,
em betão armado, os pilares, as vigas, as platibandas e a laje de cobertura. A estrutura
apresenta uma forma em planta retangular (3.83x2.36m2) desenvolvendo-se em
2.70m de altura.
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Para mais informação sobre o fundações, superestrutura e materiais consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).
Para a elaboração do presente Projeto, foram utilizados os seguintes Regulamentos e
Normas:

2.5.1.8



REBAP - Regulamento de Estruturas de Betão-Armado e Pré-esforçado;



RSA - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes;



ENV206 - Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade;



Eurocódigo 2 - Estruturas de Betão Armado;



Eurocódigo 7 – Fundações;



Eurocódigo 8 - Disposições para Projeto de Estruturas Sismo-Resistentes.

Rede de abastecimento de água à subestação
A extensão das obras está compreendida desde o reservatório de água para consumo
até à válvula de seccionamento em caixa de pavimento dos Edifícios de Comando e da
Casa dos Serviços Auxiliares.
Nas peças desenhadas que integram o projeto são especificados o traçado, os calibres
das canalizações e todos os demais acessórios necessários à sua correta execução.
O contador geral será instalado em armário próprio, no interior da Casa das Bombas, a
jusante da central hidropressora.
A jusante do contador será instalada uma eletroválvula ligada a um sistema
automático de deteção de inundações, que corta o abastecimento ao edifício sempre
que os sensores instalados nas divisões com equipamentos mecânicos sejam
acionados.
Na Casa das Bombas, juntamente com a central de pressurização está incluída a
sinalização sonora e luminosa, do nível máximo de enchimento do reservatório de
armazenamento de água (90%). Através de sinalização remota, no Edifício de Comando
será instalado uma sinalização luminosa para quando o nível mínimo no reservatório
(20%) é atingido. Este nível mínimo é definido de acordo com as especificações e
instruções do fornecedor do equipamento já que também depende da resistência às
cargas laterais do terreno no reservatório.
Todas as tubagens da rede exterior serão em tubo de Polietileno de Alta Densidade
(PEAD).
As canalizações serão enterradas em valas, devendo ser sempre protegidas de ações
mecânicas.
Sempre que possível, as canalizações de água serão assentes em plano superior ao das
canalizações de esgoto (caso hajam) e afastadas destas, pelo menos 1 m, adotando-se
proteções adequadas, devidamente justificadas, entre as canalizações de água e as de
esgoto.
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Para informação detalhada do dimensionamento dos elementos base, consultar Anexo
II (Vol. IV do EIA).

a)

Sistema de abastecimento e tratamento
O abastecimento não será efetuado através de ligação à rede pública mas por meio de
um reservatório de acumulação de água potável com cerca de 6000l. Este reservatório
cilíndrico, em poliéster reforçado a fibra de vidro, de montagem enterrada na
horizontal. O reservatório será munido de tubagem para entrada de água, saída e
arejamento. O reservatório será do tipo “DCHE 6000” da “Aquafojo”, ou equivalente.
A desinfeção e recirculação da água será efetuada através de um clorador de pastilhas.
Periodicamente a água do reservatório será bombeada por meio de uma bomba de
recirculação ao clorador de pastilhas (hipoclorito de sódio de dissolução lenta). No
contacto da água com as pastilhas efetua-se a sua desinfeção por dissolução lenta
destas, retornando a água ao reservatório.

Figura 2.5 – Sistema de abastecimento e tratamento

A água será bombeada a partir deste reservatório para os edifícios a abastecer. O
cálculo do sistema de pressurização foi efetuado com base no caudal, no desnível a
vencer e nas perdas de carga. Este sistema deverá ser composto por duas
eletrobombas, sendo uma de reserva, para que uma possa substituir a outra em caso
de avaria ou manutenção.
Cada eletrobomba deverá ter as seguintes características:


Altura manométrica –26.0 mCA



Caudal a elevar – 6 m3/h

Para o dimensionamento do volume do reservatório foram considerados os seguintes
pressupostos, facultados pelo Dono de Obra:


Período destinado à fase de exploração (situação comum)



nº de pessoas: 1 a 2 (considerou-se 1.5);
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utilização: periodicidade de uma visita semanal;



Período destinado à fase de conservação (situação ocasional)



ocorre a cada 3 anos;



nº de pessoas: 6;



utilização: diária, durante 3 meses;



capitação: 70 l/pessoa/dia.

Assim sendo, e considerando para a situação mais desfavorável temos uma autonomia
de 14 dias.
O sistema de pressurização inclui sinalização de nível de alarme mínimo e máximo da
altura de água no reservatório. O nível de alarme mínimo (20%) será dado, por
sinalização remota, no Edifício de Comando, local onde a probabilidade de estarem
operadores presentes é maior, e o nível de alarme máximo (90%) será dado na Casa
das Bombas. Os níveis de alarme serão definidos de acordo com as especificações e
instruções do fornecedor do equipamento.
Para mais informação sobre os materiais utilizados, consultar Anexo II (Vol. IV do EIA).
Em todo o caso omisso serão respeitadas as normas técnicas em vigor,
nomeadamente:

2.5.1.9



Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e
Drenagem de Águas Residuais;



Disposições dos Serviços Municipalizados.

Tratamento e armazenamento das águas residuais domésticas da subestação
A extensão das obras está compreendida desde as caixas de início de ramal da Casa de
Serviços Auxiliares e do Edifício de Comando até ao reservatório enterrado que tem
por função a acumulação das águas residuais.
Teve-se em consideração os seguintes pontos:


Separação da rede: Até à sua ligação aos reservatórios, a rede de drenagem das
águas residuais domésticas será separada de qualquer rede de drenagem de
águas pluviais e de águas de origem industrial ou outras.



Identificação das canalizações: As canalizações instaladas serão identificadas
consoante a natureza das águas transportadas, de acordo com as regras de
normalização estabelecidas.



Prevenção da contaminação: Não será permitida a ligação entre a rede predial
de distribuição de água e a rede predial de drenagem de águas residuais.

Na elaboração dos projetos e na execução da obra observar-se-ão as disposições legais
e regulamentares em vigor aplicáveis, nomeadamente:
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Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Drenagem de Águas
Residuais, Decreto - Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto;



Regras e Recomendações do LNEC aplicáveis;



Disposições dos Serviços Municipalizados.

e outras eventualmente em vigor mesmo que não mencionadas no presente projeto.
a)

Conceção do sistema


Ventilação:
o O sistema de drenagem de águas residuais domésticas não terá ventilação
primária visto não existirem tubos de queda. A ventilação da rede horizontal
será obtida pela ventilação das caixas de cabeceira.
o A ventilação de águas residuais será independente da de qualquer outro
sistema de ventilação do edifício. Todos os tubos terão as secções que os
desenhos indicarem, ou as que os regulamentos aconselham.



Drenagem das águas residuais domésticas:
o Todas as águas residuais domésticas serão recolhidas nos dispositivos
sanitários através dos ramais de descarga. Os ramais de descarga ligarão às
caixas de pavimento que conduzem aos ramais de ligação.
o Os coletores têm por finalidade a recolha de águas residuais provenientes
dos ramais de descarga e encaminha-las para o reservatório de
armazenamento de águas residuais domésticas.



Traçado:
o As águas residuais são todas recolhidas ao nível do arruamento.
o A rede será sempre separativa, isto é, independente da pluvial.
o O traçado de coletores prediais será retilíneo, tanto em planta como em
perfil. Nos coletores prediais foram colocadas caixas no seu início, em
mudanças de direção, de inclinação, do diâmetro e nas confluências.
o Todas as secções indicadas em desenhos deverão ser integralmente
cumpridas.



Caixas de inspeção:
o As câmaras de inspeção devem assegurar as operações de limpeza e
manutenção dos coletores, dispensando-se os dispositivos auxiliares de
acesso (degraus) para alturas inferiores a 1m.

No Anexo II (Vol. IV do EIA) encontra-se descrita a informação sobre os elementos de
base.

b)

Depósito de acumulação de águas residuais
Segundo dados facultados pelo Dono de Obra, a utilização pode caracterizar-se por
dois períodos distintos.
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i)

Fase de exploração (situação comum)

 N.º de pessoas: 1 a 2; (considerar-se-ão 1,5 pessoas);
 Utilização: periodicidade de uma visita por semana.
ii) Fase de conservação (situação ocasional)




Ocorre a cada 3 anos;
N.º de pessoas: 6;
Utilização: diária, durante 3 meses.

Em ambos os casos considerar-se-á 0.80 para fator de afluência à rede.
A capitação será de 70l/pessoa/dia em ambas as fases.
Assim, deverá ser adotada uma solução com capacidade mínima de armazenamento
de 10.000 litros, o que corresponde a uma capacidade de armazenamento de
efluentes de um mês, para a situação mais desfavorável.
Dever-se-á proceder a uma operação de esvaziamento mensal em período de
conservação e uma operação de esvaziamento por ano em período de exploração.
O armazenamento será efetuado num reservatório cilíndrico de PRFV, com uma
capacidade de 10.000 litros. Devido à cota de chegada do coletor de águas residuais
domésticas ao reservatório ser baixa, e para garantia da integridade do equipamento,
deverá executar-se uma estrutura de proteção constituída por uma laje repartidora de
cargas em betão, conforme os pormenores construtivos. Previu-se igualmente uma
laje de fundo para amarração do reservatório.
O reservatório deverá ser ventilado através de uma tubagem de diâmetro mínimo
110mm que deverá ser prolongada acima da cota de pavimento 2.20 m, terminando
em “bengala” ou “chapéu” de ventilação.
Na instalação do reservatório deverão ser obrigatoriamente seguidas as indicações
construtivas do fabricante.
Neste projeto não foi considerada a influência do nível freático na instalação do
reservatório, pelo que, caso ocorra, deverá ser contactado o projetista.

2.5.1.10 Projeto de estruturas dos maciços das estruturas metálicas
As estruturas em betão armado a executar neste projeto são os maciços de fundação
para suporte de equipamento. Estas estruturas serão em betão armado e desenvolverse-ão semienterradas.
Os maciços de equipamentos a construir nesta empreitada passam por soluções já
anteriormente definidas e utilizadas pela REN noutras subestações. Assim, consoante
os elementos estruturais o betão a utilizar será da classe C20/25 ou C25/30 e o aço das
classes A400NR e A500NR.
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Para a elaboração do presente Projeto, foram utilizados os seguintes Regulamentos e
Normas:

2.5.2



REBAP - Regulamento de Estruturas de Betão-Armado e Pré-esforçado.



RSA - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes.



ENV206 - Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade.



Eurocódigo 2 - Estruturas de Betão Armado.



Eurocódigo 8 - Disposições para Projeto de Estruturas Sismo-Resistentes.

Características físicas, estruturais e funcionais do projeto da Linha Divor-Pegões
O Projeto de Execução da Linha Divor Pegões, a 400 kV, tem uma extensão aproximada
de 69 km e prevê a implantação de 213 apoios associados de um total de 214 que
servirão a linha1, sendo constituído pelos elementos estruturais a seguir indicados:


Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS;



Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados
por uma sapata em degraus e chaminé prismática;



Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características
dos locais de implantação dos apoios;



Apoios constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais,
construídas a partir de perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou
através de chapas de ligação e parafusos;



Dois cabos condutores por fase do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE);



Dois cabos de guarda, um do tipo ACSR 153 - DORKING e outro OPGW;



Apoios reticulados em aço da família “Q” e “DLT”;



Cadeias de isoladores e acessórios adequados aos escalões de corrente de
defeito máxima de 50 kA.

Apresenta-se em seguida o detalhe das componentes de projeto e outras
características funcionais que importa ressalvar.

2.5.2.1

Apoios

a)

Estruturas reticuladas
Os apoios são constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais,
constituídas por perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou através de
chapas de ligação e parafusos.

1

A Linha Divor-Pegões suporta-se em 213 apoios. O último apoio, codificado como 213/36(RLPM.SN3FN), já existe no terreno e, como tal, não será contabilizado como elemento a construir, ainda que seja
um elemento constituinte do projeto. Por outro lado, a implantação da linha e subestação de Pegões
justificam a construção de um apoio adicional, codificado como 37A(RLPM.SN3-FN), perfazendo os
referidos 213 apoios a construir, somados do apoio pré-existente 213.
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b)

Ações sobre os apoios
As ações transmitidas pelos cabos e cadeias aos apoios destas linhas serão definidos
segundo o cálculo dos vãos equivalentes e determinação das trações nestes vãos nas
diversas hipóteses, trações essas que se consideram iguais em todos os vãos do
cantão.

c)

Fundações
As fundações dos apoios reticulados são constituídas por quatro maciços de betão
independentes, com sapata em degraus, chaminé prismática e armadura em aço (ver
esquema no Volume IV – Anexo II).
Conforme estipula o RSLEAT as fundações associadas aos apoios da linha são
dimensionadas para os mais elevados esforços que lhe são comunicados pela estrutura
metálica, considerando todas as combinações regulamentares de ações. O
dimensionamento destas fundações é por sua vez dependente das condições
geotécnicas do terreno onde são implantadas.
As fundações dos apoios reticulados são dimensionadas ao arrancamento, na
generalidade dos casos abrangidos pelas condições “médias” de terreno, pelo método
do peso de terreno estabilizante e desprezando a contribuição da força de atrito do
terreno.
Na fase de piquetagem da linha são detetadas as situações que serão objeto de
dimensionamento específico do ponto de vista geométrico e geotécnico. No primeiro
caso trata-se da adaptar o apoio ao terreno utilizando pernas desniveladas ou maciços
de configuração especial, no segundo caso trata-se de verificar e/ou redimensionar os
maciços face aos valores que as grandezas acima referidas apresentam nos locais de
implantação.

2.5.2.2

Cabos
Os cabos condutores serão do tipo ACSR 595 (Zambeze), prevendo-se ainda a
utilização de dois cabos de guarda de tipologia:


OPGW;



ACSR 153 (Dorking).

No Volume IV – Anexo II – indicam-se as características mecânicas e elétricas dos
cabos.
O campo elétrico à superfície dos condutores nas condições mais gravosas previsíveis
de ocorrer durante a vida útil da infraestrutura é de 15.88 kV/cm.
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2.5.2.3

Distâncias de segurança a condutores
Em conformidade com o RSLEAT (Decreto Regulamentar n.º 1/92), o projeto deve
respeitar um conjunto de distâncias mínimas várias:


Ao solo;



Às árvores;



Aos edifícios;



Às autoestradas e estradas nacionais;



Entre cabos de guarda e condutores;



Entre condutores, entre outras.

Em relação às distâncias de segurança, particularmente aos obstáculos a sobrepassar
(solo, árvores, edifícios, estradas, entre outros), estas serão verificadas para a situação
regulamentar de flecha máxima, ou seja, temperatura dos condutores de 85ºC na
ausência de vento.
No entanto, para o projeto de execução a desenvolver, serão adotados os critérios
utilizados pela REN, S.A., os quais são mais restritivos que os mínimos regulamentares,
criando-se assim quadro de condicionamento mais preventivo e aumentando-se o
nível de segurança em geral. No quadro seguinte mostram-se os valores adotados.
Quadro 2.13 – Distâncias de segurança a condutores adotadas para linhas de 400 kV
RSLEAT
(m)

MÍNIMOS REN,
S.A.
(m)

Solo

8

14

Árvores

5

8

Edifícios

6

8

10,3

16

10,3

16

7

7

TIPO DE OBSTÁCULOS

Infraestruturas rodoviárias
Vias Férreas Eletrificadas

*

Outras linhas aéreas

*

* Para distâncias entre o ponto de cruzamento e o apoio mais próximo inferiores a 200 m.

a)

Acessórios dos cabos condutores e de guarda
Os acessórios de fixação (pinças de amarração e de suspensão) e os de reparação
(uniões e mangas de reparação) estão dimensionados para as ações mecânicas
transmitidas pelos cabos e para os efeitos térmicos resultantes do escalão de corrente
de defeito máxima de 50 kA.
As uniões e pinças de amarração dos cabos ACSR 595 (Zambeze) e ACSR 153 (Dorking)
são do tipo compressão, constituídas por um tubo de aço que se comprime sobre a
alma de aço e por um tubo de alumínio que se comprime na superfície do cabo
condutor.
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Qualquer destes acessórios tem uma carga de rotura não inferior à dos cabos, e
particularmente as uniões garantem aquela carga simultaneamente com uma
resistência elétrica inferior a um troço de cabo de igual comprimento.
Os valores de dimensionamento conduzem assim a uma carga última de rotura destes
acessórios não inferior a 300 kN e temperatura final do material abaixo do limite
térmico para correntes de 50 kA durante 0,5s.
A amarração do OPGW realiza-se sem corte do cabo e através de um conjunto de
varetas preformadas que fornecem o necessário aperto.
As pinças de suspensão para fixação dos condutores e cabos de guarda nos apoios de
suspensão são do tipo AGS – Armour Grip Suspension. As pinças deste tipo,
normalizadas nas linhas da REN, S.A., fixam o cabo através de um sistema de varetas
helicoidais preformadas e de uma manga de neopreno, apresentando características
particularmente favoráveis no que diz respeito à redução ou eliminação de danos
causados aos fios que formam o cabo na zona de fixação, em resultado de fadiga
causada por vibrações eólicas.

b)

Amortecedores de vibrações
Consideram-se aqui os problemas de fadiga causada por vibrações eólicas sobre os fios
dos cabos, uma vez que este problema não se coloca em relação aos apoios (estes têm
uma frequência própria de vibração muito baixa).
Apesar das conhecidas características redutoras de danos de fadiga nos cabos
condutores associadas ao uso de pinças de suspensão AGS, tanto estes como os cabos
de guarda estão sujeitos a regimes de vibrações eólicas, que exigem a adoção de
sistemas especiais de amortecimento das mesmas. Alguns fatores determinam o
comportamento dos cabos nestas circunstâncias:


Características de inércia (massa) e de elasticidade;



Características dos acessórios de fixação dos cabos;



Tensão mecânica de esticamento (normalmente referenciada ao EDS);



Geometria dos vãos;



Regime dos ventos (geralmente os regimes de rajada que condicionam as
trações máximas sobre cabos e estruturas, não produzem fadiga nos cabos; são
neste caso os regimes lamelares de velocidade baixa/média que produzem as
vibrações de mais alta frequência que conduzem a problemas de fadiga
mecânica; os terrenos de baixa rugosidade oferecem em geral as condições
topográficas para a ocorrência deste tipo de ventos).

A modelização matemática deste fenómeno, com a intenção de produzir resultados
generalizáveis a todas as circunstâncias de projeto é bastante complexa e uma
perspetiva de cálculo caso a caso não é prática.
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De um modo geral, em função da parametrização das grandezas acima referidas, são
projetados amortecedores, cujas características de inércia e elásticas permitem o
amortecimento num espectro relativamente largo de frequências na gama das
expectáveis.
A geometria de colocação no vão é geralmente definida através de regras empíricas e
de uma análise estatística baseada numa amostragem significativa de ensaios, medidas
laboratoriais e experiência de utilização.
Assim, para este projeto, a colocação de amortecedores será efetuada após a
regulação dos cabos e com base em estudos específicos a realizar pelo fornecedor
destes equipamentos.

2.5.2.4

Cadeias de isoladores

a)

Dimensionamento elétrico
A escolha do nível de severidade de poluição que os isoladores podem suportar teve
por base as recomendações da área de Exploração. No quadro seguinte apresentam-se
os tipos de cadeias a colocar na linha:


Postes: toda a linha;



Poluição: ligeira/média;



Carga rotura: 160 kN.

Considerando que o traçado da presente linha se desenvolve numa zona de
características de poluição ligeira ou média, com correspondente linha de fuga
específica de 20 mm/kV (para a tensão composta mais elevada), de acordo com o que
se define a composição adequada para os diferentes tipos de cadeiras em função da
distância à subestação (entenda-se subestação da RNT), a saber o Quadro 2.14.
Quadro 2.14 – Cadeia isoladora, tipo e quantidade de isolador

b)

FUNÇÃO DA CADEIA ISOLADORA 400kV

TIPO E QUANTIDADE ISOLADOR

Cadeias de amarração dupla (pórticos das
subestações)

2 x 23 U160BS*

Cadeias de amarração dupla

2 x 23 U160BS*

Cadeias de suspensão dupla

2 x 23 U160BS*

Cadeias de suspensão “V”

2 x 23 U160BS*

Acessórios de cadeia
Os acessórios estão bem adaptados ao escalão de corrente de defeito de 50 kA,
durante 0,5 s, sendo a densidade de corrente máxima de 70 A/mm2 para os acessórios
das cadeias e de 75 A/mm2 para os dispositivos de proteção.
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As hastes de guarda nas cadeias de amarração e suspensão com isoladores para
Icc > 20 kA são em varão de aço de diâmetro 25 mm e os anéis de descarga são em
tubo de aço de diâmetro 60 mm, com uma secção mínima de 500 mm2 e uma abertura
de 50 mm.
Os dispositivos de proteção são dispostos de modo a proteger os isoladores do arco
obrigando-o a manter-se afastado destes.

c)

Fixação à estrutura
Os conjuntos de cadeia quer dos condutores quer dos cabos de guarda são fixados à
estrutura através de um sistema de caixa e charneira, o qual oferece uma resistência
de contacto favorável em comparação com os sistemas de fixação com acessórios de
perfil redondo.
A adoção deste sistema resultou da experiência de exploração e de ensaios específicos
para o efeito.
No caso dos cabos OPGW os apoios com derivação dos circuitos óticos (e que portanto
têm uma amarração do OPGW) terão um sistema de “shunt” a assegurar a ligação à
estrutura de forma franca, de modo a evitar quaisquer sobreaquecimentos na zona de
derivação em resultado de correntes de defeito.

2.5.2.5

Circuito de terra

a)

Normalização adotada
Neste âmbito tomou-se em consideração, considerando “zonas públicas e
frequentadas”2, as recomendações estipuladas na publicação ANSI/IEEE std 80-1986.
Os limites especificados para a tensão de contacto e de passo, admitindo uma
resistividade do solo de 100 Ω.m e um tempo de eliminação de defeito 0,5s, são
respetivamente:

2

Entende por zonas públicas aquelas onde se verifique uma densidade populacional grande ainda que só
em determinadas ocasiões (parques urbanos), áreas destinadas a convívio cultural, recreativo ou
desportivo, recintos destinados a feiras, mercados, atos públicos e religiosos, lugares de romaria, zonas
de equipamento social coletivo como hipermercados, hospitais e lugares de ensino, etc.
Por sua vez uma zona frequentada será aquela que, não sendo da categoria anterior, se pode
caracterizar pela presença humana amiúde como caminhos de serviço, áreas junto a fontes ou poços de
utilização habitual, zonas agrícolas de atividade frequente do tipo hortas, instalações agropecuárias e de
apoio agrícola, etc.
Uma zona será entendida como pouco frequentada se corresponder a uma zona submetida a exploração
agrícola em que a intervenção humana é reduzida, a uma exploração ganadeira, etc.
Finalmente é entendida como zona não frequentada se a presença humana é esporádica, sendo
normalmente associada à inaptidão agrícola como por exemplo zona florestal, zona de acentuado
declive, etc.
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Zona pública:
o Uc = 189 V
o Up = 262 V



Zona frequentada:
o Uc = 255 V
o Up = 355 V



Zonas pouco frequentadas: o prescrito nas especificações VDE 0141/7.76;



Zonas não frequentadas: as recomendações estipuladas na norma Suíça,
referência ASE 3569-1.1985.

Nestas duas últimas zonas, e considerando tempos de eliminação de defeito <0,5s, as
recomendações enunciadas não especificam qualquer valor limite para a tensão de
contacto e de passo.
O traçado da linha sobrepassa zonas frequentadas mas os apoios serão implantados
em zonas pouco frequentadas ou não frequentadas.
Recorre-se aqui às equações de Dalziel para a corrente tolerável pelo corpo humano, e
faz-se intervir a resistência elétrica média de um indivíduo (1000 Ω) e a resistência
média pé/solo, proporcional à resistividade do solo. Os valores limites referidos
aparecem portanto parametrizados pela resistividade do solo e o tempo de eliminação
de defeito.
Enquanto este segundo (tempo de eliminação de defeito), conforme características
dos equipamentos de proteção e estatística da exploração da RNT está garantido com
um nível alto de probabilidade, já o valor da resistividade é bastante variável quer em
valor médio de local para local quer localmente nas diferentes direções em torno do
poste e ainda ao longo do tempo em função do grau de humidade do solo. Por outro
lado, note-se que estes valores limites crescem com o valor da resistividade do solo
(com incidência na resistência pé/solo), o que justifica por vezes a utilização de
gravilha ou asfalto/materiais de alta resistividade) numa camada superficial sobre o
solo como medida para subir aqueles limites. Em qualquer caso o tratamento de zonas
públicas deve ser sempre feito caso a caso e com uma metodologia que passa por
medições e análise in situ que confirmem as estimativas obtidas pelo modelo de
cálculo.

b)

Constituição e Características dos Circuitos de Terra
Dado que o traçado da linha estará exclusivamente estabelecido em zonas pouco
frequentadas e não frequentadas indicam-se seguidamente as soluções construtivas
típicas dos circuitos de terra para estas zonas.
A configuração tipo de elétrodos de terra que se preconiza utilizar nestas zonas, é em
todos os apoios, de quatro estacas e respetivos cabos de cobre de ligação à estrutura.
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Os elétrodos de terra são estacas de "Copperweld" de 16 mm de diâmetro e 2,1 m de
comprimento, enterradas na vertical uma em cada um dos cantos exteriores do
conjunto de caboucos devendo os seus topos estar a uma profundidade mínima de
0,8 m.
Os cabos que interligam os elétrodos de terra às cantoneiras das bases são de cobre nu
de 50 mm2. O cabo é ligado à cantoneira e às estacas por intermédio de ligadores
apropriados, procurando-se sempre um permanente bom contacto e de baixa
resistência. Os ligadores a utilizar nestes casos são adequados aos tipos de materiais
em contacto e proporcionam boa continuidade elétrica.
No quadro abaixo, apresentam-se a título apenas indicativo as características deste
tipo de circuito de terra, no que se refere à tensão de contacto e de passo, e ainda ao
potencial máximo no solo em percentagem do potencial do circuito de terra, segundo
a direção da diagonal do apoio ou do maciço de fundação. Pode ser consultado o tipo
de configuração preconizada para o circuito de terra dos apoios no Volume IV – Anexo
II.
Quadro 2.15 Características do tipo de circuito de terra preconizado para zonas pouco
frequentadas e não frequentadas
Tipo de circuito
de terra

Resistência
de terra para
ρ=100 Ω.m
(Ω)

Potencial máx. no
solo em % do
potencial do
circuito de terra

Tensão de contacto
em % do potencial
do circuito de terra
[d=1,0 m]

Tensão de passo
em % do
potencial do
circuito de Terra

4 estacas
Diâmetro=16 mm
l=2,1 m

10,87

40,45

64,95

8,24

Convirá salientar que, nestas condições, está garantido o valor de resistência de terra
menor que 15 Ω, recomendado para o primeiro quilómetro de linha junto das
subestações, procurando-se deste modo diminuir a probabilidade de contornamentos
por arco de retorno.
Caso o valor da resistência de terra seja superior aos 15 Ω no primeiro quilómetro de
linha junto das subestações, torna-se necessário melhorar o circuito de terra,
podendo-se instalar um anel a unir as 4 estacas, como se indica no Volume IV –
Anexo II. Esta opção será válida para uma resistividade do solo no domínio 100 a
300 Ω.m, indicando-se no quadro abaixo os valores obtidos para o tipo de
configuração do circuito de terra em análise, na direção da diagonal do apoio.
Quadro 2.16 Características do tipo de circuito de terra melhorado
Tipo de circuito
de terra

Resistência
de terra para
ρ=300 Ω.m
(Ω)

Potencial máx. no
solo em % do
potencial do
circuito de terra

Tensão de contacto
em % do potencial
do circuito de terra
[d=1,0 m]

Tensão de passo
em % do
potencial do
circuito de Terra

4 estacas
Diâmetro=16 mm
l=2,1 m, anel

18,47

72,46

41,72

14,48
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2.5.2.6

Conjuntos sinaléticos
Em cada apoio existirá sinalização claramente visível do solo constante de:


Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE MORTE” e o n.º
de ordem do apoio na linha;



Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha e o n.º de telefone do
departamento responsável.

Adicionalmente em todos os apoios localizados junto de vias de comunicação e zonas
urbanas, deverão ser ainda equipados com placas sinaléticas, onde figura o logótipo da
REN e cujas dimensões e características são as seguintes:


Chapa de aço de 3 mm de espessura com as dimensões de 2.000x1.000 mm;



Autocolante em vinil refletor branco aplicado numa das faces do painel;



Logótipo REN em autocolante vinil brilhante, aplicado sobre o autocolante de
fundo branco e com as cores (código PANTONE):
o Vinil. 3M Série 100 > Azul Safira 100-37
o MaCal 9800 Pro > Ultramarine Blue 9839-12 Pro
o Vinil. 3M Série 100 > Azul Celeste 100-453
o MaCal 9800 Pro > Light Blue 9839-07 Pro
o Vinil. 3M Série 100 > Verde Lima 100-449
o MaCal 9800 Pro > Light Blue 9849-24 Pro

Para além desta sinalização devem ser colocadas as chapas de sinalização para
visualização aérea, nos apoios cuja numeração seja múltipla de dez.

2.5.2.7

Cálculos elétricos

a)

Resistência elétrica linear dos condutores
Os condutores são do tipo ACSR 595 (Zambeze) sendo constituídos por um núcleo
central em fios de aço e por três camadas de fios em liga de alumínio. A resistência
elétrica quilométrica do cabo ACSR 595 (Zambeze) em corrente contínua à
temperatura de 20ºC é de 0,0511 Ω/km. A resistência elétrica em corrente alternada
(f=50 Hz) tendo em conta o efeito pelicular é de 0,0526 Ω/km.
A variação da resistência elétrica com a temperatura é dada por:
( )

(

) (

(

))

onde o coeficiente de temperatura α tem o valor de 0.00403 °K-1.
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b)

Capacidade térmica
Capacidade de transporte
Este regime é definido para uma temperatura máxima do condutor, definida para o
compromisso económico de máximo na relação (transporte anual de energia) / (perdas
energéticas). Esta temperatura está definida para a RNT como 85ºC.
O modelo de cálculo (Kuipers-Brown) tem em conta a dissipação térmica da energia
elétrica nos condutores (efeito Joule) em resultado da passagem de corrente e a
interação dos condutores com o meio envolvente em termos de energia radiante. Os
valores adotados para os parâmetros do modelo de cálculo são globalmente aqueles
que melhor se adaptam às características do território nacional.
Assim, tendo em conta a localização do presente projeto, para a velocidade do vento
de 0,6 m/s e temperatura ambiente de 32°C a corrente máxima admissível é de 1152 A
por cabo ACSR 595 (Zambeze).

Regime de curto-circuito
A solução técnica global de linha a 400 kV aqui adotada é adequada para correntes de
defeito até 50 kA, quer no que diz respeito aos condutores quer aos cabos de guarda.
Dois condutores ACSR 595 (Zambeze) podem suportar correntes de defeito até 50 kA –
0,5s (para uma temperatura máxima do cabo de 124ºC). Considerando o modelo de
cálculo acima referido para a capacidade de transporte e admitindo como condição
inicial a temperatura de regime permanente de 70ºC e que cada cabo terá de suportar
50 kA, a temperatura final do cabo será da ordem dos 124ºC para uma duração de
defeito de 0,5s, o que não introduz quaisquer limitações em termos de segurança, uma
vez que a linha está projetada para distâncias de segurança que compensam os
aumentos de flecha nesta eventualidade.
Por outro lado, os valores efetivos da corrente de defeito nestas linhas estão sempre
abaixo dos valores da capacidade do cabo, pelo que as variações de flecha em relação
à temperatura de 85ºC (temperatura de flecha máxima para verificação das distâncias
aos obstáculos de acordo com o RSLEAT) são ainda menores do que os calculados.
Um só cabo de guarda ACSR 153 (Dorking) pode suportar correntes de defeito até
18,75 kA – 0,5s (para uma temperatura máxima da componente em alumínio do cabo
de 200ºC). Recorrendo novamente ao modelo de cálculo apresentado, considerando
como condição inicial a temperatura máxima de regime permanente de 30°C,
admitindo que a corrente de curto-circuito se distribui uniformemente pelos dois
cabos de guarda e que 25% da mesma é conduzida pelo poste para a terra, ou seja,
que cada cabo terá de suportar 18,75 kA, a temperatura final do cabo de guarda será
da ordem dos 189°C para uma duração de defeito de 0,5s.
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c)

Efeito coroa, campo elétrico crítico e perdas por efeito coroa
O cálculo do campo elétrico crítico e perdas por efeito coroa foi feito com base nas
características geométricas dos apoios EL, considerando a distância mínima dos cabos
ao solo de 14 m.
O campo elétrico máximo à superfície dos condutores tem o valor de 15.88 kV/cm.
O campo elétrico crítico é definido como o limiar do valor de campo elétrico a partir do
qual o efeito coroa surge. O valor deste limiar depende da geometria dos condutores e
de parâmetros atmosféricos que afetam as condições de ionização do ar. Estimou-se
aqui o valor daquele campo elétrico crítico pela expressão de PEEK.
Os valores de altitude média foram estimados a partir das cotas no terreno e o seu
valor é de 70 m. A altitude influência com algum significado o valor do campo elétrico
crítico, baixando-o. Na prática isto significa um aumento de perdas por efeito coroa.
As perdas por efeito coroa dependem particularmente das condições climatéricas. Sob
chuva elas podem crescer várias dezenas de vezes acima do valor calculado para bom
tempo. No Anexo II – Volume IV apresenta-se uma estimativa das perdas por efeito
coroa, para a tensão nominal, e que são de 2.73 kW/km por condutor em condições de
bom tempo, correspondendo a perdas médias anuais na linha de cerca de
13.65 kW/km.

d)

Ruído acústico
No Anexo II – Volume IV apresentam-se os valores do nível do ruído acústico de pico e
de longa duração a partir do eixo da linha, para a tensão nominal e para uma distância
mínima dos cabos ao solo de 14 m.
Os valores de ruído acústico são de 27.37 dB(A), a 30 m do eixo da linha, para o ruído
de pico, e 37.81 dB(A) para o valor ponderado do ruído Lden (p=0,05).

e)

Interferências radioelétricas
No Anexo II – Volume IV são também apresentados os valores do nível de ruído de
radiointerferência.
De acordo com o CISPR, o nível de ruído interferente, a 15 m do condutor exterior para
as linhas de tensão 400 kV deve ser inferior a 53 dB, respetivamente com bom tempo.
O valor calculado de 26.03 dB é bastante inferior.
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2.5.2.8

Balizagem aérea

a)

Sinalização para aeronaves
De acordo com as disposições contidas na circular do INAC (atual ANAC) n.º 10/03 de
Maio 2003 considera-se necessário efetuar a balizagem diurna e noturna dos vãos e
apoios identificados no perfil e planta parcelar.

Balizagem diurna
A balizagem diurna dos cabos de guarda será feita através de bolas alternadamente de
cor branca e laranja internacional, com um diâmetro mínimo de 600 mm espaçadas de
60 m e dispostas em ziguezague, sensivelmente segundo o plano horizontal. Deste
modo, as projeções ortogonais das bolas nos 2 cabos, sobre um plano vertical paralelo
à linha, ficarão a 30 m umas das outras.
A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente
vermelha ou laranja internacional e branca. As faixas a pintar correspondem a troços
modulares das estruturas por forma a realçar a sua forma e dimensões. As faixas
extremas são pintadas na cor vermelha ou laranja internacional.

Balizagem noturna
A balizagem noturna da linha consiste na colocação de balizores ou sinalizadores com
LEDs aprovados pela ANAC ou pela ANA. Estes dispositivos emitem permanentemente
luz vermelha com uma intensidade mínima de 10 Cd.
Em cada um dos condutores superiores são colocados dois balizores, um de cada lado
do apoio, ou em alternativa dois dispositivos LED nas extremidades das hastes de
guarda.

b)

Sinalização para aves
De acordo com o Estudo de Impacte Ambiental, considerando a classificação relativa à
sensibilidade da área atravessada pela Linha Divor-Pegões no que concerne ao
potencial de colisão com espécies com estatuto de conservação desfavorável (ICNB,
2010) deverá aplicar-se sinalização de caráter intensivo - alternadamente em cada
cabo de terra para que em perfil resulte numa sinalização de um dispositivo em cada 5
metros (10 em 10 metros, alternadamente em cada cabo de terra) e preventivo alternadamente em cada cabo de terra para que em perfil resulte numa sinalização de
um dispositivo em cada 10 metros (de 20 em 20 metros, alternadamente em cada
cabo de terra) nos seguintes vãos:


Intensivo – entre apoios 57 a 76;



Preventivo - entre apoios 9 a 14; 25 a 43; 66 a 70 (coincidente com critérios
intensivo); 78 a 89; e 128 a 165.

99

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Esta sinalização corresponde à instalação de sinalizadores de espiral de fixação dupla
de 35cm de diâmetro (espirais de dupla sinalização), de cor branca ou vermelha,
devendo as referidas cores ser colocadas de forma alternada em cada cabo de terra.

2.5.2.9

Riscos/efeitos associados à presença e operação da linha
Os riscos associados à presença e funcionamento da linha, incluindo os que decorrem
de circunstâncias adversas e externas à própria linha, podem considerar-se
completamente abrangidos pelas situações que a seguir se referem:

a)



Incêndios;



Queda dos apoios ou dos cabos condutores ou de guarda;



Contactos acidentais com elementos em tensão;



Tensões induzidas;



Obstáculos a ligar à terra e dimensionamento do circuito de terra associado;



Efeito dos campos eletromagnéticos.

Incêndios
No âmbito da análise deste tipo de riscos, há a considerar a situação em que a linha
está na origem do incêndio e, por outro lado, o caso em que a mesma é afetada por
incêndios de outra origem.
A possibilidade de a linha estar na origem dos incêndios é muito reduzida, uma vez que
se executam rondas periódicas a todo o traçado da linha por via terrestre, utilizando
veículos de todo o terreno ou mesmo por meios aéreos. A periodicidade destas rondas
é não só determinada pelo Regulamento de Segurança de Linhas Aéreas de Alta
Tensão, mas também em resultado da análise que a REN faz do tipo de ocupação do
solo existente na faixa de proteção da linha e das respetivas distâncias de segurança.
Desta forma, com o controlo do tipo de vegetação e das distâncias de segurança, a
probabilidade de ocorrência de um incêndio devido a uma descarga elétrica
proveniente da linha, por diminuição das distâncias de segurança, é extremamente
reduzida.
A possibilidade de um incêndio afetar a integridade da linha é maior, e pode ter
incidência na qualidade de exploração e na continuidade de serviço (interrupção de
fornecimento de energia) de que poderá resultar a inutilização de equipamento (cabos
e cadeias de isoladores).

b)

Quedas de apoios ou cabos
Queda de cabos (condutores ou de guarda)
A queda de cabos condutores ou de guarda, poderá ter origem numa das seguintes
causas:

100

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese



Fadiga mecânica, associada a fenómenos de vibração eólica não devidamente
amortecidos;



Rotura dos isoladores que suportam os cabos condutores, devido a fenómenos
de corrosão;



Rotura dos acessórios das cadeias de isoladores, devido a fenómenos de
corrosão ou excesso de vibração, não devidamente amortecida;

O controlo destes fenómenos é conseguido através das seguintes ações:


Regulação dos cabos com valores de tração que conduzam a um EDS máximo de
24%;



Estudo de amortecimento de vibrações específico para a linha em causa;



Escolha dos isoladores que tenham carga de rotura eletromecânica mínima pelo
menos igual a 2,5 vezes a tração máxima dos cabos que suportam;



Utilização de cadeias de isoladores (ou isoladores) e acessórios que obedecem a
normas internacionais e às próprias especificações da REN, garantindo a sua
máxima qualidade e adequação ao fim pretendido.

Para além deste controlo, adotam-se igualmente medidas específicas para minimizar
as consequências de uma eventual queda de cabos, como por exemplo a utilização de
cadeias de amarração dupla em todas as situações e de suspensão dupla, melhorando
assim a fiabilidade mecânica do sistema de transporte, nas seguintes situações:


Cruzamentos com vias rodoviárias (autoestradas, estradas nacionais);



Cruzamentos com vias férreas;



Rios navegáveis;



Outras linhas elétricas de Média, Alta e Muito Alta Tensão.

A metodologia descrita permite reduzir o número de quedas de cabos a valores muito
baixos e inexpressivos para o total da rede, sendo que a maioria destas quedas está
maioritariamente associada a fenómenos climáticos extremos, que saem fora das
condições de cálculo.
Queda de apoios
A queda de apoios tem maioritariamente origem na aplicação de cargas superiores às
de dimensionamento, ou seja, uma combinação de ações que resulta em valores
superiores ao que o apoio pode suportar conduzindo ao colapso da estrutura.
Estas cargas podem ter a seguinte origem:


Fenómenos climáticos extremos, com formação de mangas de gelo ou neve nos
cabos condutores e de guarda e nos isoladores ou ventos com velocidades
elevadas (ciclones ou tornados);



Rotura dos isoladores que suportam os cabos condutores, aumentando
excessivamente a carga suportada pelos apoios adjacentes;



Rotura dos cabos, provocando um desequilíbrio nas ações aplicadas ao apoio;
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Falha das fundações devido a deslizamento ou aluimento de terras;



Embate direto de viaturas;



Embate de aeronaves nos cabos.

Os apoios são regra geral constituídos por estruturas metálicas treliçadas
convencionais formadas por perfis L de abas iguais ligadas entre si diretamente ou
através de chapas de ligação e parafusos.
As respetivas fundações são constituídas por quatro maciços independentes com
chaminé prismática e armadura em aço podendo ter ou não degraus.
Os critérios de segurança e fiabilidade estrutural são assegurados com a adoção de
normas nacionais (RSLEAT) e internacionais (EN50341) na fase de projeto.
Portanto, as falhas devido a rotura de condutores ou isoladores estão devidamente
salvaguardadas com as medidas referidas no ponto anterior e, além disso, decorrente
das próprias normas os apoios estarem dimensionados para suportar a rotura de
qualquer um dos cabos condutores ou de guarda.
Relativamente às fundações o seu dimensionamento é feito de modo a que consigam
suportar as cargas máximas transmitidas pelo apoio, devidamente majoradas por
fatores de segurança, sendo adaptadas ao tipo de terreno onde são colocados os
apoios. Ou seja, o dimensionamento das fundações tem necessariamente em
consideração o tipo de solo e sempre que necessário são efetuados dimensionamentos
especiais, com recurso a micro-estacas ou estacas.
Quanto ao embate de viaturas, esta situação é minimizada através da escolha de uma
distância adequada às vias de comunicação. Em relação às aeronaves, os apoios e os
cabos são sinalizados de acordo o prescrito na circular aeronáutica (ver ponto 2.5.2.8
a)), permitindo aumentar a sua visibilidade.
Em relação aos fenómenos climáticos extremos as normas e regulamentos
estabelecem já combinações de ações que preveem mangas de gelo e ventos fortes, e
que de alguma forma traduzem fenómenos pouco vulgares e de alguma magnitude,
mas que se encontram registados no período de retorno de dimensionamento.
Para os fenómenos excecionais, como a formação de mangas de gelo nos cabos com
uma espessura anormal ou regimes de ventos associados a ciclones ou tornados, as
ações resultantes são de tal forma elevadas que não é razoável (porque a sua
ocorrência no nosso país é insignificante) dimensionar os apoios para suportarem
estes eventos.
c)

Contactos acidentais com elementos em tensão
As distâncias mínimas aos diversos obstáculos e necessariamente ao solo garantidas
pelo projeto são mais conservadoras do que as distâncias mínimas definidas pelo
RSLEAT e que já por si têm associado um fator de segurança.
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Adicionalmente todos os apoios dispõem de sinalética específica como sejam uma
chapa sinalética indicando PERIGO DE MORTE, identificação da linha e do número do
apoio bem como um número de telefone para contacto sempre que for detetada uma
situação anómala.
Acresce que a servidão de uma linha definida regulamentarmente consta da planta de
condicionantes dos Planos de Desenvolvimento Municipais pelo que o licenciamento
de novos projetos, que se desenvolvam em altura no interior da referida servidão,
carece de parecer prévio da REN. No parecer, para além de serem referidas as
condições para a realização do projeto, a REN manifesta a sua disponibilidade para
localmente prestar alguns esclarecimentos adicionais.
Face ao exposto e às medidas tomadas as ocorrências de aproximação são raras e
habitualmente resumem-se à utilização indevida de gruas ou outros equipamentos na
proximidade da linha.

d)

Tensões induzidas
A existência de objetos metálicos (vedações e aramados para suporte de vinhas),
isolados ou ligados à terra, na vizinhança de Linhas Aéreas de MAT e acompanhando
estas em grandes extensões, são afetados por campos elétricos, magnéticos ou ainda
por elevação de potencial no solo, tornando possível o aparecimento de tensões
induzidas, com incidência na segurança de pessoas (contactos ocasionais).
Não foram detetadas situações deste tipo. Porém, se detetadas em fase posterior,
todas as situações serão analisadas pontualmente de modo a garantir-se o estipulado
pelo NESC (Nacional Electrical Safety Code, USA): “a corrente induzida que fluirá no
corpo de uma pessoa em contacto com o aramado ou vedação será inferior a 5 mA”.
Naqueles casos de vedações metálicas em que a avaliação indicie que possam originar,
por contacto, correntes induzidas superiores a 5 mA, será efetuada a ligação
sistemática à terra (critério BPA – de 60 m em 60 m com uma estaca de "copperweld")
a fim de prevenir qualquer risco.
Em geral, pode-se inferir que os riscos ligados às correntes que provêm das tensões
induzidas são extremamente baixos e muito abaixo dos critérios técnicos e ambientais
mais restritivos que se conhecem.

e)

Relação de obstáculos a ligar à terra e dimensionamento do circuito de terra
Não estão previstas a priori ligações particulares de obstáculos. Quaisquer situações
deste tipo que se tornem aparentes em fase de construção ou de exploração serão
resolvidas através de uma adequada ligação à terra, conforme preconizada na alínea
anterior.
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f)

Campos eletromagnéticos
Os campos elétricos estão associados à existência de carga elétrica e os campos de
indução magnética à deslocação dessa carga (corrente elétrica).
As linhas de MAT, AT, MT e BT, bem como um grande número de equipamentos
elétricos usados no dia a dia (aspiradores, despertadores, secadores de cabelo) são
fontes de campos eletromagnéticos de Extrema Baixa Frequência (EBF)3. Os campos
EBF fazem parte do espectro das radiações não-ionizantes, ou seja, radiações que não
provocam alterações nas estruturas moleculares com que interagem. Dentro desta
gama do espectro estão também, por exemplo, as radiações emitidas pelos
telemóveis.
Por se tratar de uma matéria que tem a ver com a saúde e bem-estar das populações,
as diversas autoridades a nível internacional como sejam a Organização Mundial de
Saúde (OMS), o Conselho Europeu (CE) e a nível nacional designadamente o próprio
Governo Português e a Direção Geral de Saúde (DGS) desenvolveram estudos sobre a
matéria.
Assim foram produzidas por aquelas entidades um conjunto de recomendações e
legislação que são cumpridos por todos os projetos da RNT mediante a realização de
cálculos e posteriormente, sempre que existirem dúvidas, por monitorização. A
legislação e recomendações que são tidas em conta nos projetos são as seguintes:


Recomendação do Conselho Europeu 1999/519/CE de 12 de julho de 1999
relativo aos “Limites de exposição do público em geral aos CEM na gama de
frequências de 0-300 GHz”;



Despacho da DGGE nº 19610/2003 (2ª série), procedimentos para monitorização
e medição dos CEMs;



Portaria nº 1421/2004 de 23 de novembro, define as restrições básicas e fixa os
níveis de referência relativos à exposição da população a campos
eletromagnéticos (0 Hz-300 GHz);



Circular Informativa da DGS nº 37/DA de 17 de dezembro de 2008 relativa às
linhas de transporte de energia e perigos para a saúde;



Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro, estabelece critérios de minimização
e de monitorização da exposição da população a campos magnéticos, elétricos e
eletromagnéticos que devem orientar a fase de planeamento e construção das
novas linhas.

A portaria acima referida adopta a recomendação do Conselho da União Europeia
(“Council Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to
Electromagnetic Fields 0 Hz – 300 GHz”) de 99.07.05, previamente homologada na
2.188ª Reunião do Conselho em 99.06.08 pelos Estados Membros.

3

Frequências entre 0 e 300Hz.
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A referida recomendação endossa as recomendações do ICNIRP- International
Comittee for Non-Ionising Radiation Protection e da OMS no que se refere aos limites
de exposição do público em geral. O Quadro 2.17 sistematiza estes limites.
Quadro 2.17 Limites de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz
CARACTERÍSTICAS DE
EXPOSIÇÃO

CAMPO ELÉTRICO
[kV/m] (RMS)

DENSIDADE DE FLUXO MAGNÉTICO
*μT+ (RMS)

Público em geral
(em permanência)

5

100

Por sua vez o Decreto-Lei nº18/2018 acima referido mantém válidos os limites de
exposição do público em geral referidos na portaria e inclui a necessidade de
monitorização periódica e a necessidade de garantir um afastamento mínimo entre o
eixo do traçado do projeto das linhas e determinadas “infraestruturas sensíveis”
definidas na alínea c) do artigo 3º do Decreto-lei.
A minimização da exposição a campos elétrico e magnético, associados ao transporte
de energia elétrica, consegue-se essencialmente atuando na fonte de emissão - a linha.
Assim, a minimização pode efetuar-se de duas formas distintas:


Atuando na localização da fonte de campo (linha), com a escolha adequada e
possível do corredor de forma a maximizar o afastamento a zonas com
edificações;



Atuando na fonte de campo diretamente, com a escolha da configuração de
fases e/ou através da compactação dos circuitos. Existem outros instrumentos,
como malhas de mitigação, mas a sua implementação prática é muito complexa
e a redução efetiva pouco significativa.

Neste projeto a minimização foi feita essencialmente atuando na localização da fonte,
com a escolha de um corredor que permitisse o afastamento de zonas edificadas.
Este corredor resultou dos estudos das Grandes Condicionantes Ambientais e foi
escolhido de forma a minimizar os impactes nos diversos descritores ambientais, em
particular foi dada particular atenção à existência de áreas urbanas, de forma a
maximizar o afastamento.
Para além disso, procura-se garantir o afastamento mínimo a qualquer “infraestrutura
sensível” (como definida no Decreto Lei nº 11/2018).
Em relação à atuação direta na fonte de emissão do campo, como a opção foi pela
utilização de estruturas tipo, já licenciadas e utilizadas pela REN neste nível de tensão,
e que permitem a colocação de dois circuitos num arranjo de configuração de
impedância mínima (ou antisimétrico), esta foi a variável utilizada.
A configuração de impedância mínima conduz a valores de campo elétrico e magnético
mais baixo que a configuração simétrica, no entanto, nesta primeira fase os circuitos
serão ligados em paralelo, permitindo aumentar a capacidade de transporte na atual
configuração da rede na zona, mas não permitindo a configuração de impedância
mínima.
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Quando o paralelo for desligado e os circuitos individualizados, optar-se-á pela
configuração referida.
O caso da compactação das linhas não é utilizado em Portugal por razões de ordem
operacional, uma vez que a aproximação das fases dificulta ou impossibilita as
operações de manutenção (preventiva ou corretiva) com a linha em tensão, para além
de aumentar a emissão de ruído devido ao aumento do campo elétrico na superfície
dos condutores.
O cálculo concreto dos valores do campo elétrico e magnético apresenta-se em
seguida, e com maior detalhe no Anexo II – Volume IV.
Campo elétrico
No Anexo II – Volume IV apresentam-se em detalhe os perfis transversais do campo
elétrico máximo ao nível do solo e a 1,8 m do solo para uma faixa entre -40 e +40 m
em torno do eixo da linha.
Os valores de campo elétrico obtidos sistematizam-se no Quadro 2.18.
Quadro 2.18 – Valores de campo elétrico estimados

TIPOLOGIA

ALTURA MÍNIMA
DOS CABOS AO SOLO
[m]

CAMPO ELÉTRICO
MÁXIMO
(nível do solo)
[kV/m]

CAMPO ELÉTRICO
MÁXIMO
(a 1,8 m do altura)
[kV/m]

Linha simples
“Q”

14

3,82
(a 12 m do eixo)

3,93
(a 12 m do eixo)

Todos os valores, como se verifica, estão dentro do limite apresentado.
Campo magnético
No Anexo II – Volume IV apresenta-se de uma forma sistemática os valores do módulo
do vetor densidade de fluxo magnético em perfis transversais numa faixa de -40 a
+40 m em torno do eixo da linha em projeto. Os valores calculados, para a situação de
carga máxima (cabo condutor a 85ºC) e carga nominal (cabo condutor a 60ºC) são os
apresentados no quadro seguinte.
Quadro 2.19 – Valores de densidade de fluxo magnético estimados

TIPOLOGIA

ALTURA MÍNIMA
DOS CABOS AO SOLO
[m]

Linha simples
“Q”

14

DENSIDADE DE FLUXO
MAGNÉTICO MÁXIMO
(a 1,8 m do altura)
*μT+

DENSIDADE DE FLUXO
MAGNÉTICO NOMINAL
(a 1,8 m do altura)
*μT+

38,003

30,0327

(a 4 m do eixo)

(a 4 m do eixo)

A 30 m do eixo da linha, os valores da densidade de fluxo magnético são de 10,623 μT
e 8,394 μT, respetivamente para os valores máximo e nominal. Todos os valores
estimados, como se verifica, estão dentro dos limites.
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2.5.2.10 Cruzamento com outros objetos e infraestruturas
Foram considerados os cruzamentos da linha elétrica com vias de comunicação - vias
férreas, estradas, cursos de água - e linhas de telecomunicação, não sendo aplicável
este estudo a gasodutos e adutores.

a)

Travessias de linhas elétricas AT e MAT
No quadro que se segue estão enumeradas as travessias das linhas elétricas de alta
tensão e de média-alta tensão.
Quadro 2.20 – Travessias de linhas elétricas AT e MAT
VÃO DE TRAVESSIA

ALTURA DOS CONDUTORES
INFERIORES AO SOLO (m)

9 – 10

21

26 - 27

23,1

49 - 50

27,4

50 - 51

38,6

55 - 56

33,8

66 - 67

18,8

84 - 85

24,9

86 - 87

20,5

114 - 115

33,3

125 - 126

24,9

135 - 136

39,8

137 - 138

23,4

139 - 140

18,6

145 - 146

25,1

150 - 151

26,4

156 - 157

26,6

158 - 159

18,7

159 - 160

22,8

164 - 165

23,9

174 - 175

27,8

180 - 181

23,1

205 - 206

59,1
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b)

Travessias de Vias de Comunicação
Nas travessias de vias de comunicação (Estradas Municipais, Estradas Nacionais, Rios e
Cursos de Água e Linhas de Caminho de Ferro) são respeitadas as distâncias mínimas.
Para melhorar a fiabilidade mecânica da linha, são utilizadas cadeias duplas de
suspensão nas travessias de estradas, caminhos-de-ferro, rios navegáveis e de outras
linhas de alta tensão.
Quadro 2.21 – Travessia de vias férreas
LINHA

VÃO DE TRAVESSIA

ALTURA DOS CONDUTORES
INFERIORES AO SOLO (m)

Alentejo

9 – 10

21

Quadro 2.22 – Travessias de estradas
ESTRADA

VÃO DE TRAVESSIA

ALTURA DOS CONDUTORES
INFERIORES AO SOLO (m)

EM 521-1

9 – 10

22,8

EN 370 – Km 69.3

26 - 27

23,9

EN 4 – Km

50 - 51

31,8

CM 1056

55 - 56

35,2

EN 2 –Km 512.3

86 - 87

22,2

EN 114 – Km 153.6

103-104

19,9

EN 4 – Km 66.3

139 - 140

23,7

EM 519

142 – 143

18,44

AE 6 –Km 24

144 – 145

25,32

EM 519

147 – 148

21,3

AE 6 – Km 8.2

194 - 195

18,42

Quadro 2.23 – Travessia de cursos de água
CURSO DE ÁGUA

VÃO DE TRAVESSIA

CONCELHO

FREGUESIA

Ribeira do Divor

17 – 18

Évora

Nossa Senhora da Graça do Divor

31 – 32

Évora

Nossa Senhora da Graça do Divor

Rio Almansor

44 – 45

Arraiolos

União de Freguesias de Gafanhoeira
(São Pedro) e Sabugueiro

Ribeira dos Nabos

66 – 67

Montemor-oNovo

Ribeira do Curral
do Sabugo

União de Freguesias de Nossa
Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
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CURSO DE ÁGUA
Ribeira de
Tagarros
Ribeira de
Tagarros

Rio Almansor

Ribeira de Cuncos
Ribeira de Vale
de Figueira
Ribeira da
Landeira

c)

VÃO DE TRAVESSIA

CONCELHO

80 – 81

Montemor-oNovo

83 – 84

109 – 110

127 – 128

Montemor-oNovo
Montemor-oNovo
Montemor-oNovo

FREGUESIA
União de Freguesias de Nossa
Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
União de Freguesias de Nossa
Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
União de Freguesias de Nossa
Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e Silveiras
União de Freguesias de Nossa
Senhora da Vila,
Nossa Senhora do Bispo e Silveiras

167 – 168

Vendas Novas

Vendas Novas

189 – 190

Vendas Novas

Vendas Novas

Cruzamento e paralelismos com linhas de telecomunicações.
Os pontos neutros da Rede Nacional de Transporte são ligados à terra em todas as
subestações, assim como em toda a extensão os dois cabos de guarda também ligados
à terra através dos apoios.
O valor da corrente de defeito utilizado nos cálculos foi determinado a partir. O valor
médio da impedância mútua linear foi parametrizado pela resistividade do solo de 100
Ω.m, valor adequado para esta zona. Para o efeito ecrã e para os cabos de guarda em
causa o fator adotado é de 0,75.

2.5.3

Características físicas, estruturais e funcionais do projeto da Subestação de Pegões
A plataforma de implantação da Subestação de Pegões 400/60 kV ocupa uma área
global de cerca de 5,2 ha. A intervenção abrange ainda a definição de um acesso com
uma extensão de 2.655 m. Genericamente a construção da Subestação abrange os
seguintes elementos estruturais:


Casas de painel;



Edifício de comando;



Casa dos serviços auxiliares;



Casa das bombas;



Rede de drenagem pluvial/ valas de drenagem e regularização;



Rede de abastecimento de água;



Rede de tratamento e armazenamento das águas residuais domésticas;
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Maciços de infraestruturas metálicas;



Arruamentos internos;



Vedação.

Apresenta-se em seguida o detalhe das componentes de projeto e outras
características funcionais que importa ressalvar.

2.5.3.1

Terraplanagens
A cota geral da plataforma é +72,70 – cota da “Via dos Transformadores”. A
terraplenagem geral que deverá ter por base aquela cota, deverá seguir o definido nas
peças desenhadas, marcando as plataformas com 0,30% de inclinação transversal. Só
após a conclusão de toda a plataforma é que se farão as escavações necessárias para
as fundações dos equipamentos e demais estruturas enterradas.
Com base no Estudo Geológico e Geotécnico, definiram-se os parâmetros a adoptar
para os trabalhos de terraplenagem, que a seguir se descrevem:


Previamente à execução dos movimentos de terras será efetuada a decapagem
da terra vegetal, com 0,30m de espessura média.



As escavações a efetuar serão executadas com o recurso a equipamentos
tradicionais de terraplenagem de baixa a média potência.



Assim, na plataforma, adoptou-se a inclinação de 1/2,75 (V/H) para os taludes
de escavação, não havendo necessidade de colocação de banquetas pois a
altura dos taludes é inferior a 6,0 metros.



As inclinações indicadas para as escavações poderão ser alteradas em obra, após
aprovação da fiscalização, mediante o tipo de materiais interessados que forem
encontrados.



Os aterros serão constituídos com materiais provenientes das escavações, de
acordo com o definido neste projeto. Preconizam-se para os aterros, taludes
com 1/2 (V/H).



Neste projeto de terraplenagens consideraram-se dois eixos para definir os
cortes transversais e longitudinais à plataforma, a partir dos quais foram
efetuados os cálculos dos movimentos de terras.

Em face das conclusões do Estudo Geológico e Geotécnico, que refere a existência de
materiais provenientes da escavação que não são passíveis de utilizar na constituição
dos aterros da plataforma da subestação, torna-se necessário conduzir estes materiais
a vazadouro licenciado para fora dos terrenos da REN, devido à falta de local para os
depositar dentro da propriedade. A procura, transporte e todos os trabalhos
necessários ao transporte das terras para vazadouro será da responsabilidade do
empreiteiro.
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2.5.3.2

Arruamentos

a)

Arruamentos internos
A partir da rede viária interna definida na conceção geral da Plataforma da Subestação,
definiram-se DOZE eixos de cálculo para os arruamentos e implantou-se a obra. Os
eixos de cálculo definidos no projeto foram: Via dos Transformadores e Eixos 1 a 10.
Os eixos de cálculo no interior da subestação, condicionados pelo geometria da
plataforma, apresentam inclinações longitudinais de 0,0%, no caso da Via dos
transformadores, Eixos 1 a 5 e Eixo 10, e de 0,3% de inclinação no caso dos Eixos 6 a 9.

b)

Acesso à subestação de Pegões
Para a implantação da via de acesso à subestação foi utilizado um caminho florestal
atualmente existente, tendo a sua origem num troço de estrada pavimentada que
acede à EN10, através de um entroncamento cerca do Km 69 desta estrada. A via
atual, inserida dentro do concelho de Palmela, dá acesso a duas propriedades, Monte
do Espirra de Cima e Monte da Craveira do Sul, cujas acessibilidades se manterão.
O traçado do Acesso à Subestação está condicionado, tanto em planta como em perfil
longitudinal, ao caminho atual, com o qual é coincidente na maior parte do traçado, e
com a cota da plataforma da subestação, que foi calculada de forma a que, na
constituição da plataforma, não fosse necessário recorrer a terras de empréstimo.
A Estrada de Acesso à Subestação apresenta uma faixa de rodagem com 5,00 m de
largura e bermas laterais com 1,00 m. A inclinação transversal da via é de 2,50% para o
exterior em reta. Em curva utilizou-se uma inclinação de 2,50% para o intradorso da
curva.
A Via dos transformadores da subestação tem uma faixa de rodagem com 5,00 m de
largura, enquanto que as vias de circulação periférica têm 3,50m. A separar a faixa de
rodagem da plataforma, colocar-se-ão lancis do tipo e dimensões constantes das
respetivas peças desenhadas, ou valetas em betão, e meias canas DN400. Na via de
acesso à subestação as valetas apresentam um diâmetro de 300mm.
Na plataforma da Subestação, para além da vedação do parque de AT, quer se trate de
aterro ou escavação, considerou-se a execução de uma sobre largura com 2,00 m, que
auxiliará à contenção lateral dos terraplenos e pavimentos da plataforma.

c)

Pavimentação
Os pavimentos previstos nas diferentes vias de circulação, de acordo com a prática
corrente da REN, terão a seguinte constituição:


Acesso à Subestação, Vias Paralelas e Vias Transversais à Via dos
Transformadores:
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o
o

o


Sub-base constituída por uma camada em agregado em "tout-venant", com
uma espessura de 0,15m após recalque;
Base constituída por produtos britados com as características especificadas
nas Cláusulas Técnicas, extensa, com uma espessura de 0,15m após
recalque;
Camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura.

Via dos transformadores:
o Sub-base constituída por uma camada em "tout-venant", com uma
espessura de 0,30m após recalque;
o Base constituída por produtos britados com as características especificadas
nas Cláusulas Técnicas, com uma espessura de 0,30m após recalque;
o Camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura.

Sobre as camadas da base em agregado britado de granulometria extensa, deverá ser
efetuada uma rega de impregnação MC70 (MC-L) com emulsão betuminosa de rotura
lenta à taxa de 1,5 Kg/m2, para confinamento dos elementos superficiais e para a
eliminação da descontinuidade na interface com os materiais betuminosos.
A faixa de rodagem, das vias do interior da subestação, será delimitada exteriormente
por lancis ou valetas (trapezoidais ou retangulares), consoante os casos fazendo a
transição para a plataforma.

d)

Sinalização
A sinalização horizontal e vertical será implantada ao longo de toda a Estrada de
Acesso à Subestação. A sinalização e equipamentos de segurança visam,
fundamentalmente, dotar a estrada e também os seus acessos, de boas condições de
circulação e segurança, tendo-se previsto as seguintes:


Sinalização vertical (denominada de “código” e de “orientação e identificação”);



Marcas rodoviárias (sinalização horizontal).

Os equipamentos de sinalização utilizados, tiveram em conta não só as características
geométricas do traçado, como também os níveis de tráfego previstos.
O estudo do equipamento de segurança foi elaborado de acordo com as normas
vigentes da JAE e em conformidade com o Código da Estrada, a Portaria nº 46 A/94, de
17 de Janeiro, e com as Normas da JAE e disposições referidas nas Convenções
Internacionais sobre sinalização rodoviária.
O estudo de toda a sinalização terá em consideração o nível da via em apreço, pelo
que a sua caracterização e dimensionamento são compatíveis com a velocidade base
de projeto de 40-60 km/h, fixada para a mesma.
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2.5.3.3

Drenagem pluvial
A rede de drenagem de águas pluviais destina-se a drenar as águas provenientes da
plataforma da subestação, da via de acesso, do terreno envolvente e das caleiras.
Nas peças desenhadas, apresenta-se a solução encontrada para o desvio da linha de
água afluente ao Ribeiro da Califórnia e as soluções de drenagem em geral da
plataforma da Subestação e da estrada de acesso. As soluções apresentadas visam
causar a menor interferência possível nas linhas de água existentes e atrás referidas.
O período de retorno adotado foi de 100 anos, dada a importância desta infraestrutura
e as recomendações da APA no estudo realizado anteriormente e o estudo de
drenagem foi dividido em três partes:

a)



Primeira, a caracterização da bacia de influência para diversos períodos de
retorno para a solução a adoptar no restabelecimento da linha de água e
dimensionamento dos aquedutos da estrada de acesso;



Segunda, diz respeito à caracterização do sistema de drenagem da plataforma e
acessos, onde se procedeu ao dimensionamento da drenagem, para obtenção
dos caudais afluentes à linha de água;



Terceira, diz respeito à verificação da secção definida para o Restabelecimento
da linha de água afluente ao Ribeiro da Califórnia.

Drenagem da estrada de acesso
As águas superficiais geradas na estrada e plataforma descarregam no terreno natural
e na rede de drenagem prevista para a plataforma da subestação, respetivamente. De
um modo geral, a rede de drenagem da estrada de acesso será constituída
essencialmente por:


Valetas de plataforma;



Valetas de bordadura;



Valas de crista;



Valas de pé de talude;

 Descidas de talude e respetivos dissipadores de energia.
Após análise dos dados recolhidos e do traçado previsto, foi efetuado o
dimensionamento das travessias, atendendo à dimensão e forma das bacias
hidrográficas contribuintes, às intensidades de precipitação e respetivos tempos de
concentração e período de retorno. Para o dimensionamento e verificação do bom
funcionamento das passagens hidráulicas, utilizou-se o software HEC-RAS,
desenvolvido pela U.S. Army Corps of Engineers (USACE). Este software permite a
modelação de canais naturais e artificiais, simulando o escoamento em superfície livre
em regime permanente ou gradualmente variado. No presente projeto, todos os
cálculos são realizados em regime permanente (caudal constante). Neste regime, o
HEC-RAS resolve a equação da energia num escoamento unidirecional, em cada
secção, através de um processo iterativo. O software utiliza a equação de ManningStrickler como lei de resistência ao escoamento.
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Passagens hidráulicas
Para assegurar a drenagem transversal da estrada, foi necessário implantar passagens
hidráulicas, apresentadas no Quadro 2.24, de forma a dar continuidade às linhas de
água existentes e a conduzir as águas provenientes da rede de drenagem da
plataforma.
Quadro 2.24 – Passagens hidráulicas
P.H.

BACIA

LOCALIZAÇÃO
(km)

A (ha)

Tc (h)

Im (mm/h)

C

Q (m3/s)
100 anos

SECÇÃO
(m)

1

0.1

1+316.07

42.62

0.68

55.75

0.50

3.30

1 Ø 1.50

2

0.2

1+574.75

7.81

0.43

70.15

0.50

0.76

1 Ø 1.00

3

0.3 +0.4
+0.5

2+068.13

208.11

1.5

39.16

0.51

11.50

2.50 x
2.00

P.H.

COTAS (m)

COMPRIMENTOS (m)

Ce

Ceixo

Cs

Le

Ls

Lt

1

77.66

77.63

77.60

5.15

5.40

10.57

2

75.70

75.67

75.64

6.03

6.34

12.37

3

62.72

67.68

67.64

7.61

7.80

15.41

A aplicação/implantação das peças pré-fabricadas deverá seguir as indicações e
especificações dadas pelo fornecedor quer ao que respeita aos materiais a adotar no
assentamento, quer na implantação das peças. Genericamente, no presente projeto,
foram considerados aquedutos circulares simples em betão armado e quadros
fechados tipo “box culvert” pré-fabricados.
Foram ainda considerados órgãos de dissipação de energia e proteção contra a erosão
a jusante das passagens hidráulicas, bem como valas a montante e a jusante das
mesmas para encaminhamento/desvio de linhas de água.
No Anexo II (Vol. IV do EIA) apresentam-se os resultados obtidos no HEC-RAS nas
secções de montante e jusante das passagens hidráulicas, incluindo a altura do
escoamento, velocidade e n.º de Froude. Como se pode constatar, o escoamento no
interior das passagens hidráulicas será em superfície livre nos três casos em estudo
para o caudal de cheia correspondente a um período de retorno de 100 anos.
A jusante da P.H. 3, propõe-se a requalificação do atual caminho existente através do
aumento da capacidade de escoamento da atual passagem. A solução proposta é a
implantação de cinco aquedutos circulares de betão e de 1 m de diâmetro, que
garante que para um período de retorno de 20 anos não se verifique inundação a
montante ou jusante desta passagem. A representação desta solução encontra-se nas
peças desenhadas.
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Valas
No presente projeto, propõem-se três valas tipo diferentes, que correspondem à
drenagem da plataforma, à retificação da linha de água afluente ao Ribeiro da
Califórnia e à retificação de um troço do Ribeiro da Califórnia. Na figura seguinte
apresenta-se um esquema com a indicação da localização das valas. O pormenor da
secção das valas pode ser consultado nas peças desenhadas.

Figura 2.6 – Esquema da localização das valas em planta

Para as valas provenientes da plataforma (Valas 3, 4 e 5), preconizou-se uma vala
trapezoidal tipo 1 (0,40x0,40m), com revestimento a enrocamento argamassado,
dadas as pequenas velocidades de cálculo. Para a vala 2, que recebe o caudal
proveniente da bacia 0.4, propõem-se igualmente uma vala tipo 1.
A vala 1 dá continuidade a uma pequena linha de escorrência atual e recebe, ao longo
do seu desenvolvimento, o caudal das bacias 0.3 e 0.4, bem como os caudais
provenientes da plataforma. A esta vala atribuiu-se uma secção tipo 2A, revestida em
colchões tipo “Reno” , com cerca de 1000 m de comprimento.
A vala 6 dará continuidade ao Ribeiro da Califórnia e fará o encaminhamento deste
ribeiro assim como da vala 1 até à passagem hidráulica 3 (recebendo por isso os
caudais da vala 1 e da bacia 0.5). A secção da vala será do tipo 2B (também revestida
em colchões tipo “Reno”), com cerca de 56 m de comprimento.
Antes da junção das duas valas (valas 1 e 6), preconizou-se um perfil da vala tipo 2B em
degraus, de modo efetuar o efeito de chamada do escoamento para a P.H. 3 (ver peças
desenhadas).
No Anexo II (Vol. IV do EIA) encontram-se descritos os caudais de dimensionamento
transportados pelas valas (para um período de retorno de 100 anos).
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b)

Drenagem Plataforma
As águas exteriores que escorrem naturalmente de Nordeste para Sudoeste serão
intersetadas por valetas de crista de talude no topo dos taludes de escavação
constituídas por meias manilhas de  400, cujas águas serão encaminhadas para
descidas de talude e ligadas a coletores, e/ou por valas de pé de talude na base dos
taludes de aterro constituídas por meias manilhas de  400, sendo encaminhadas para
as linhas de água naturais do terreno.
Para recolha das águas de escorrência da plataforma, junto às vias, serão implantadas
valetas trapezoidais e conduzidas a sumidouros que ligarão à rede de coletores
projetada.
A intensidade de precipitação considerada foi de 100 mm/h para uma duração de 10
min e um intervalo de recorrência de 20 anos. O valor do coeficiente de escoamento
adotado foi obtido a partir da soma de três fatores representativos da natureza do
solo, das características topográficas das bacias e do coberto vegetal.
Por o presente estudo se situar numa zona de solos de natureza de solo pouco
profundo, com a morfologia do terreno pouco ondulada e o coberto vegetal sem
vegetação, adotou-se para o coeficiente de escoamento os seguintes valores:


C = 0.95 (nas faixas de rodagem e bermas revestidas)



C = 0.70 (plataforma e taludes com revestimento vegetal)

O dimensionamento dos diversos elementos constituintes dos sistemas de drenagem é
feito através da fórmula de Manning-Strickler. Para informação detalhada sobre
caudais afluentes e escoados consultar Anexo II (Vol. IV do EIA).
Verificou-se então que a intensidade de precipitação é de 255.72 l/s.ha e a a
capacidade de vazão das descidas de água de secção semicircular, com diâmetro
0.40m é de 0.08m³/s e com diâmetro 0.60m, é de 0.21m³/s.

2.5.3.4

Casas de Painel
Na Instalação Inicial da Subestação de Divor prevê-se a construção de duas Casas de
Painel – CP41 e CP42. Os Projetos constantes desta empreitada são Arquitetura,
Estruturas, Instalações Hidráulicas e AVAC. As Instalações Elétricas, Telecomunicações
e Segurança encontram-se excluídas da presente empreitada.

a)

Arquitetura
A Casa de Painel tem uma implantação de 69.18m2 (12.18m x 5.68m) com um passeio
exterior de acesso com 4.8m2 (4.00m x 1.20m). Desenvolve-se num único piso ao nível
térreo, com uma cércea de 4.23m.
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É constituída por um único compartimento destinado à Sala de Quadros, com a área
de 57.50m2 (11.50m x 5.00m), a uma cota de soleira de 18cm (8cm acima da cota do
passeio exterior) e com pé direito livre de 2.90m.
A platibanda, em betão, está balançada 80cm em toda a periferia do edifício, à
exceção do alçado tardoz, onde balança apenas 45cm. Este desfasamento entre o
plano da fachada e o plano da platibanda, irá permitir que o caminho de recolha de
águas pluviais da cobertura se processe totalmente pelo exterior da periferia da
fachada, evitando, em caso de infiltração, a entrada de água no interior do edifício.
Essa saliência da platibanda funciona, ainda, como proteção do utilizador do edifício à
intempérie.
As fachadas são revestidas a mosaico cerâmico pré-cortado.
O acesso ao interior é feito pelo alçado frontal, através de uma porta metálica. A
existência de dois vãos fixos em caixilharia de alumínio lacado, localizados na mesma
fachada, asseguram iluminação natural de forma a tornar o espaço interior mais
confortável, não sendo objetivo, no entanto, dispensar a iluminação artificial para
utilização do edifício.
As unidades exteriores de AVAC estão integradas numa banqueta adossada à fachada
tardoz do edifício, de forma a minimizar o impacto visual na fachada e a ficarem
menos acessíveis ao vandalismo.
Os materiais selecionados, tais como o mosaico cerâmico, o betão e os vãos metálicos
com um acabamento específico, apresentam, no geral, boa resistência ao vandalismo e
exigem uma manutenção muito reduzida. O mosaico cerâmico pré-cortado, tem ainda
as vantagens da facilidade e rentabilidade de aplicação.
Para mais informação sobre o sistema construtivo e acabamentos consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).
b)

Estruturas
A definição da estrutura foi condicionada pela arquitetura uma vez que se pretendeu a
integração total desta nas paredes de compartimentação.
Devido à condicionante de que o projeto dos edifícios técnicos não tem restrições de
implantação em qualquer ponto do país, considerou-se os casos de carga mais
gravosos no dimensionamento das estruturas.
Deste modo, o edifício foi dimensionado para a zona sísmica mais desfavorável “Zona
A”, o que significa que os princípios de dimensionamento para ações horizontais foram
considerados como condicionantes à estrutura. Dado tratar-se de infraestruturas e
equipamentos essenciais para o fornecimento de energia cuja operacionalidade deve
ser assegurada após um sismo intenso adotou-se a redução regulamentar dos
coeficientes comportamento na consideração da ação sísmica.
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No seguimento dos mesmos princípios de dimensionamento, considerou-se a carga de
neve para uma elevação máxima de 1100m.
As estruturas em betão armado a executar neste projeto são os maciços de fundação,
em betão armado, os pilares, as vigas, as platibandas e a laje de cobertura. A estrutura
apresenta uma forma em planta retangular (12.18mx 5.68m) desenvolvendo-se em
4.23m de altura.
Para mais informação sobre o fundações, superestrutura e materiais consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).
Para a elaboração do presente Projeto, foram utilizados os seguintes Regulamentos e
Normas:

c)



REBAP - Regulamento de Estruturas de Betão-Armado e Pré-esforçado;



RSA - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes;



ENV206 - Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade;



Eurocódigo 2 - Estruturas de Betão Armado;



Eurocódigo 7 – Fundações;



Eurocódigo 8 - Disposições para Projeto de Estruturas Sismo-Resistentes.

Rede de esgotos pluviais
Os dimensionamentos e conceção do sistema, foram efetuados de acordo com o
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais, Decreto Regulamentar N.º 23/95 de 23 de Agosto.
O sistema de drenagem a executar pretende recolher os caudais pluviais oriundos da
cobertura da edificação que serão conduzidos às caixas de ligação da rede pluvial
exterior e as águas provenientes das caleiras dos pavimentos técnicos do edifício serão
encaminhadas para as caixas de ligação exteriores, de acordo com a respetiva peça
desenhada.
Os caudais pluviais serão recolhidos por uma caleira situada ao nível da cobertura e
serão conduzidos por estas até aos tubos de queda, equipados com ralos de pinha.
Após a instalação de curvas de concordância, faz-se a ligação dos tubos de queda aos
coletores prediais que conduzirão as águas pluviais até às caixas de ligação.
Pretende-se dimensionar para a região pluviométrica mais desfavorável (Região C),
considerando a duração da chuvada de cálculo igual ao tempo de concentração da
bacia, 5 minutos, e um período de retorno de 10 anos, obtém-se o valor de
intensidade média máxima de precipitação de 144,17 mm/h.
Foram dimensionados os seguintes equipamentos: caleiras, tubos de queda e ramais
de descarga e coletores, encontrando-se no Anexo II (Vol. IV do EIA) a informação
respetiva.
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Considerou-se que a altura da lâmina líquida no interior das caleiras não ultrapassa
7/10 da altura da sua secção transversal e que a inclinação está compreendida entre 5
mm/m e 40mm/m. Para o diâmetro comercial adotado, garantindo o valor mínimo
regulamentar de 100mm (no caso de coletores), foram verificadas as condições
regulamentares impostas à velocidade de escoamento que se traduzem pela relação
0.9 m/s < v. esc. < 5.0 m/s, à exceção de coletores de cabeceira, em que se garante v.
esc. < 5.0 m/s.

d)

Climatização AVAC
No âmbito do trabalho realizado são definidas a condições ambientais e de projeto, as
potências dos equipamentos a instalar, as redes de fluidos de refrigerante, e os locais
técnicos das instalações.
Os critérios que orientam as soluções projetadas estão de acordo com a legislação
nacional em vigor e com as Normas e Regulamentos Internacionalmente aceites.
Pretende-se de uma forma geral garantir condições de conforto e higiene adequadas
aos espaços a tratar. O conjunto das instalações irá permitir:


Tratar de forma independente as diversas zonas, em função das condições
pretendidas, do período de funcionamento, da ocupação e do tipo de atividade;



Controlar a temperatura seca durante o Inverno (aquecimento);



Controlar a temperatura seca durante o Verão (arrefecimento).

Para a casa de painel, a climatização será efetuada por dois sistemas do tipo Split
(Bomba de Calor), com duas unidades interiores do tipo horizontal de teto, sendo as
unidades exteriores instaladas a nível baixo em local definido pela arquitetura, e
conforme indicado nas peças desenhadas.
Estes sistemas funcionarão, em regime de redundância, sendo portanto suficiente o
funcionamento de apenas uma unidade, para assegurar as condições interiores
pretendidas. Deste modo, será colocado no quadro eléctrico um sistema de comando
automático, que permita o funcionamento alternado (quinzenalmente) de cada uma
das máquinas. As unidades interiores deverão ser fornecidas com comando individual
por cabo.
Neste espaço será instalado um quadro eléctrico dedicado (QEAC 1), para a
alimentação de todos os equipamentos pertencentes à instalação de AVAC.
Relativamente às cargas de arrefecimento sensível para a sala, foi considerado
170W/m2 para a Casa de Painel.
O balanço térmico das zonas a climatizar está descrito no Quadro 2.25.
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Quadro 2.25 – Balanço térmico das zonas a climatizar na casa de painel

2.5.3.5

UNIDADE

TIPO

POTÊNCIA DE
ARREFECIMENTO (KW)

POTÊNCIA DE
AQUECIMENTO (KW)

UE – 1.0

Split bomba de calor 410-a

10,0

11,2

UI – 1.1

Horizontal de Teto

10,0

11,2

UE – 2.0

Split bomba de calor 410-a

10,0

11,2

UI – 2.1

Horizontal de Teto

10,0

11,2

Edifício de comando (EC1)
Os Projetos constantes desta empreitada são Arquitetura, Estruturas, Instalações
Hidráulicas e AVAC. As Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança
encontram-se excluídas da presente empreitada.

a)

Arquitetura
O Edifício de Comando tem uma implantação de 214.50m2 (20.08m x 10.68m).
O passeio exterior de acesso ao edifício tem 1.20m de largura e desenvolve-se no seu
perímetro.
O edifício desenvolve-se num único piso ao nível térreo, com uma cércea de 4.23m. É
constituído por seis compartimentos técnicos: Sala de Telecomunicações (34.98m2),
Sala de Quadros (38.28m2), Oficina (22.75m2), Armazém (22.57m2), Sala de Comando
(19.14m2) e Sala Polivalente (17.52m2); por duas Instalações Sanitárias, uma para
utilização feminina e pessoas com mobilidade condicionada (5m2), e outra para
utilização masculina contendo ainda zona de vestiário e duche (9.10m2); e uma divisão
para Arrumos (2m2).
No centro do edifício existe um corredor para circulação e acesso às divisões.
A Sala Polivalente contempla um armário para uma mini-copa que ficará integrado na
linha de armários que serão previstos posteriormente para este espaço.
A cota de soleira está a 0.18cm (0.08cm acima da cota do passeio exterior) e com pé
direito livre de 2.90m.
A platibanda, em betão, está balançada 0.80m em toda a periferia do edifício. Este
desfasamento entre o plano da fachada e o plano da platibanda, irá permitir que o
caminho de recolha de águas pluviais da cobertura se processe totalmente pelo
exterior da periferia da fachada, evitando, em caso de infiltração, a entrada de água no
interior do edifício. Essa saliência da platibanda funciona, ainda, como proteção do
utilizador do edifício, à intempérie.
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O acesso ao interior do edifício, a partir do exterior das instalações do Posto de Corte,
é feito através da Sala de Telecomunicações.
A partir do interior das instalações do Posto de Corte, o acesso ao edifício é feito
preferencialmente através da Sala de Quadros por uma porta metálica no alçado
principal. A Oficina e o Armazém também são acedidos pelo interior do Posto de Corte
através de um portão seccionado eléctrico.
A iluminação natural necessária ao pleno funcionamento das salas polivalente e de
comando é garantida por dois vãos oscilo batentes, em caixilharia de alumínio lacado,
situados na fachada principal, orientada para o interior da instalação.
A Sala de Quadros frui de iluminação natural assegurada por vãos de menor dimensão
e de caixilho fixo, de forma a tornar o espaço interior mais confortável, não sendo
objetivo, no entanto, para utilização desta a sala, dispensar a iluminação artificial.
As restantes divisões são iluminadas artificialmente pois, por motivos de segurança da
instalação, não se contemplaram vãos para o exterior da instalação.
As unidades exteriores de AVAC estão integradas numa banqueta adoçada à fachada
lateral do edifício, de forma a minimizar o impacto visual na fachada e a ficarem menos
acessíveis ao vandalismo.
Os materiais selecionados, tais como o mosaico cerâmico, o betão e os vãos metálicos
com um acabamento específico, apresentam, no geral, boa resistência ao vandalismo e
exigem uma manutenção muito reduzida. O mosaico cerâmico pré-cortado, tem ainda
as vantagens da facilidade e rentabilidade de aplicação.
A Casa das Bombas encontra-se acoplada à fachada Sul deste edifício.
Para mais informação sobre o sistema construtivo e acabamentos consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).

b)

Estruturas
A definição da estrutura foi condicionada pela arquitetura uma vez que se pretendeu a
integração total desta nas paredes de compartimentação.
Devido à condicionante de que o projeto dos edifícios técnicos não tem restrições de
implantação em qualquer ponto do país, considerou-se os casos de carga mais
gravosos no dimensionamento das estruturas.
Deste modo, o edifício foi dimensionado para a zona sísmica mais desfavorável “Zona
A”, o que significa que os princípios de dimensionamento para ações horizontais foram
considerados como condicionantes à estrutura. Dado tratar-se de infraestruturas e
equipamentos essenciais para o fornecimento de energia cuja operacionalidade deve
ser assegurada após um sismo intenso, adotou-se a redução regulamentar dos
coeficientes comportamento na consideração da ação sísmica.
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No seguimento dos mesmos princípios de dimensionamento, considerou-se a carga de
neve para uma elevação máxima de 1100m.
As estruturas em betão armado a executar neste projeto são os maciços de fundação,
em betão armado, os pilares, as vigas, as platibandas e a laje de cobertura. A estrutura
apresenta uma forma em planta retangular (20.08m x 10.68m) desenvolvendo-se em
4.23m de altura.
Para mais informação sobre o fundações, superestrutura e materiais consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).
Para a elaboração do presente Projeto, foram utilizados os seguintes Regulamentos e
Normas:

c)



REBAP - Regulamento de Estruturas de Betão-Armado e Pré-esforçado;



RSA - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes;



ENV206 - Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade;



Eurocódigo 2 - Estruturas de Betão Armado;



Eurocódigo 7 – Fundações;



Eurocódigo 8 - Disposições para Projeto de Estruturas Sismo-Resistentes.

Rede de abastecimento de água
Neste estudo, além do Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto
(“Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e
Drenagem de Águas Residuais“), foram utilizadas as regras expostas na publicação do
LNEC - Procº n.º 088/71/1060 (“Curso Sobre Dimensionamento de Redes de
Distribuição de água e Drenagem de Águas Residuais em Edifícios“ - LNEC 3 e 4 de
Fevereiro de 1993).


Cada edifício é alimentado através de um contador instalado na casa das
bombas. Desse contador derivará uma rede de PEAD PN10 com 40 mm de
diâmetro que embebida no pavimento conduzirá a água ao respetivo imóvel.



No interior do edifício, a rede será de polipropileno – PP R, tipo Coprax +
Aluminium, ou equivalente.



A rede de distribuição de água alimentará todos os dispositivos de utilização
existentes no interior do edifício. Cada ambiente sanitário será contemplado por
válvulas de seccionamento que seccionarão cada instalação sanitária.



A produção de água quente será assegurada por um Termoacumulador elétrico
situado na zona de arrumos, a partir do qual se fará a distribuição da rede de
água quente aos vários dispositivos, com respetivo seccionamento dos
ambientes.



O dimensionamento predial de distribuição de água será realizado para a rede
de água fria e quente (para usos sanitários) tendo em conta o caudal a assegurar
nos dispositivos de utilização, o desenvolvimento das mesmas, e do material
constituinte das tubagens.
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Serão sempre utilizadas as prescrições do fabricante e as boas normas de
montagem da rede, nomeadamente no que diz respeito à tubagem, acessórios,
aplicação em obra e ensaios.



A conceção da rede teve em conta aspetos de conforto, relacionados com os
caudais e pressões e da economia da sua manutenção, admitindo-se que as
pressões de serviço nos dispositivos de utilização estão compreendidas entre
15x104 Pa e 30x104 Pa e que as velocidades de escoamento se situarão entre
0.5m/s e 2.0m/s (preferencialmente na média destes valores).

Para mais informação sobre metodologia de cálculo e dimensionamento consultar
Anexo II (Vol. IV do EIA).

d)

Rede de drenagem de esgotos domésticos
Neste estudo, além do Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto
(“Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e
Drenagem de Águas Residuais“), foram utilizadas as regras expostas na publicação do
LNEC - Procº n.º 088/71/1060 (“Curso Sobre Dimensionamento de Redes de
Distribuição de água e Drenagem de Águas Residuais em Edifícios“ - LNEC 3 e 4 de
Fevereiro de 1993).


A rede de águas residuais domésticas destina-se à recolha e condução das Águas
Residuais Domésticas produzidas nas duas instalações sanitárias existentes em
cada edifício de comando.



As águas residuais domésticas produzidas são conduzidas através de ramais de
descarga para as caixas de ligação. Visto que não existem tubos de queda, a
ventilação da rede será assegurada pela ventilação existente na caixa de ligação
situada mais a montante da rede.



A partir das caixas de ligação as águas residuais domésticas serão conduzidas
através de coletores prediais até à inserção na rede exterior do
empreendimento.



O material a empregar na rede será o PVC rígido na classe de pressão 0.6Mpa.



Os acessórios a utilizar serão do mesmo material e classe de pressão. As ligações
serão executadas por abocardamento com anel de borracha garantindo assim a
livre dilatação e a estanquidade.



As inclinações dos ramais de descarga privativos dos aparelhos estarão
compreendidas entre 1% e 4% e terão os diâmetros mínimos regulamentares.



Os aparelhos que não são sifonados em caixas de pavimento são equipados com
sifões individuais; os sifões deverão possuir fecho hídrico compreendido entre
50 mm e 75 mm.



A drenagem é feita por gravidade.

Para mais informação sobre metodologia de cálculo e dimensionamento consultar
Anexo II (Vol. IV do EIA).

123

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

e)

Rede de drenagem de águas pluviais
Os dimensionamentos e conceção do sistema foram efetuados de acordo com o
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais, Decreto Regulamentar N.º 23/95 de 23 de Agosto.


O sistema de drenagem a executar pretende recolher os caudais pluviais
oriundos da cobertura da edificação que serão conduzidos às caixas de ligação
da rede pluvial exterior e as águas provenientes das caleiras dos pavimentos
técnicos do edifício serão encaminhadas para as caixas de ligação exteriores, de
acordo com a respetiva peça desenhada.



Os caudais pluviais da cobertura serão recolhidos por duas caleiras e serão
conduzidos por estas até aos tubos de queda, equipados com ralo de pinha.
Após a instalação de curvas de concordância, faz-se a ligação dos tubos de
queda às câmaras de ligação.



Das câmaras de ligação as águas serão encaminhadas através dos coletores
prediais às infraestruturas de águas pluviais da rede do empreendimento.

Para mais informação sobre metodologia de cálculo e dimensionamento consultar
Anexo II (Vol. IV do EIA).

f)

Climatização AVAC
No âmbito do trabalho realizado são definidas a condições ambientais e de projeto, as
potências dos equipamentos a instalar, as redes de fluidos de refrigerante, e os locais
técnicos das instalações.
Os critérios que orientam as soluções projetadas estão de acordo com a legislação
nacional em vigor e com as Normas e Regulamentos Internacionalmente aceites.
Pretende-se de uma forma geral garantir condições de conforto e higiene adequadas
aos espaços a tratar. O conjunto das instalações irá permitir:


Tratar de forma independente as diversas zonas, em função das condições
pretendidas, do período de funcionamento, da ocupação e do tipo de atividade;



Controlar a temperatura seca durante o Inverno (aquecimento);



Controlar a temperatura seca durante o Verão (arrefecimento).

Os critérios que orientam as soluções projetadas estão de acordo com a legislação
nacional em vigor e com as Normas e Regulamentos Internacionalmente aceites.
Sala Polivalente e Sala de Comando
Para estes dois espaços, a climatização será efetuada por um sistema do tipo MultiSplit (Bomba de Calor), com duas unidades interiores do tipo Mural fixas ao teto,
sendo a unidade exterior instalada a nível baixo em local definido pela arquitetura e
conforme indicado nas peças desenhadas.
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As unidades interiores deverão ser fornecidas com comando individual por cabo.
Sala das Telecomunicações
Para esta sala, a climatização será efetuada por dois sistemas do tipo Split (Bomba de
Calor), com duas unidades interiores do tipo horizontal de teto, sendo as unidades
exteriores instaladas a nível baixo, em local definido pela arquitetura, e conforme
indicado nas peças desenhadas.
Estes sistemas funcionarão, em regime de redundância, sendo portanto suficiente o
funcionamento de apenas uma unidade, para assegurar as condições interiores
pretendidas. Deste modo, será colocado no quadro elétrico um sistema de comando
automático, que permita o funcionamento alternado (quinzenalmente) de cada uma
das máquinas.
As unidades interiores deverão ser fornecidas com comando individual por cabo.
Sala de Quadros
Para esta sala, a climatização será efetuada por dois sistemas do tipo Split (Bomba de
Calor), com duas unidades interiores do tipo horizontal de teto, sendo as unidades
exteriores instaladas a nível baixo, em local definido pela arquitetura, e conforme
indicado nas peças desenhadas.
Estes sistemas funcionarão, em regime de redundância, sendo portanto suficiente o
funcionamento de apenas uma unidade, para assegurar as condições interiores
pretendidas. Deste modo, será colocado no quadro elétrico um sistema de comando
automático, que permita o funcionamento alternado (quinzenalmente) de cada uma
das máquinas.
As unidades interiores deverão ser fornecidas com comando individual por cabo.
Neste espaço será instalado um quadro elétrico dedicado (QEAC 1), para a alimentação
de todos os equipamentos pertencentes à instalação de AVAC.
Oficina
Para a oficina, será prevista uma extração mecânica, com um ventilador dedicado,
acoplado a uma rede de condutas, de forma a garantir uma renovação do ar interior. A
taxa de renovação usada, tendo em conta o tipo de atividade a realizar no interior da
sala, foi de 6 renovações por hora. A descarga é realizada para o alçado tardoz, por
meio de uma grelha de exterior, incluída no projeto de arquitetura
Instalações Sanitárias
Ventilação natural através de grelhas instaladas a nível alto e baixo. As grelhas deverão
ser lacadas na cor RAL definida no projeto de arquitetura.
O balanço térmico das zonas a climatizar está descrito no Quadro 2.26.
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Quadro 2.26 – Balanço térmico das zonas a climatizar no edifício de comando
UNIDADE

TIPO

POTÊNCIA DE
ARREFECIMENTO [KW]

POTÊNCIA DE
AQUECIMENTO [KW]

UE – 1.0

Split bomba de calor 410-a

7,1

8,0

UI – 1.1

Horizontal de Teto

7,1

8,0

UE – 2.0

Split bomba de calor 410-a

7,1

8,0

UI – 2.1

Horizontal de Teto

7,1

8,0

UE – 3.0

Split bomba de calor 410-a

7,1

8,0

UI – 3.1

Horizontal de Teto

7,1

8,0

UE – 4.0

Split bomba de calor 410-a

7,1

8,0

UI – 4.1

Horizontal de Teto

7,1

8,0

UE – 5.0

Multi-Split bomba de calor 410-a

5,2

6,8

UI – 5.1

Mural

2.6

3,4

UI – 5.1

Mural

2.6

3,4

2.5.3.6

Casa dos serviços auxiliares (CSA2)
Os Projetos constantes desta empreitada são Arquitetura, Estruturas, Instalações
Hidráulicas e AVAC. As Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança
encontram-se excluídas da presente empreitada.

a)

Arquitetura
A Casa de Serviços Auxiliares – CSA2 tem uma implantação de 125.16m2 (16.96m x
7.38m).
O passeio exterior de acesso tem 1.20m de largura e desenvolve-se junto à fachada
principal do edifício.
O edifício desenvolve-se num único piso ao nível térreo, com uma cércea de 4.23m.
É constituído por três compartimentos técnicos: Sala do Grupo Diesel (26.80m2), Sala
de Quadros (26.80m2) e Sala de Baterias (30.15 / 51.59m2).
A cota de soleira está a 0.18m (0.08m acima da cota do passeio exterior) à exceção da
Sala de Baterias que está a 0.13m. O pé direito livre é de 2.90m.
A platibanda, em betão, está balançada 0.80m em toda a periferia do edifício, à
exceção do alçado tardoz, em que balança apenas 0.45m. Este desfasamento entre o
plano da fachada e o plano da platibanda, irá permitir que o caminho de recolha de
águas pluviais da cobertura se processe totalmente pelo exterior da periferia da
fachada, evitando, em caso de infiltração, a entrada de água no interior do edifício.
Essa saliência da platibanda funciona ainda, como proteção do utilizador do edifício, à
intempérie.
As fachadas são revestidas a mosaico cerâmico pré-cortado.
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O acesso ao interior de cada compartimento é feito pelo alçado frontal através de
portas metálicas com grelhas de ventilação, à exceção da porta de acesso à Sala de
Quadros, que não terá grelha por existir ventilação condicionada. A Sala do Grupo
Diesel é dotada de porta de 2 folhas.
A existência de vãos fixos em caixilharia de alumínio lacado, localizados na Sala de
Quadros e na Sala de Baterias, asseguram alguma iluminação natural de forma a tornar
o espaço interior mais confortável, não sendo objetivo, no entanto, dispensar a
iluminação artificial para a sua utilização.
As unidades exteriores de AVAC estão integradas numa banqueta adossada à fachada
tardoz do edifício, de forma a minimizar o impacto visual na fachada e a ficarem
menos acessíveis ao vandalismo.
Os materiais selecionados, tais como o mosaico cerâmico, o betão e os vãos metálicos
com um acabamento específico, apresentam, no geral, boa resistência ao vandalismo e
exigem uma manutenção muito reduzida. O mosaico cerâmico pré-cortado tem ainda
as vantagens da facilidade e rentabilidade de aplicação.
Para mais informação sobre o sistema construtivo e acabamentos consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).

b)

Estruturas
A definição das estruturas foi condicionada pela arquitetura uma vez que se pretendeu
a integração total desta nas paredes de compartimentação. Foram projetados dois
edifícios distintos onde a área da sala de baterias é diferente, atendendo à
necessidade que o Posto de Corte apresentar.
Devido à condicionante de que o projeto dos edifícios técnicos não tem restrições de
implantação em qualquer ponto do país, considerou-se os casos de carga mais
gravosos no dimensionamento da estrutura.
Deste modo, os edifícios foram dimensionados para a zona sísmica mais desfavorável
“Zona A”, o que significa que os princípios de dimensionamento para ações horizontais
foram considerados como condicionantes à estrutura. Dado tratar-se de
infraestruturas e equipamentos essenciais para o fornecimento de energia cuja
operacionalidade deve ser assegurada após um sismo intenso adotou-se a redução
regulamentar dos coeficientes comportamento na consideração da ação sísmica.
No seguimento dos mesmos princípios de dimensionamento, considerou-se a carga de
neve para uma elevação máxima de 1100m.
As estruturas em betão armado a executar neste projeto são os maciços de fundação,
em betão armado, os pilares, as vigas, as platibandas e a laje de cobertura. A estrutura
da Casa de Serviços Auxiliares 2 (CSA2) apresenta uma forma em planta retangular
(16.96mx 7.38m) desenvolvendo-se em 4.23m de altura.
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Para mais informação sobre o fundações, superestrutura e materiais consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).
Para a elaboração do presente Projeto, foram utilizados os seguintes Regulamentos e
Normas:

c)



REBAP - Regulamento de Estruturas de Betão-Armado e Pré-esforçado;



RSA - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes;



ENV206 - Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade;



Eurocódigo 2 - Estruturas de Betão Armado;



Eurocódigo 7 – Fundações;



Eurocódigo 8 - Disposições para Projeto de Estruturas Sismo-Resistentes.

Rede de abastecimento de água
Neste estudo, além do Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto
(“Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e
Drenagem de Águas Residuais“), foram utilizadas as regras expostas na publicação do
LNEC - Procº n.º 088/71/1060 (“Curso Sobre Dimensionamento de Redes de
Distribuição de água e Drenagem de Águas Residuais em Edifícios“ - LNEC 3 e 4 de
Fevereiro de 1993).


Cada edifício é alimentado através de um contador instalado na entrada da
subestação. Desse contador derivará uma rede de PEAD PN16 com 25 mm de
diâmetro que embebida no pavimento conduzirá a água ao respetivo imóvel.



No interior do edifício, a rede será de polipropileno – PP R, tipo Coprax +
Aluminium, ou equivalente.



A rede de distribuição de água alimentará todos os dispositivos de utilização
existentes no interior do edifício. Cada ambiente sanitário será contemplado por
válvulas de seccionamento que seccionarão cada instalação sanitária.



A produção de água quente será assegurada por um Termoacumulador elétrico
situado na zona de arrumos, a partir do qual se fará a distribuição da rede de
água quente aos vários dispositivos, com respetivo seccionamento dos
ambientes.



O dimensionamento predial de distribuição de água será realizado para a rede
de água fria e quente (para usos sanitários) tendo em conta o caudal a assegurar
nos dispositivos de utilização, o desenvolvimento das mesmas, e do material
constituinte das tubagens.



Serão sempre utilizadas as prescrições do fabricante e as boas normas de
montagem da rede, nomeadamente no que diz respeito à tubagem, acessórios,
aplicação em obra e ensaios.



A conceção da rede teve em conta aspetos de conforto, relacionados com os
caudais e pressões e da economia da sua manutenção, admitindo-se que as
pressões de serviço nos dispositivos de utilização estão compreendidas entre
15x104 Pa e 30x104 Pa e que as velocidades de escoamento se situarão entre
0.5m/s e 2.0m/s (preferencialmente na média destes valores).
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Para mais informação sobre metodologia de cálculo e dimensionamento consultar
Anexo II (Vol. IV do EIA).

d)

Rede de drenagem de esgotos domésticos
Neste estudo, além do Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto
(“Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e
Drenagem de Águas Residuais“), foram utilizadas as regras expostas na publicação do
LNEC - Procº n.º 088/71/1060 (“Curso Sobre Dimensionamento de Redes de
Distribuição de água e Drenagem de Águas Residuais em Edifícios“ - LNEC 3 e 4 de
Fevereiro de 1993).


A rede de águas residuais domésticas destina-se à recolha e condução das Águas
Residuais Domésticas produzidas nas duas instalações sanitárias existentes em
cada edifício de comando.



As águas residuais domésticas produzidas são conduzidas através de ramais de
descarga para as caixas de ligação. Visto que não existem tubos de queda, a
ventilação da rede será assegurada pela ventilação existente na caixa de ligação
situada mais a montante da rede.



A partir das caixas de ligação as águas residuais domésticas serão conduzidas
através de coletores prediais até à inserção na rede exterior do
empreendimento.



O material a empregar na rede será o PVC rígido na classe de pressão 0.6Mpa.



Os acessórios a utilizar serão do mesmo material e classe de pressão. As ligações
serão executadas por abocardamento com anel de borracha garantindo assim a
livre dilatação e a estanquidade.



As inclinações dos ramais de descarga privativos dos aparelhos estarão
compreendidas entre 1% e 4% e terão os diâmetros mínimos regulamentares.



Os aparelhos que não são sifonados em caixas de pavimento são equipados com
sifões individuais; os sifões deverão possuir fecho hídrico compreendido entre
50 mm e 75 mm.



A drenagem é feita por gravidade.

Para mais informação sobre metodologia de cálculo e dimensionamento consultar
Anexo II (Vol. IV do EIA).

e)

Rede de drenagem de águas pluviais
Os dimensionamentos e conceção do sistema foram efetuados de acordo com o
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais, Decreto Regulamentar N.º 23/95 de 23 de Agosto.
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O sistema de drenagem a executar pretende recolher os caudais pluviais
oriundos da cobertura da edificação que serão conduzidos às caixas de ligação
da rede pluvial exterior e as águas provenientes das caleiras dos pavimentos
técnicos do edifício serão encaminhadas para as caixas de ligação exteriores, de
acordo com a respetiva peça desenhada.



Os caudais pluviais da cobertura serão recolhidos por duas caleiras e serão
conduzidos por estas até aos tubos de queda, equipados com ralo de pinha.
Após a instalação de curvas de concordância, faz-se a ligação dos tubos de
queda às câmaras de ligação.



Das câmaras de ligação as águas serão encaminhadas através dos coletores
prediais às infraestruturas de águas pluviais da rede do empreendimento.

Para mais informação sobre metodologia de cálculo e dimensionamento consultar
Anexo II (Vol. IV do EIA).

f)

Climatização AVAC
No âmbito do trabalho realizado são definidas a condições ambientais e de projeto, as
potências dos equipamentos a instalar, as redes de fluidos de refrigerante, e os locais
técnicos das instalações.
Os critérios que orientam as soluções projetadas estão de acordo com a legislação
nacional em vigor e com as Normas e Regulamentos Internacionalmente aceites.
Pretende-se de uma forma geral garantir condições de conforto e higiene adequadas
aos espaços a tratar. O conjunto das instalações irá permitir:


Tratar de forma independente as diversas zonas, em função das condições
pretendidas, do período de funcionamento, da ocupação e do tipo de atividade;



Controlar a temperatura seca durante o Inverno (aquecimento);



Controlar a temperatura seca durante o Verão (arrefecimento).

Os critérios que orientam as soluções projetadas estão de acordo com a legislação
nacional em vigor e com as Normas e Regulamentos Internacionalmente aceites.
Para esta sala dos quadros, a climatização será efetuada por dois sistemas do tipo Split
(Bomba de Calor), com duas unidades interiores do tipo horizontal de teto, sendo as
unidades exteriores instaladas a nível baixo, em local definido pela arquitetura, e
conforme indicado nas peças desenhadas.
Estes sistemas funcionarão, em regime de redundância, sendo portanto suficiente o
funcionamento de apenas uma unidade, para assegurar as condições interiores
pretendidas. Deste modo, será colocado no quadro elétrico um sistema de comando
automático, que permita o funcionamento alternado (quinzenalmente) de cada uma
das máquinas.
As unidades interiores deverão ser fornecidas com comando individual por cabo.
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Neste espaço será instalado um quadro elétrico dedicado (QEAC 1), para a alimentação
de todos os equipamentos pertencentes à instalação de AVAC.
O balanço térmico das zonas a climatizar está descrito no Quadro 2.27.
Quadro 2.27 – Balanço térmico das zonas a climatizar na casa de serviços

2.5.3.7

UNIDADE

TIPO

POTÊNCIA DE
ARREFECIMENTO [KW]

POTÊNCIA DE
AQUECIMENTO [KW]

UE – 1.0

Split bomba de calor 410-a

7,1

8,0

UI – 1.1

Horizontal de Teto

7,1

8,0

UE – 2.0

Split bomba de calor 410-a

7,1

8,0

UI – 2.1

Horizontal de Teto

7,1

8,0

Casa das bombas
Os Projetos constantes desta empreitada são Arquitetura, Estruturas e Instalações
Hidráulicas.

a)

Arquitetura
A Casa das Bombas tem uma implantação de 6.65m2 (3.23m x 2.06m). Desenvolve-se
num único piso ao nível térreo, com uma cércea máxima de 2.70m, e encontra-se
acoplada à fachada Sul do Edifício de Comando.
É constituída por um único compartimento, com a área de 5.00m2 (2.75m x 1.82m), a
uma cota de soleira de 0.15cm e com pé direito livre variável.
As fachadas são revestidas a mosaico cerâmico pré-cortado.
A cobertura é em betão, com um pendente de 2%, e está balançada 0.30m em toda a
periferia do edifício. Esta saliência da cobertura relativamente ao plano da fachada irá
permitir afastar a água da fachada do edifício, evitando infiltrações.
O acesso ao interior é feito pelo alçado frontal, através de uma porta metálica
grelhada.
Os materiais selecionados, tais como o mosaico cerâmico, o betão e o vão metálico
com um acabamento específico, apresentam, no geral, boa resistência ao vandalismo e
exigem uma manutenção muito reduzida. O mosaico cerâmico pré-cortado tem ainda
as vantagens da facilidade e rentabilidade de aplicação.
Para mais informação sobre o sistema construtivo e acabamentos consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).

131

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

b)

Estruturas
A definição da estrutura foi condicionada pela arquitetura uma vez que se pretendeu a
integração total desta nas paredes.
Devido à condicionante de que o projeto dos edifícios técnicos não tem restrições de
implantação em qualquer ponto do país, considerou-se os casos de carga mais
gravosos, dentro do razoável, no dimensionamento das estruturas.
Deste modo, o edifício foi dimensionado para a zona sísmica mais desfavorável “Zona
A”, o que significa que os princípios de dimensionamento para ações horizontais foram
considerados como condicionantes à estrutura. Dado tratar-se de infraestruturas e
equipamentos essenciais para o fornecimento de energia cuja operacionalidade deve
ser assegurada após um sismo intenso adotou-se a redução regulamentar dos
coeficientes comportamento na consideração da ação sísmica.
No seguimento dos mesmos princípios de dimensionamento, considerou-se a carga de
neve para uma elevação máxima de 1100m.
As estruturas em betão armado a executar neste projeto são os maciços de fundação,
em betão armado, os pilares, as vigas, as platibandas e a laje de cobertura. A estrutura
apresenta uma forma em planta retangular (3.83x2.36m2) desenvolvendo-se em
2.70m de altura.
Para mais informação sobre o fundações, superestrutura e materiais consultar Anexo II
(Vol. IV do EIA).
Para a elaboração do presente Projeto, foram utilizados os seguintes Regulamentos e
Normas:

2.5.3.8



REBAP - Regulamento de Estruturas de Betão-Armado e Pré-esforçado;



RSA - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes;



ENV206 - Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade;



Eurocódigo 2 - Estruturas de Betão Armado;



Eurocódigo 7 – Fundações;



Eurocódigo 8 - Disposições para Projeto de Estruturas Sismo-Resistentes.

Rede de abastecimento de água à subestação
A extensão das obras está compreendida desde o reservatório de água para consumo
até à válvula de seccionamento em caixa de pavimento dos Edifícios de Comando e da
Casa dos Serviços Auxiliares.
Nas peças desenhadas que integram o projeto são especificados o traçado, os calibres
das canalizações e todos os demais acessórios necessários à sua correta execução.
O contador geral será instalado em armário próprio, no interior da Casa das Bombas, a
jusante da central hidropressora.

132

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

A jusante do contador será instalada uma eletroválvula ligada a um sistema
automático de deteção de inundações, que corta o abastecimento ao edifício sempre
que os sensores instalados nas divisões com equipamentos mecânicos sejam
acionados.
Na Casa das Bombas, juntamente com a central de pressurização está incluída a
sinalização sonora e luminosa, do nível máximo de enchimento do reservatório de
armazenamento de água (90%). Através de sinalização remota, no Edifício de Comando
será instalado uma sinalização luminosa para quando o nível mínimo no reservatório
(20%) é atingido. Este nível mínimo é definido de acordo com as especificações e
instruções do fornecedor do equipamento já que também depende da resistência às
cargas laterais do terreno no reservatório.
Todas as tubagens da rede exterior serão em tubo de Polietileno de Alta Densidade
(PEAD).
As canalizações serão enterradas em valas, devendo ser sempre protegidas de ações
mecânicas.
Sempre que possível, as canalizações de água serão assentes em plano superior ao das
canalizações de esgoto (caso hajam) e afastadas destas, pelo menos 1 m, adoptandose proteções adequadas, devidamente justificadas, entre as canalizações de água e as
de esgoto.
Para informação detalhada do dimensionamento dos elementos base, consultar Anexo
II (Vol. IV do EIA).

a)

Sistema de abastecimento e tratamento
O abastecimento não será efetuado através de ligação à rede pública mas por meio de
um reservatório de acumulação de água potável com cerca de 6000l. Este reservatório
cilíndrico, em poliéster reforçado a fibra de vidro, de montagem enterrada na
horizontal. O reservatório será munido de tubagem para entrada de água, saída e
arejamento. O reservatório será do tipo “DCHE 6000” da “Aquafojo”, ou equivalente.
A desinfeção e recirculação da água será efetuada através de um clorador de pastilhas.
Periodicamente a água do reservatório será bombeada por meio de uma bomba de
recirculação ao clorador de pastilhas (hipoclorito de sódio de dissolução lenta). No
contacto da água com as pastilhas efetua-se a sua desinfeção por dissolução lenta
destas, retornando a água ao reservatório.
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Figura 2.7 – Sistema de abastecimento e tratamento

A água será bombeada a partir deste reservatório para os edifícios a abastecer. O
cálculo do sistema de pressurização foi efetuado com base no caudal, no desnível a
vencer e nas perdas de carga. Este sistema deverá ser composto por duas
eletrobombas, sendo uma de reserva, para que uma possa substituir a outra em caso
de avaria ou manutenção.
Cada eletrobomba deverá ter as seguintes características:


Altura manométrica –26.0 mCA



Caudal a elevar – 6 m3/h

Para o dimensionamento do volume do reservatório foram considerados os seguintes
pressupostos, facultados pelo Dono de Obra:


Período destinado à fase de exploração (situação comum)



Nº de pessoas: 1 a 2 (considerou-se 1.5);



Utilização: periodicidade de uma visita semanal;



Período destinado à fase de conservação (situação ocasional)



Ocorre a cada 3 anos;



Nº de pessoas: 6;



Utilização: diária, durante 3 meses;



Capitação: 70 l/pessoa/dia.

Assim sendo, e considerando para a situação mais desfavorável temos uma autonomia
de 14 dias.
O sistema de pressurização inclui sinalização de nível de alarme mínimo e máximo da
altura de água no reservatório. O nível de alarme mínimo (20%) será dado, por
sinalização remota, no Edifício de Comando, local onde a probabilidade de estarem
operadores presentes é maior, e o nível de alarme máximo (90%) será dado na Casa
das Bombas. Os níveis de alarme serão definidos de acordo com as especificações e
instruções do fornecedor do equipamento.
Para mais informação sobre os materiais utilizados, consultar Anexo II (Vol. IV do EIA).
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Em todo o caso omisso serão respeitadas as normas técnicas em vigor,
nomeadamente:

2.5.3.9



Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e
Drenagem de Águas Residuais;



Disposições dos Serviços Municipalizados.

Tratamento e armazenamento das águas residuais domésticas da subestação
A extensão das obras está compreendida desde as caixas de início de ramal da Casa de
Serviços Auxiliares e do Edifício de Comando até ao reservatório enterrado que tem
por função a acumulação das águas residuais.
Teve-se em consideração os seguintes pontos:


Separação da rede: Até à sua ligação aos reservatórios, a rede de drenagem das
águas residuais domésticas será separada de qualquer rede de drenagem de
águas pluviais e de águas de origem industrial ou outras.



Identificação das canalizações: As canalizações instaladas serão identificadas
consoante a natureza das águas transportadas, de acordo com as regras de
normalização estabelecidas.



Prevenção da contaminação: Não será permitida a ligação entre a rede predial
de distribuição de água e a rede predial de drenagem de águas residuais.

Na elaboração dos projetos e na execução da obra observar-se-ão as disposições legais
e regulamentares em vigor aplicáveis, nomeadamente:


Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Drenagem de Águas
Residuais, Decreto - Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto;



Regras e Recomendações do LNEC aplicáveis;



Disposições dos Serviços Municipalizados.

e outras eventualmente em vigor mesmo que não mencionadas no presente projeto.

a)

Conceção do sistema


Ventilação:
o O sistema de drenagem de águas residuais domésticas não terá ventilação
primária visto não existirem tubos de queda. A ventilação da rede horizontal
será obtida pela ventilação das caixas de cabeceira.
o A ventilação de águas residuais será independente da de qualquer outro
sistema de ventilação do edifício. Todos os tubos terão as secções que os
desenhos indicarem, ou as que os regulamentos aconselham.
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Drenagem das águas residuais domésticas:
o Todas as águas residuais domésticas serão recolhidas nos dispositivos
sanitários através dos ramais de descarga. Os ramais de descarga ligarão às
caixas de pavimento que conduzem aos ramais de ligação.
o Os coletores têm por finalidade a recolha de águas residuais provenientes
dos ramais de descarga e encaminha-las para o reservatório de
armazenamento de águas residuais domésticas.



Traçado:
o As águas residuais são todas recolhidas ao nível do arruamento.
o A rede será sempre separativa, isto é, independente da pluvial.
o O traçado de coletores prediais será retilíneo, tanto em planta como em
perfil. Nos coletores prediais foram colocadas caixas no seu início, em
mudanças de direção, de inclinação, do diâmetro e nas confluências.
o Todas as secções indicadas em desenhos deverão ser integralmente
cumpridas.



Caixas de inspeção:
o As câmaras de inspeção devem assegurar as operações de limpeza e
manutenção dos coletores, dispensando-se os dispositivos auxiliares de
acesso (degraus) para alturas inferiores a 1m.

No Anexo II (Vol. IV do EIA) encontra-se descrita a informação sobre os elementos de
base.

b)

Depósito de acumulação de águas residuais
Segundo dados facultados pelo Dono de Obra, a utilização pode caracterizar-se por
dois períodos distintos.
iii) Fase de exploração (situação comum)
 N.º de pessoas: 1 a 2; (considerar-se-ão 1,5 pessoas);
 Utilização: periodicidade de uma visita por semana.
iv) Fase de conservação (situação ocasional)




Ocorre a cada 3 anos;
N.º de pessoas: 6;
Utilização: diária, durante 3 meses.

Em ambos os casos considerar-se-á 0.80 para fator de afluência à rede.
A capitação será de 70l/pessoa/dia em ambas as fases.
Assim, deverá ser adotada uma solução com capacidade mínima de armazenamento
de 10.000 litros, o que corresponde a uma capacidade de armazenamento de
efluentes de um mês, para a situação mais desfavorável.
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Dever-se-á proceder a uma operação de esvaziamento mensal em período de
conservação e uma operação de esvaziamento por ano em período de exploração.
O armazenamento será efetuado num reservatório cilíndrico de PRFV, com uma
capacidade de 10.000 litros. Devido à cota de chegada do coletor de águas residuais
domésticas ao reservatório ser baixa, e para garantia da integridade do equipamento,
deverá executar-se uma estrutura de proteção constituída por uma laje repartidora de
cargas em betão, conforme os pormenores construtivos. Previu-se igualmente uma
laje de fundo para amarração do reservatório.
O reservatório deverá ser ventilado através de uma tubagem de diâmetro mínimo
110mm que deverá ser prolongada acima da cota de pavimento 2.20 m, terminando
em “bengala” ou “chapéu” de ventilação.
Na instalação do reservatório deverão ser obrigatoriamente seguidas as indicações
construtivas do fabricante.
Neste projeto não foi considerada a influência do nível freático na instalação do
reservatório, pelo que, caso ocorra, deverá ser contactado o projetista.

2.5.3.10 Projeto de estruturas dos maciços das estruturas metálicas
As estruturas em betão armado a executar neste projeto são os maciços de fundação
para suporte de equipamento. Estas estruturas serão em betão armado e desenvolverse-ão semienterradas.
Os maciços de equipamentos a construir nesta empreitada passam por soluções já
anteriormente definidas e utilizadas pela REN noutras subestações. Assim, consoante
os elementos estruturais o betão a utilizar será da classe C20/25 ou C25/30 e o aço das
classes A400NR e A500NR.
Para a elaboração do presente Projeto, foram utilizados os seguintes Regulamentos e
Normas:

2.5.4



REBAP - Regulamento de Estruturas de Betão-Armado e Pré-esforçado.



RSA - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes.



ENV206 - Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade.



Eurocódigo 2 - Estruturas de Betão Armado.



Eurocódigo 8 - Disposições para Projeto de Estruturas Sismo-Resistentes.

Acessos, estaleiros de obra e outras áreas de apoio à construção
Os projetos de execução das subestações de Pegões e Divor prevêem, para cada
projeto, duas áreas a afetar para estaleiro temporário de obra, faseadas em função da
progressão da empreitada (1ª fase e 2ª fase). Acresce ainda, para a subestação de
Divor, a definição de uma zona para deposição de terras sobrantes de terraplenagem
da plataforma, reutilizadas na modelação de terreno associada à implementação do
Projeto de Integração Paisagístico da subestação. Estas totalizam:
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Subestação de Divor
o Estaleiro de obra de 1ª fase: 2.184,0 m2;
o Estaleiro de obra de 2ª fase: 1.798,0 m2;
o Área de depósito de terras sobrantes: 8.958,9 m2.



Subestação de Pegões
o Estaleiro de obra de 1ª fase: 1.871,7 m2;
o Estaleiro de obra de 2ª fase: 1.250,0 m2.

A localização destas áreas pode ser consultada na Figura 3.1 e Figura 3.2, presentes no
capítulo 3.1 de definição da área de estudo do EIA. Salienta-se que, nesta fase, não
estão ainda definidas as plantas de estaleiro para qualquer das subestações.
Adicionalmente, nesta fase não estão ainda definidas quaisquer áreas de estaleiro e
apoio à construção, bem como os acessos a utilizar em obra, para a linha associada
Divor-Pegões. Estas serão concretizadas em fase posterior, suportadas nas
ferramentas de apoio desenvolvidas para o efeito no presente EIA, as quais serão alvo
de ponderação, ajuste e validação por parte da REN, S.A. e a incluir como parte
integrante do Caderno de Encargos das empreitadas:


Plano de Acessos (Anexo VII, Volume IV);



Plano de Condicionantes à Implantação de Estaleiro(s) (Anexo VIII, Volume IV).
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2.6

ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESATIVAÇÃO GERADORAS DE IMPACTES
A implementação dos projetos em análise tem associada um conjunto de ações
decorrentes das diversas fases de desenvolvimento dos mesmos. Esse conjunto de
ações gera um conjunto de efeitos e potenciais impactes ambientais no decurso das
fases de construção, exploração e desativação, assumindo relevância no âmbito dos
projetos e presente estudo de impacte ambiental as identificadas em seguida. Estas
serão codificadas de modo a facilitar a sua referenciação a jusante no presente
relatório síntese, assinalando-se ainda quais os projetos a que são aplicáveis.

a)

Fase de pré-construção
AGI 1:
AGI 2:
AGI 3:

b)

Aquisição de terrenos e negociação com proprietários [LDVR.PGO]
Aferição do plano de acessos (reconhecimento e sinalização) e
planeamento logístico da obra [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Seleção e aprovação dos locais para a localização do estaleiro, parques de
materiais, áreas de empréstimo de material (se necessário), áreas de
deposição de terras sobrantes (se necessário) e outras áreas de apoio à
obra [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]

Fase de construção
AGI 4:
AGI 5:

AGI 6:

AGI 7:

AGI 8:
AGI 9:

Mobilização de trabalhadores e de maquinaria e equipamento de obra
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura
máxima de 4 m para os acessos aos apoios; acesso à subestação com 5 m
de largura): dá-se prioridade ao uso de acessos pré-existentes e/ou sua
melhoria/alargamento, sendo que novos acessos serão acordados com
novos proprietários minimizando na medida do possível a interferência com
usos do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas)
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Desarborização, desmatação e decapagem do solo: na área de estaleiro,
área de implantação da plataforma das subestações e numa área até
400 m2 no local de implantação dos apoios, dependendo das dimensões dos
apoios e da densidade/tipologia de vegetação (a desarborização e
desmatação para lá da área de implantação direta da plataforma das
subestações e dos apoios será reduzido ao mínimo indispensável, havendo
alternativas para a colocação de apoios por meio aéreo, se necessário, em
zonas de muita densidade e em, por exemplo, áreas de povoados de sobro
e azinho) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [LDVR.PGO, SPGO e
SDVR]
Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Produção e gestão de resíduos: transversal a toda a fase de construção
[SPGO, SPGO e SDVR]
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AGI 10: Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual
desarborização dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das
demais espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança do Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão –
RSLEAT [LDVR.PGO]
AGI 11: Trabalhos de topografia: piquetagem e marcação das áreas para instalação
da plataforma e abertura de caboucos [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 12: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos
para a implantação de apoios [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 13: Execução de fundações: betonagens para a definição das fundações para a
plataforma das subestações e construção de maciços de fundação dos
apoios (incluindo ainda a instalação da ligação à terra e colocação das bases
do apoio) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 14: Construção de edifícios (edifício de comando, casa dos serviços auxiliares,
casas de painel e casa das bombas), estruturas, redes técnicas (rede de
ligação à terra, rede de serviços auxiliares, rede elétrica e AVAC, sistemas
de comando, controlo e proteção, sistema de proteção contra descargas
atmosféricas diretas, sistema de iluminação, infraestruturas de
telecomunicações e informática, rede de deteção e combate a incêndios, de
intrusão, de videovigilância, redes de água, saneamento e drenagem,
depósito e contenção de óleo), arruamentos internos e vedações: obras de
construção civil para a construção das subestações [SPGO e SDVR]
AGI 15: Instalação de equipamentos da subestação – projeto elétrico das
subestações [SPGO e SDVR]
AGI 16: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LDVR.PGO]
AGI 17: Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e
dispositivos salva-pássaros: no caso da colocação dos cabos condutores e
de guarda, implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração,
utilizando a área em torno dos apoios ou em áreas a meio do vão da linha,
entre apoios; no cruzamento e sobrepassagem de obstáculos
(nomeadamente vias de comunicação e outras linhas aéreas) são montadas
estruturas temporárias porticadas para proteção dos obstáculos
[LDVR.PGO]
AGI 18: Implementação do projeto de integração paisagística das subestações
[SPGO e SDVR]
AGI 19: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (sobretudo acessos
temporários), sinalização e arranjos paisagísticos [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
A listagem de atividades de construção não representa uma sequência linear – grande
parte destas ações podem ocorrer em paralelo, em particular no que diz respeito às
ações exclusivas para cada um dos projetos.
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O faseamento de obra, nomeadamente no que diz respeito à construção de apoios e
instalação da linha de transporte de energia elétrica, não está ainda definido, sendo o
seu planeamento também ajustado em função da negociação com os proprietários,
nomeadamente no que diz respeito aos períodos preferenciais para o decurso das
obras de forma a não afetar épocas agrícolas e períodos de pastagem, para além de
outros condicionalismos a ponderar e incorporar.

c)

Fase de exploração
AGI 20: Funcionamento geral das subestações (presença e características
funcionais, por exemplo as emissões acústicas e funcionamento das redes
técnicas e seus produtos secundários – resíduos e efluentes) [SPGO e SDVR]
AGI 21: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características
funcionais, com destaque para emissões acústicas e campos
eletromagnéticos) [LDVR.PGO]
AGI 22: Produção e gestão de resíduos: associados ao funcionamento das
subestações e ações de manutenção periódica [LDR.PGO]
AGI 23: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas: no caso das
subestações, trabalhos de inspeção e manutenção ao nível do edificado,
equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, entre outros; ao nível da
linha, destaca-se a necessária verificação do estado de conservação dos
condutores e estruturas (e substituição de componentes, se deteriorados),
da conformidade na faixa de proteção da ocupação do solo com o RLSEAT
(edificação sobre a linha e crescimento de espécies arbóreas, esta última ao
abrigo do Plano de Manutenção de Faixa), inspeção e monitorização da
interação com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [SPGO,
SDVR e LDVR.PGO]

d)

Fase de desativação
No que diz respeito à fase de desativação, esta fase não será considerada no âmbito do
presente Estudo de Impacte Ambiental; este tipo de infraestruturas tem uma vida útil
longa, não sendo possível prever, com rigor, o horizonte temporal da sua eventual
desativação.
Tal prende-se com o facto de que, em geral, este tipo de infraestruturas elétricas
(subestações e linhas de transporte de energia elétrica de 400 kV) não são alvo de
desativação (com respetiva demolição e desmonte global das estruturas e
infraestruturas construídas).
É procedimento corrente da REN, S.A. efetuar as alterações que as necessidades de
transporte de energia ou a evolução tecnológica aconselhem sobre as linhas já
instaladas e respetivas subestações, sendo expectável que, em vez da desativação,
ocorram as seguintes ações:


manutenção periódica e reparação/substituição de equipamentos danificados;



substituição de equipamentos obsoletos ou insuficientes;
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remodelações (no caso de subestações);



upgrading ou uprating da linha a ser construída decorrente de evolução
tecnológica ou de alterações nas necessidades de transporte de energia.

Deste modo, entende-se não se justificar a abordagem dos impactes da desativação da
linha, dada a grande incerteza face à indefinição de um horizonte temporal para essa
ação, sendo especulativo considerar a evolução das condições ambientais neste
território a longo prazo, ou as condições técnicas que haverá na altura para este tipo
de ações.
De qualquer modo, pode-se considerar que as emissões e os resíduos da desativação
serão bastante similares aos gerados nas operações de montagem dos apoios e
construção das subestações, dado o paralelismo entre muitas das operações
implicadas (abertura de acessos, desmatações, escavações, entre outras), às quais se
devem adicionar os entulhos de construção civil provenientes do desmonte dos
maciços das fundações dos apoios e dos edifícios das subestações, os elementos
metálicos dos apoios e os componentes das linhas a desmontar e dos equipamentos
das subestações. Tipicamente, as fundações dos apoios são escavadas até cerca de 80
cm de profundidade, para retirada dos materiais que as compõem, ficando o restante
das fundações enterrado e recoberto com terra; normalmente, os maciços das
fundações são partidos, retirando-se os elementos metálicos e ficando os restos de
betão enterrados nas covas.
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2.7

CONSUMOS E RECURSOS

2.7.1

Matérias-primas e materiais
Os principais materiais a usar na fase de construção, considerando globalmente o
conjunto das três empreitadas, são tipicamente materiais de utilização corrente nas
obras de construção civil. Entre outros destaca-se:


Material de aterro;



Solo vegetal;



Aço;



Ferro;



Pedra, brita, areias e outros inertes;



Cimento;



Betão e betão de limpeza;



Cofragens e armaduras;



Outras estruturas metálicas;



Equipamento elétrico e eletrónico (painéis de alta tensão e transformadores de
potência, entre outros);



Isoladores de vidro e cerâmica;



Alvenarias;



Tintas para revestimentos e solventes;



Revestimentos cerâmicos;



PVC, PEAD, ferro fundido e outros materiais para tubagens de drenagens;



Betuminoso para pavimentos;



Pavimentos permeáveis (tout venant);



Alumínio, aço, madeira e vidro para portas, janelas; e outras superfícies;



Óleos e lubrificantes;



Cabos/condutores.

No que diz respeito à movimentação de terra geral, estima-se um balanço global de
terras nulo para o conjunto dos três projetos, conforme o quadro seguinte.
Quadro 2.28 – Balanço de terras global
3

MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (m )
Escavação
Aterro/reutilização de terras sobrantes
Balanço de terras

SDVR

SPGO

LDVR.PGO

GLOBAL

(65.150)

(31.100)

(3.616)

(99.866)

65.150

31.100

3.616

99.866

0

0

0

0
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Salienta-se que após execução da desmatação e da decapagem, o estabelecimento da
plataforma das subestações e dos apoios de linha privilegia o equilíbrio entre
movimentos de terras, prevenindo o fluxo de exportação e importação de terras de e
para a obra. Para o efeito, nas zonas em que ocorram aterros ou seja necessária a
modelação de terreno utilizam-se, sempre que possível, as terras provenientes de
zonas da obra da subestação em que ocorram escavações e da abertura de caboucos.
Assim, e conforme expresso no quadro anterior, será reutilizada a totalidade de terras
escavadas de acordo com o seguinte:


Subestação de Divor
o solos escavados serão reutilizados em aterros para formação da plataforma
da subestação;
o solos resultantes das decapagens superficiais serão aplicados em taludes de
escavação e aterro para aplicação de sementeiras;
o demais terras sobrantes serão utilizadas na criação de modelações de
terreno no âmbito do Projeto de Integração Paisagística da área envolvente
da subestação.



Subestação de Pegões
o solos escavados serão parcialmente integrados na execução da plataforma
da subestação;
o solos escavados serão reutilizados em aterros para saneamento da
plataforma da subestação.



Linha Divor-Pegões – as terras sobrantes resultantes da abertura de caboucos
serão utilizadas na regularização da plataforma criada para a realização dos
trabalhos e no enchimento dos caboucos.

Em termos de materiais, salienta-se o uso de alguns dos materiais identificados para a
fase de construção, num quantitativo muito inferior, relacionado com possíveis
atividades de manutenção.

2.7.2

Água
A água utilizada para o abastecimento será tipicamente proveniente da rede pública
de abastecimento, caso esteja disponível na proximidade das zonas de estaleiro. Para
tal, terá de ser requerida à entidade gestora autorização e ligação, caso seja
necessária, bem como parecer quanto à capacidade da rede para suportar os usos nas
condições temporárias.
Em alternativa, o abastecimento de água pode ser realizado diretamente no estaleiro
por contentores-cisterna.
Poderá ainda ser utilizado em alternativa abastecimento por meio de reservatório de
acumulação de água potável de 6.000 L, conforme preconizado para a fase de
operação das subestações, se instalado logo a montante da fase de obra.
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Na fase de exploração, o consumo de água está exclusivamente associado aos edifícios
de Comando e Casa dos Serviços Auxiliares das duas subestações.
Prevê-se, por subestação, para a operação comum da subestação (excluindo períodos
associados a manutenção ou ações de conservação mais prolongadas) um consumo
anual de 5.460 L (considerando a presença média de 1 a 2 pessoas na subestação, uma
vez por semana, com uma capitação de 70 L/pessoa/dia).

2.7.3

Energia e combustíveis
O principal tipo de energia utilizado será o gasóleo para funcionamento de máquinas,
equipamentos e grupos geradores (se necessário), bem como energia elétrica.
No que respeita à fase de exploração, a origem dos consumos de energia será elétrica,
para o funcionamento das subestações, num quantitativo pouco significativo. O uso de
gasóleo está associado sobretudo às ações de manutenção (circulação de veículos e
maquinaria). Salienta-se ainda o uso de gás pressurizado de hexafluoreto de enxofre
(SF6) na instalação e a emissão residual de ozono.

2.7.4

Mão-de-obra
Não é possível estimar nesta fase o número de trabalhadores afetos à fase de obra. Tal
resultará das opções da entidade executante da empreitada para a execução dos
trabalhos construtivos, os quais não estão ainda adjudicados nesta fase de AIA e
previamente ao licenciamento administrativo.
Na fase de exploração não haverá recursos humanos afetos de forma permanente às
subestações. Nesta fase, a presença em cada subestação ou em trabalhos nas linhas de
muito alta tensão ocorrerá apenas de forma pontual:


Operação corrente de cada subestação – 1 a 2 pessoas uma vez por semana;



Manutenções, limpezas e trabalhos de rotina – periodicamente, num máximo de
6 pessoas.
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2.8

CARGAS AMBIENTAIS GERADAS PELOS PROJETOS

2.8.1

Águas residuais
Os efluentes líquidos produzidos na fase de construção dizem sobretudo respeito aos
efluentes residuais provenientes do estaleiro, frentes de obra e de outras fontes,
nomeadamente águas de lavagem das máquinas (em particular de autobetoneiras,
betoneiras, equipamentos de vibração de betão), das centrais de fabrico de betão
(caso se verifiquem) ou e efluentes domésticos das áreas sociais, que constituem em
conjunto uma fonte significativa de matéria orgânica e sólidos suspensos. Os efluentes
deverão ser encaminhados para a rede municipal de drenagem (segundo
licenciamento por parte das autoridades competentes) ou através da instalação de
estruturas temporárias ou do tipo amovível para o seu armazenamento e posterior
recolha por empresa licenciada para o efeito, a conduzir a destino final adequado.
Na fase de exploração, o volume de efluentes é desprezável uma vez que os efluentes
são originados exclusivamente nas subestações (dado que não existe pessoal em
permanência para além daquele afeto a ações pontuais de manutenção e operações
de rotina), resultantes de águas residuais domésticas do edifício de comando, águas
pluviais geradas nas áreas impermeabilizadas das subestações e potenciais descargas
acidentais de óleo.

2.8.2

Emissões sonoras e vibrações
Outro aspeto a considerar na fase de construção são as emissões de ruído e vibrações
resultantes das operações de construção das infraestruturas, do funcionamento do
estaleiro de obra, da circulação e funcionamento de máquinas necessárias à execução
dos trabalhos e tráfego de veículos pesados afetos à obra. Os níveis gerados estarão
intimamente ligados ao método construtivo, tipo e número de maquinaria empregue,
o que dependerá dos métodos e processos de construção a adotar, e obrigará a um
planeamento criterioso dos locais onde as atividades ruidosas podem ser executadas
(por exemplo a preparação de materiais) bem como, do horário de laboração a adotar
nas diferentes frentes de obra, especialmente, junto de zonas habitadas, ou
equipamentos sensíveis. Apresenta-se no quadro seguinte alguns níveis de pressão
sonora típicos de equipamento de construção.
Quadro 2.29 – Níveis sonoros médios na fonte produzidos por diferentes tipos de máquinas e
equipamentos comummente utilizados em obras de construção civil
OPERAÇÃO

EQUIPAMENTO

NÍVEL DE RUÍDO dB(A) A 15 M
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

Compactadores
Carregadores
Retroescavadora
Movimentos
de terra

Tratores
Niveladoras
Asfaltadoras
Camiões de transporte
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OPERAÇÃO

EQUIPAMENTO

NÍVEL DE RUÍDO dB(A) A 15 M
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

Escavadora-carregadora
Transporte de
Grua Móvel
materiais
Grua Torre
Bombas
Equipamentos
Geradores
estacionários
Compressores
Maquinaria de Martelos demolidores
impactos
Martelos perfuradores
Outros

Vibratórias
Serras

Fonte: Adaptado de SociedadEspañola de Acústica (1991)

Durante a fase de exploração, salienta-se como principal foco de ruído a introduzir o
funcionamento das unidades de transformação e as emissões associadas ao efeito
coroa, bem como de eventuais manutenções e reparações a efetuar.

2.8.3

Emissões atmosféricas
As principais emissões geradas durante a fase de construção, resultantes da
movimentação de terras e da operação de maquinaria pesada e de veículos de
transporte, traduzem-se na emissão de poeiras e outros poluentes atmosféricos,
designadamente óxidos de azoto, óxidos de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de
carbono, compostos orgânicos voláteis, benzeno e outros hidrocarbonetos.
Durante a fase de exploração, não são expectáveis emissões atmosféricas poluentes
que causem incómodo a recetores sensíveis na envolvente. Potencialmente poderão
ocorrer emissões de ozono (resultantes do efeito coroa) e, em caso de incidente, de
hexafluoreto de enxofre (SF6).

2.8.4

Resíduos sólidos
A produção de resíduos na fase de construção estará relacionada essencialmente com
limpeza e desmatação dos terrenos, gestão dos estaleiros e resíduos gerados nas
operações de construção.
A maquinaria de obra requer manutenção mecânica periódica, assim como o
abastecimento de combustível, nos casos necessários. Destas operações resultarão
resíduos, que na sua maioria estão classificados como resíduos perigosos: óleos
usados, material absorvente/desperdícios contaminados com hidrocarbonetos, filtros
de óleos, pneus usados, resíduos de embalagem contaminadas com hidrocarbonetos e
sucata metálica diversa, que na sua maioria estão classificados como perigosos.
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As operações de manutenção de maquinaria e veículos afetos à obra deverão ser
realizadas em oficina externa, devidamente autorizada, que se encarregará da gestão
dos resíduos de acordo com as exigências legais em vigor.
Serão também produzidos resíduos com características equiparadas a Resíduos
Urbanos (RU), nomeadamente na zona do estaleiro. O estaleiro de obra deverá ser
dotado de um parque de armazenamento temporário de resíduos equipado com
contentores devidamente identificados e adequados a cada tipologia de resíduos, com
os resíduos a serem posteriormente encaminhados por operadores licenciados para
entidades licenciadas para a gestão e encaminhamento para destino final adequado de
cada fluxo.
Durante a fase de construção irá assim ser gerada uma multiplicidade de resíduos
sólidos, tipicamente associados à execução de obras desta natureza, cujos
quantitativos não estão disponíveis nesta fase.
Os resíduos de obra apresentarão, previsivelmente, as tipologias indicadas abaixo com
o detalhe possível nesta fase: óleos hidráulicos usados; óleos de motores usados;
embalagens de papel, cartão, plástico, madeira, metal, compósitas, misturas de
embalagens e vidro; resíduos orgânicos e resíduos verdes; resíduos de embalagem
contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas; desperdícios
contaminados e filtros de óleo; pneus usados; sucata diversa e aparas de limalha de
metais ferrosos e metais não ferrosos; acumuladores de chumbo; resíduos de
construção e demolição (“betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos”;
“madeira, vidro e plástico”; “metais (incluindo ligas)”; misturas betuminosas; misturas
de resíduos urbanos e equiparados; terras sobrantes; solos e rochas); resíduos de
tintas e vernizes; misturas de resíduos.
Durante a fase de exploração a produção de resíduos será muito pouco significativa,
exceção feita a ações de manutenção de equipamentos e limpezas, incluindo
sobretudo as seguintes tipologias: óleos usados; solos contaminados com derrames;
absorventes contaminados; resíduos sólidos urbanos; resíduos industriais banais;
resíduos de construção e demolição; gases em recipientes sob pressão (incluindo
halons) contendo substâncias perigosas.
Não foram disponibilizadas nesta fase estimativas de produção de resíduos.
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2.9

PROJETOS ASSOCIADOS, COMPLEMENTARES E/OU SUBSIDIÁRIOS
Considera-se não existirem projetos associados, subsidiários ou complementares do
projeto da Linha Divor-Pegões e Subestações associadas.

2.10

PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DAS FASES DE PROJETO
A calendarização dos projetos, indicada pela REN, S.A., prevê com os devidos ajustes
necessários ao desenrolar do processo de Avaliação de Impacte Ambiental:


A emissão da DIA;



O início da fase de construção, logo após o licenciamento dos projetos de
execução;



A entrada em serviço da linha Divor-Pegões e Subestações de Divor e Pegões
prevista para setembro de 2021.
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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3

DEFINIÇÃO DO ÂMBITO
O exercício de avaliação ambiental irá diagnosticar e avaliar as condições e interações
ambientais referentes à área de implantação e componentes de projeto descritas
anteriormente, sendo ainda balizado pelo âmbito geográfico e temático que a seguir
se definem.

3.1

ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo foi definida com base não só nas características dos projetos e suas
ações potencialmente geradoras de impactes, mas também tendo em consideração as
características da envolvente dos projetos, nomeadamente nos seus aspetos biofísicos
e socioculturais. Por esta razão, de forma a abranger todos os impactes diretos e
indiretos potencialmente gerados pelo empreendimento, a área de estudo considera
não apenas a zona diretamente afetada pelas diversas componentes dos projetos mas
também uma área envolvente que, pela proximidade, poderá ser afetada.
Para facilitar a compreensão, e dando sequência ao estudo anteriormente realizado de
grandes condicionantes ambientais, foram definidas áreas de estudo independentes
para cada projeto, para efeitos de caracterização.
Com efeito, a premissa para a avaliação na fase anterior de macro áreas de estudo era
de, no seu âmbito, definir as opções de localização dos projetos mais favoráveis em
termos ambientais e socioeconómicos. Como tal, é relevante manter essas áreas como
o referencial para o diagnóstico ambiental da situação de referência dos projetos, quer
na sua configuração atual, quer em termos de balizamento para possíveis alterações.
Nesta perspetiva, são assim definidas as seguintes áreas de estudo, decorrentes do
EGCA que suportou a elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental:


Subestação de Pegões – área de 40,8 ha, considerando a área estudada em sede
de EGCA, somada de um buffer de 15 m em torno dos acessos à SPGO e vala de
regularização incluída no seu projeto de execução (Figura 3.1);



Linha Associada Divor-Pegões – corredor de 400 m de largura, correspondente
ao corredor preferencial selecionado na anterior fase de EGCA, com uma área
de 2.794,1 ha (Figura 3.3).

Adicionalmente, e uma vez que a Subestação de Divor não foi incluída no EGCA
elaborado, considerou-se uma área de estudo de 22,2 ha (referente a um buffer de
100 m em torno da plataforma prevista para a subestação) a que acresce um buffer de
15 m em torno do acesso à SDVR e outras infraestruturas lineares (Figura 3.2).
Estas áreas assim definidas permitem englobar os seguintes componentes (Figura 3.1,
Figura 3.2 e Figura 3.3):


área de implantação direta e definitiva dos projetos – área territorial que
funciona como recetor imediato das transformações determinadas pelas ações
de projeto e que inclui:
o plataforma de implantação das subestações;
o vala de regularização do afluente à Ribeira da Califórnia (subestação de
Pegões) e do Ribeiro das Cruzadas (subestação de Divor);
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o
o

acessos às subestações;
implantação dos apoios de linha4;



área de afetação temporária que inclui:
o área de trabalho para definição de acessos e vala de regularização – faixa
potencial de 15 m para cada lado das estruturas lineares potencialmente
necessária para as ações de obra;
o área de trabalho para implantação de apoios de linha – área potencial de
400 m2 alvo de impactes temporários associados às respetivas ações de obra
(esta área é meramente indicativa, sendo tipicamente ajustada no terreno
em função das características da zona de implantação em cada apoio);
o estaleiros para a construção das subestações (fase 1 e fase 2 da empreitada
de construção da subestação);



áreas condicionadas/de servidão:
o faixa de proteção de 45 m à linha (que inclui a faixa de serviço de 5 m) –
área condicionada pela presença do projeto, limitando o tipo de usos do
solo no seu interior.

A globalidade das áreas de estudo permitem não só enquadrar todas as áreas de
impacte direto acima identificadas, mas também considerar uma área mais
abrangente até onde se podem fazer sentir as influências da ocupação proposta, não
de forma direta, mas por via dos possíveis efeitos secundários que podem resultar dos
projetos (considerando, entre outros, o possível transporte de cargas ambientais para
meios recetores por escorrência, drenagem e infiltração, emissões sonoras para a
envolvente, impactes paisagísticos, afetação da acessibilidade e mobilidade local e em
outros fatores biofísicos e/ou sociais).
Nesta fase de desenvolvimento dos projetos não estão ainda definidas as seguintes
componentes:


Plantas de estaleiros;



Área de implantação de infraestruturas de apoio à obra da linha elétrica em
frente de obra, entre outras potencialmente necessárias;



Câmaras de empréstimo e áreas de extração de inertes para a obra (se
necessário; a sua definição ocorrerá apenas em posteriores fases de projeto);



Outros espaços aqui não previstos que possam ser alvo de intervenção no
âmbito das atividades do projeto.

Estes elementos são tipicamente definidos posteriormente, em articulação com o
empreiteiro de obra e/ou da sua exclusiva responsabilidade, pela que a sua localização
é desconhecida para efeitos de avaliação em EIA. O EIA procederá à definição dos
condicionamentos e medidas a implementar aplicáveis a estas áreas, a incluir no Plano
de Gestão e Acompanhamento de Obra, elementos a observar em fase posterior.
4

A Linha Divor-Pegões suporta-se em 213 apoios. O último apoio, codificado como 213/36(RLPM.SN3FN), já existe no terreno e, como tal, não será contabilizado como elemento a construir, ainda que seja
um elemento constituinte do projeto. Por outro lado, a implantação da linha e subestação de Pegões
justificam a construção de um apoio adicional, codificado como 37A(RLPM.SN3-FN), perfazendo os
referidos 213 apoios a construir, somados do apoio pré-existente n.º 213 para um total global de 214.
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Figura 3.1 – Área de estudo: subestação de Pegões
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Figura 3.2 – Área de estudo: subestação de Divor
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Figura 3.3 – Área de estudo: linha Divor-Pegões
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No decurso da análise dos diversos fatores ambientais, e sempre que se revelar
necessário, as áreas de estudo poderão ser alargadas em função de cada fator
ambiental, caso seja necessário o estabelecimento de áreas de análise específicas que
englobem o alcance dos impactes potenciais sobre esse fator (por exemplo análises
associadas a unidades territoriais de avaliação específica: freguesia ou concelho para a
socioeconomia; bacia e sub-bacia hidrográfica no âmbito dos recursos hídricos
superficiais; unidades geológicas e hidrogeológicas para a geologia e hidrogeologia,
bacias visuais para a componente paisagística, entre outros), ou reduzida para aqueles
em que não são expectáveis impactes ou em que os potenciais impactes se restringem
à zona de intervenção dos projetos.
As diversas temáticas a abordar no EIA partirão assim da área de estudo geral acima
indicada e definirão áreas de estudo específicas com interesse para o descritor em
análise caso a necessidade se coloque.
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3.2

DIMENSÕES E VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO DO MEIO
A definição do âmbito temático do EIA é um importante requisito para o correto
desenvolvimento do estudo pois permite identificar os domínios de análise a abranger
e, acima de tudo, o seu grau de detalhe, em função do tipo de impactes que se prevê
serem induzidos pelos projetos e da especificidade e sensibilidade do ambiente que o
vai acolher. Embora os domínios de estudo, assim como os aspetos a incluir na análise,
possam ter em conta o estipulado na legislação relativa à Avaliação de Impacte
Ambiental, importa reconhecer na definição do âmbito quais os fatores ambientais
que merecerão um cuidado particular e, consequentemente, maior aprofundamento.
Considerando que a tipologia de projetos em causa tem um largo histórico de
avaliação de impacte ambiental e cujos projetos se caracterizam por pouca diversidade
(quer ao nível técnico, quer ao nível dos impactes gerados), a REN, S.A. optou por não
solicitar à Autoridade de AIA o desenvolvimento da fase de Proposta de Definição de
Âmbito – PDA, dado a experiência e prática adquirida nestes processos de avaliação
ambiental.
A variabilidade entre a tipologia de projetos da REN, S.A. resultam sobretudo da sua
localização e das condicionantes territoriais e outras especificidades locais que sobre
ele incidem, razão pela qual foi elaborado em alternativa o Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais, que em si sustenta uma definição do âmbito de avaliação
onde são identificados os fatores que, em função da sensibilidade e características
intrínsecas da área, se afiguram como mais relevantes (em conformidade com o Guia
Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede
Nacional de Transporte de Eletricidade, resultante de um protocolo entre a REN, S.A. e
a Agência Portuguesa do Ambiente).
A definição de âmbito nesta fase de EIA sustentou-se, em função do conhecimento das
características detalhadas de projeto e localização das suas componentes, no seguinte:
1) Aferição da inserção territorial e temática dos projetos desenvolvidos em fase
de Projeto de Execução;
2) Identificação dos aspetos passíveis de geração de impactes ambientais
resultantes dos projetos desenvolvimento em fase de Projeto de Execução;
3) Hierarquização preliminar dos impactes mais relevantes e subsequente
definição do âmbito temático do EIA.
O uso e ocupação do solo na envolvente dos projetos em avaliação não é fortemente
antropizada, sobretudo em termos de uso habitacional, embora se verifique alguma
expressão em termos de uso agrícola. Identificam-se ainda assim algumas habitações
isoladas e pequenos aglomerados populacionais na sua vizinhança, pelo que a
presença humana releva a consideração dos fatores Usos do Solo e Componente
Social, Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do solo, Ambiente
Sonoro e Paisagem como fatores muito importantes, tal como considerado no EGCA.
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Em síntese, os seguintes aspetos e impactes potenciais justificam a consideração
destes fatores como muito importantes em termos de AIA:


Exposição da população local (ainda que numa magnitude mitigada pela
introdução de critérios de maximização de afastamento das infraestruturas a
habitações locais e outros locais de frequência e permanência de pessoas) às
emissões locais e temporárias das atividades de construção, bem como dos
constrangimentos, sobretudo em termos de acesso, no decurso da empreitada;



Afetação permanente da população local em termos de potenciais perdas de
área agrícola útil (devida à instalação da subestação, apoios de linha e acessos
permanentes), exposição a emissões permanentes de ruído (subestações e
efeito coroa em linhas de transporte; embora se espere a baixa significância
deste efeito, as potenciais consequências sobre a população justificam a sua
cabal modelação), potencial degradação paisagística em função da visibilidade
da linha de transporte, impacte económico associado à perda de floresta de
produção para definição de faixas de proteção das linhas, potencial conflito com
condicionantes legais incidentes, alteração de usos de solo naturais ou
naturalizados (montado e floresta) para áreas infraestruturadas, potencial
aumento do risco de incêndio (aliado ao potencial condicionamento do uso de
pontos de água de apoio ao combate a incêndios acessíveis por meios aéreos),
desvalorização de estabelecimentos/áreas de interesse turístico, perceção social
dos impactes efetivamente ocorrentes;



A perceção social dos impactes decorrentes da instalação desta tipologia de
infraestruturas, nomeadamente em termos de saúde e segurança,
desvalorização de propriedades e atividades compatíveis justifica uma cabal
descrição e qualificação dos impactes socioeconómicos locais.

A tipologia de projetos, a presença de habitats preferenciais para avifauna (sobretudo
espécies estepárias) e a proximidade de áreas de importância ecológica justificam que
a Biodiversidade seja igualmente um fator muito importante a avaliar:


Presença de extensas zonas de estepe, de áreas importantes para as aves na
envolvente afastada da linha, dispersão de massas de água na proximidade da
linha de transporte (como zonas também atrativas para a avifauna), ocorrência
na proximidade de abrigos de quirópteros com importância regional enfatizam o
impacte associado à potencial perturbação e colisão de espécies de avifauna e
quirópteros com a linha de transporte;



Afetação direta de habitats e áreas de relevância ecológica, com destaque para
a afetação de áreas de montado, ainda que minimizada a sua sobreposição com
a implantação de apoios e da subestação sempre que possível.

Por fim, em termos de fatores muito importantes a considerar, inclui-se o Património
Cultural como um descritor preferencial de análise, sobretudo na inserção nascente do
projeto, onde se verificam diversas ocorrências registadas na proximidade da linha de
transporte. Tal implica não apenas a descaracterização da envolvente de elementos
patrimoniais existentes (em particular classificados), mas também a possibilidade
ocorrências arqueológicas não conhecidas nas áreas alvo de movimentações de terras.
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Os fatores Solos e Geologia e Geomorfologia são fatores avaliados como importantes
em termos de âmbito do EIA numa perspetiva de uso de recursos ocorrentes na área
de influência do projeto (solos de elevada aptidão agrícola, sustentados pela
representatividade de solos RAN, e ocorrências geológicas locais), mas cuja reduzida
magnitude em termos de movimentação de terras (ainda que não desprezável)
minimiza o potencial de perda de solos de elevada qualidade e aptidão para o uso
agrícola e de perda de recursos geológicos relevantes.
Fatores como Recursos Hídricos e Clima e Alterações Climáticas são componentes
sobretudo de avaliação transversal (fatores pouco importantes), cuja relevância em
termos de afetação ocorre sobretudo de forma indireta no âmbito de outros
descritores como a Paisagem (onde o cruzamento de linhas de água e massas de água
são pontos sensíveis do ponto de vista paisagístico), Biodiversidade (as galerias
ripícolas são habitats de relevante valor ecológico, bem como a importância dos
corpos de água ao nível da avifauna e do clima na definição de períodos críticos para a
fauna), Condicionantes ao Uso do Solo (nomeadamente em termos de ocupação de
Domínio Público Hídrico e incluindo ainda massas de água afetas ao abastecimento de
meios de combate aéreo a incêndios) e Ambiente Sonoro (ventos dominantes e sua
influência na dispersão sonora). Como tal serão abordados no âmbito da AIA dos
projetos das subestações e linha de transporte, mas avaliados de forma sintética e
focando estritamente os aspetos-chave das características climáticas da área e
principais recursos hídricos intersetados pelos elementos de projeto.
A caracterização da situação atual no âmbito do clima passa ainda pelas seguintes
etapas:


Enquadramento das políticas e estratégias em vigor no âmbito das Alterações
Climáticas a nível nacional e regional, com vista à identificação das
vulnerabilidades da região às alterações climáticas; e



Caracterização das emissões de gases com efeito de estufa nos concelhos da
área de afetação do projeto, tendo por base o Relatório de Emissões de
Poluentes Atmosféricos por concelho do ano 2015, realizado no âmbito da
Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa Distância
(CLRTAP, 1979)

As vulnerabilidades identificadas e o perfil de evolução climática e impactes futuros,
avaliados na evolução da situação atual, servirão de base à análise dos efeitos do
projeto nas alterações climáticas, sendo devidamente preconizadas medidas que visam
reduzir a vulnerabilidade. Além disso a avaliação desta vertente contempla ainda a
avaliação da contribuição na emissão de gases com efeito de estufa, relacionada com
as perdas de energia da nova linha e, ainda que residual, na inerente emissão fugitiva
do gás hexafluoreto de enxofre (SF6) e o risco associado às emissões acidentais
potencialmente ocorrentes do mesmo (sendo um impacte de caráter acidental, a
quantificação da sua probabilidade é dificultada).
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Sendo os impactes resultantes das infraestruturas elétricas tendencialmente pouco
relevantes no âmbito do Clima e Alterações Climáticas e dos Recursos Hídricos –
diminuta produção de águas residuais e limitada área construtiva, mitigando possíveis
efeitos em termos de qualidade da água e rede hidrográfica – estes descritores serão
sobretudo de enquadramento para a proposta de medidas de gestão ambiental de
obra e boas práticas.
No que se refere à Qualidade do Ar, ainda que se considere o fator como residual em
termos de impactes, os projetos têm inerentes emissões de ozono. A qualidade do ar
será abordada sobretudo no âmbito das medidas de gestão ambiental de obra de
caráter geral, para controlar emissões típicas de obra (movimentações de terras), e,
em termos de exploração, para aferição da conformidade das medidas de verificação
para deteção de fugas de SF6, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 517/2014 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014.
Por último, no que se refere ao fator Saúde Pública, considerado importante, pretende
caracterizar-se este componente ao nível regional e local, com base na informação
disponibilizada pela Direção Geral de Saúde, nomeadamente os perfis de saúde locais.
No que respeita a outras componentes que influenciam a caracterização da área do
corredor em termos de vulnerabilidade no âmbito da saúde humana, ter-se-á ainda em
conta na análise o quadro acústico atual, bem como a influência dos campos
eletromagnéticos.
Os fatores a analisar são hierarquizados assim da seguinte forma:
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4

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE

4.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS
No presente capítulo apresenta-se a caracterização da situação atual do ambiente
afetado e sua previsível evolução na ausência de concretização dos projetos.
O objetivo da caracterização da situação de referência é a descrição e diagnóstico do
quadro atual dos fatores biofísicos e socioeconómicos identificados como relevantes,
bem como a apresentação das perspetivas de evolução desse quadro de referência
sem a implementação dos projetos.
Esta servirá como base de informação e benchmarking para a determinação e
avaliação dos impactes gerados para cada uma das fases de projeto.
No âmbito da elaboração do diagnóstico ambiental foi efetuada a recolha de dados
junto de fontes primárias (reconhecimentos e levantamentos de campo, incluindo
prospeção arqueológica sistemática) e de fontes secundárias (informação cedida no
âmbito do contacto com entidades identificadas como relevantes, consulta
bibliográfica, documentação oficial e consultas de especialidade) na versão mais atual
possível.
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4.2

BIODIVERSIDADE

4.2.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico

4.2.1.1

Biótopos e Habitats
O presente capítulo tem como objetivo a identificação e a caracterização das
comunidades florísticas, das espécies prioritárias e/ou RELAPE (Raras, Endémicas,
Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), da vegetação e dos biótopos e
habitats presentes na área definida para a instalação do projeto das Subestações de
Divor e de Pegões 400/60kV e linha associada Divor – Pegões, a 400kV.
Em termos metodológicos, foram considerados dois tipos de unidades do ponto de
vista ecológico, os quais se definem do seguinte modo:


Habitat – Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da Rede Natura
2000 e que constam no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de abril,
alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro, e Decreto-Lei n.º 156A/2013, de 8 de novembro;



Biótopo - Um biótopo pode, por conseguinte, ser constituído por um ou mais
Habitats da Rede Natura 2000. Por vezes a delimitação geográfica entre dois ou
mais Habitats não é possível, quer por aspetos taxonómicos, quer por limitações
de campo.
A cartografia dos biótopos e habitats da área de estudo foi feita como base no CORINE
2012, em fotografia aérea e reconhecimento de campo. Através do CORINE 2012 e da
fotointerpretação de fotografia aérea foram delineados os polígonos correspondentes
aos diversos tipos de ocupação do solo presentes na região. Durante o trabalho de
campo, procedeu-se à identificação dos biótopos e/ou habitats existentes em cada
polígono.
Os habitats constantes do Decreto-Lei n.º140/99, de 24 de abril, alterado pelo
Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro, e Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de
novembro, considerados de interesse comunitário e cuja conservação exige a
designação de zonas especiais de conservação, foram identificados por consulta
bibliográfica (fichas do Plano Setorial da Rede Natura 2000) e análise da listagem de
espécies vegetais obtida durante o trabalho de campo ou confirmação direta in situ.
A compilação de informação geográfica e os mapas resultantes foram efetuados num
sistema de informação geográfica, utilizando-se o software ArgGis 10, tendo sido a
escala de digitalização das parcelas de 1:5.000 para o desenho da cartografia de
biótopos/habitats presentes na área de estudo.
4.2.1.2

Flora e vegetação
O trabalho de campo relativo à caracterização da flora e vegetação da área de estudo
decorreu em junho de 2017. Os levantamentos de campo foram realizados no corredor
em estudo e também em zonas próximas em que o biótopo/habitat é semelhante,
permitindo completar a caracterização da flora e da vegetação da área de estudo,
atendendo que muitas áreas se encontravam vedadas e inacessíveis.
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Para a elaboração do elenco florístico foram selecionados 21 pontos de amostragem
(destes, 9 foram direcionados apenas às espécies RELAPE) de forma a amostrar,
adequadamente, os biótopos mais representativos da área de estudo correspondente
a agrícola, montado de sobro/azinho, montado misto, floresta sobreiro/azinho,
floresta mista, pinhal, eucaliptal e galerias ripícolas tal como se pode observar no
ANEXO I e no Desenho 3 – Volume III.
Quadro 4.1 Localização dos pontos de amostragem para a caracterização da
comunidade florística na área de estudo
BIÓTOPOS/HABITATS

PONTO DE AMOSTRAGEM DA FLORA (*ponto
direcionado apenas a espécies RELAPE)

Agrícola

PF2, PF8*, PF10, PF14*

Montado de sobro/azinho (6310)

PF1, PF4*, PF6, PF15*

Montado Misto

PF16*, PF17

Floresta de sobro/azinho

PF7,PF12*,PF13

Floresta Mista

PF18, PF20*, PF22

Pinhal

PF23

Eucaliptal

PF21

Galerias ripícolas

PF3, PF5*, PF9, PF11*

Os inventários foram realizados segundo o método quadrático de Raunkier, sendo o
valor da área das unidades amostrais determinado de acordo com conceito de área
mínima (área menor que contém todas as espécies da comunidade, dentro de um
biótopo homogéneo) obtida pelo critério definido por Cain (Cain, 1938; Capelo, 2003).
Em cada inventário foi ainda registado o grau de cobertura de cada espécie aplicando
o método fitossociologico de Braun-Blanquet de abundância-dominância, tal como
demonstra o Quadro 4.2.
Quadro 4.2 Escala de abundância-dominância
VALORES DE
ABUNDÂNCIA-DOMINÂNCIA

DESIGNAÇÃO

5

Numero qualquer de indivíduos cobrindo mais de 3/4 da
superfície (75 a 100%)

4

Numero qualquer de indivíduos cobrindo 1/2 a 3/4 da
superfície (50 a 75%)

3

Numero qualquer de indivíduos cobrindo 1/4 a 1/2 da
superfície (25 a 50%)

2

Indivíduos muito abundantes cobrindo pelo menos 1/20 da
superfície (5 a 25%)

1

Indivíduos abundantes mas de fraca cobertura (1 a 5%)

0,5

Indivíduos pouco frequentes, com muito fraca cobertura

0,1

Indivíduos raros ou isolados
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Sempre que não foi possível a identificação da espécie no campo, foi recolhida uma
amostra para posterior identificação em laboratório. Para a identificação dos
exemplares de flora recorreu-se à Flora Ibérica (Castroviejo et. al. vários volumes) e na
ausência dos volumes respeitantes a determinadas famílias consultaram-se as obras de
Franco (1971 e 1984), Franco & Afonso (1994, 1998 e 2003).
De modo a obter o máximo de informação possível para a área de estudo, foi ainda
efetuada a seguinte pesquisa bibliográfica onde se consultaram os trabalhos mais
relevantes sobre flora e vegetação da área em causa (ver Quadro 4.3).
Quadro 4.3 Trabalhos bibliográficos consultados sobre a flora e vegetação da AE
TÍTULO

4.2.1.3

AUTOR/ANO DE PUBLICAÇÃO

Distribuição de Pteridófitos e Gminospérmicas em
Portugal

Franco & Afonso, 1982

Biogeografia de Portugal Continental

Costa et al. (1998)

Plantas a proteger em Portugal Continental

Dray (1985)

Lista de Espécies Botânicas a proteger em Portugal
Continental

Lopes & Carvalho (1990)

Nova Flora de Portugal

Franco (1971, 1984, 1994, 1998, 2003)

Flora Ibérica, Plantas vasculares de la Península
Ibérica e Islas Baleares

Castroviejo (1986-2003)

SIPNAT

ICNF (2017)

Relatório Nacional da Diretiva Habitats (20072012)

ICNF, 2013

Estudo de Impacte Ambiental da Linha DivorPegões, a 400 kv (Projeto de execução)

Trifólio, 2011

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de
Divor, 400/60 kV e Linha Estremoz-Divor (Projeto
de execução)

Ecossistema, 2008

EIA da Subestação de Pegões 400/60 kv e linha
associada Divor – Pegões, a 400 kv – Estudo de
Grandes Condicionantes

Procesl, 2016

Fauna
A Subestação de Pegões será construída numa zona de habitat florestal, constituído
por manchas de montado de sobro, pinheiro-manso e eucaliptal. Registam-se
plantações em monocultura ou povoamentos mistos. O subcoberto encontra-se
ausente ou quase ausente sendo, neste caso, constituído predominantemente por
vegetação herbácea ou arbustiva em reduzida densidade, pastoreada por gado bovino
ou ovino. A perturbação e fragmentação de habitat são intensas e constantes na
envolvente próxima da Subestação de Pegões, resultado dos aglomerados urbanos
como são exemplos Piçarras e Pegões-Gare; vias rodoviárias como a EN4, o IC10
(ambas com intenso tráfego rodoviário) e a A6 e outras infraestruturas de transporte
de eletricidade, nomeadamente o Ramal da Linha Palmela-Sines 3, a 400kV, para
Fanhões.
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A Linha Divor-Pegões a 400kV desenvolve-se numa extensão de cerca de 69 kms,
atravessando, ao longo do seu percurso, habitats distintos que, pelas condições
ecológicas que proporcionam, albergam diversidade de espécies. No início do traçado,
na zona do Divor (onde se implantará a Subestação de Divor), destacam-se as áreas de
exploração cerealífera extensiva, associadas à pecuária, de gado bovino e ovino,
também em regime extensivo, e zonas de montado de sobro pouco denso. Ao longo
do traçado, na sua aproximação a Pegões, o sobreiral vai-se adensando.
Na sua chegada à Subestação de Pegões, a linha atravessa povoamentos florestais,
com destaque para os eucaliptais, o pinheiro-manso e povoamentos misto.
Neste enquadramento, para a caracterização da área de estudo em termos faunísticos
definiu-se uma faixa de 400 metros de largura ao longo do traçado da linha que
constituirá a escala de análise base, considerando os habitats observados e as espécies
faunísticas cujas necessidades ecológicas tornam possível a sua ocorrência. Poderá,
contudo, haver necessidade de redefinição da escala de análise, caso se verifique a
presença de espécies com elevado valor conservacionista, cuja afetação das
populações se refletirá num nível mais amplo. Nas situações em que a análise se
efetue numa dimensão distinta, dada a importância das espécies em causa, será feita
uma chamada de atenção para este aspeto.
Para a caracterização da comunidade faunística no corredor em estudo utilizaram-se
diferentes recursos, nomeadamente, e para uma análise preliminar dos habitats
presentes, do programa Google Earth Pro; informação fornecida pelo ICNF – Instituto
da Conservação da Natureza e Florestas, por diversos especialistas e pela base de
dados eBird.org; outros trabalhos realizados pela PROCESL na área ou envolvente
próxima; levantamento da informação bibliográfica; e saídas de campos. A recolha
bibliográfica incluiu os seguintes grupos:


Anfíbios e Répteis: Crespo & Oliveira, 1989; Godinho et al. 1999; Almeida et al.
2001; Loureiro et al., 2008;



Quirópteros: Rainho et al., 1998; ICNF, 2014;



Aves: Rufino 1989; Palma et al. 1999; Costa, et al, 2003; Equipa Atlas, 2008;



Mamíferos: Mathias et al. 1999; Pinto & Fernandes 2001; Sarmento 2004.

No que concerne à metodologia de caracterização da fauna, atentando a que o grupo
com impactes negativos potenciais mais significativos será a avifauna, considerou-se a
necessidade e adequação de metodologia específica dirigida. Os restantes grupos
faunísticos, para os quais os impactes resultantes da construção e exploração da Linha
e Subestações são menos significativos pois são mais limitados no tempo, foram
caracterizados de forma mais generalista.
Para o estudo da comunidade de aves, percorreu-se a totalidade do corredor definido
em torno das infraestruturas em análise, fazendo paragens frequentes para
observação, escuta e registo das espécies detetadas. Os pontos de paragem foram
distribuídos ao longo dos diferentes habitats, procurando amostrar-se áreas florestais
e estepárias. Foram ainda feitos pontos de observação em locais proeminentes da
paisagem, com ampla visibilidade para deteção de espécies de maior porte,
nomeadamente aves de rapina e estepárias.
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No que concerne aos outros grupos, a metodologia baseou-se na observação direta ou
deteção de indícios de presença, através da observação de pegadas, trilhos, dejecos ou
outros.
As saídas de campo decorreram nos meses de Março de 2016 e Junho de 2017. Os
resultados obtidos permitiram a elaboração de listagem de espécies observadas ou
com ocorrência provável na área de estudo.
A presença de determinada espécie de aves foi considerada confirmada quando
observada nas saídas de campo ou constando das listagens de observações registadas
na plataforma eBird.org, colocadas por observadores de referência e em pontos nas
proximidades do corredor em estudo.
A informação foi organizada por classes e famílias, acrescentando-se ainda aspetos da
ecologia das espécies considerados relevantes:


Fenologia – A presença de algumas espécies de aves ocorre de forma distinta ao
longo do ano, considerando-se residente (presente durante todo o ano);
reprodutora (presente na época de reprodução, geralmente entre os meses de
Abril a Setembro); invernante (presente durante a época de invernada,
geralmente entre os meses de Outubro a Março); e migradora (com presença
pontual durante a época de migração).



Legislação – A conservação das espécies é feita através da proteção legal das
mesmas ou dos seus habitats; pela sua importância destacam-se a Diretiva
409/79 da CEE (Diretiva Aves) e as Convenções de Berna (Convenção Relativa à
Conservação da Vida Selvagem e dos «Habitats» Naturais da Europa) e Bona
(Conservação sobre Espécies Migradoras Pertencentes à Fauna Selvagem).



Estatuto de conservação - As espécies foram classificadas segundo o seu
estatuto de conservação (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, Cabral et
al, 2006):



Extinto (Ex) – Uma de duas possibilidades, não restam dúvidas de que o último
indivíduo morreu ou quando falharam todas as tentativas para detetar um
indivíduo em habitats conhecidos e potenciais, em períodos temporais
apropriados;



Extinto na Natureza (EW) - Quando é dado apenas como sobrevivendo em
cultivo, cativeiro ou com uma população (ou populações) naturalizada fora da
sua área de distribuição;



Criticamente em Perigo (CR) - Quando as melhores evidências indicam que se
cumpre qualquer um dos critérios A a E para Criticamente em Perigo,
enfrentando um risco de extinção na natureza extremamente elevado;



Em Perigo (EN) - Quando as melhores evidências indicam que se cumpre
qualquer um dos critérios A a E para Em Perigo, enfrentando um risco de
extinção na natureza muito elevado;



Vulnerável (VU) - Quando as melhores evidências indicam que se cumpre
qualquer um dos critérios A a E para Vulnerável, enfrentando um risco de
extinção na natureza elevado;
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4.2.2



Quase Ameaçado (NT) - Quando, tendo sido avaliado pelos critérios e não se
qualifica atualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo; Ou Vulnerável,
sendo provável que lhe venha a ser atribuída uma categoria de ameaça no
futuro;



Pouco Preocupante (LC) – Quando tendo sido avaliado pelos critérios e não se
qualifica como Criticamente em Perigo, Em Perigo, Vulnerável ou Quase
Ameaçado;



Informação Insuficiente (DD) - Quando não há informação adequada para fazer
uma avaliação direta ou indireta do seu risco de extinção, com base na sua
distribuição e/ou abundância;



Não Avaliado (NE) – Quando não foi ainda avaliado pelos critérios estabelecidos.

Enquadramento biogeográfico e bioclimático
A distribuição dos elementos florísticos e das comunidades vegetais é condicionada
pelas características físicas do território (características edáficas e climáticas), sendo
possível realizar um enquadramento da vegetação pela biogeografia. Este tipo de
estudos permite realizar uma abordagem concreta sobre a distribuição das espécies e
em conjunto com a fitossociologia possibilitam a caracterização das comunidades
vegetais presentes numa dada área ou região.
Em termos biogeográficos, a área de estudo insere-se na Região Mediterrânica, SubRegião Mediterrânica Ocidental, Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica e em
duas Províncias distintas (Costa et. al., 1998):
B REGIÃO MEDITERRÂNICA
SUB-REGIÃO MEDITERRÂNICA OCIDENTAL
Superprovíncia Mediterrânica Ibero-Atlântica
III Província Luso-Extremadurense
3B Setor mariânico-monchiquense
3B1 Subsetor Araceno-Pacense
3b13 Superdistrito Alto Alentejano
3B2 Subsetor Baixo Alentejano-Monchiquense
3b22 Superdistrito Baixo Alentejano
IV Província Gaditano-Onubo-Algarviense
4B Setor Ribatagano-Sadense
4b1 Superdistrito Ribatagano
4b2 Superdistrito Sadense
O Superdistrito Alto Alentejano (3B13) abrange a área da Subestação de Divor,
400/60kV e grande parte da linha Divor-Pegões, a 400kV. Neste Superdistrito, do
ponto de vista da caracterização biogeográfica, a vegetação potencial da área de
estudo caracteriza-se pela presença de montados em solo silicioso do Pyro-Quercetum
rotundifoliae e os sobreirais do Sanguisorbo-Quercetum suberis que são dominantes na
paisagem vegetal. Quanto aos matos subseriais são vulgares os estevais do Genisto
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hirsutae-Cistetum ladaniferi, o esteval/urzal Erico australis-Cistetum populifolii e os
urzais do Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae, ocorrendo ainda o giestal Retamo
sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei. Ocorre, ainda que de modo finícola, o amial
Scrophulario-Alnetum glutinosae, sendo o freixial Ficario-Fraxinetum angustifoliae a
comunidade mais comum nas ribeiras e linhas de água, sendo também vulgar o
Salicetum atrocinereo-australis nos leitos torrenciais.
O Superdistrito Baixo Alentejano (3B22) inclui um troço muito reduzido da linha DivorPegões, a 400kV. As espécies Linaria ricardoi e Armeria neglecta são dois endemismos
com potencial ocorrência na área de estudo que se encontram em vias de extinção. Os
montados que resultam do Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae caracterizam a
Região, bem como o esteval Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi. Contudo em alguns
locais, a vegetação potencial da área de estudo caracteriza-se pela presença do azinhal
termófilo Myrto-Quercetum rotundifoliae, os matagais de Asparago albi-Rhamnetum
oleoidis e Oleo-Pistacietum lentisci sensu auct., o esteval Phlomido purpureo-Cistetum
albidi e o escoval Genistetum polyanthi. Os montados de sobro (Myrto-Quercetum
suberis e Sanguisorbo-Quercetum suberis) ocorrem esporadicamente em algumas
situações climaticamente mais favoráveis.
Em ambos os Superdistritos, os juncais do Holoschoeno-Juncetum acuti, TrifolioHoloschoenetum e Juncetum rugosieffusi, bem como os prados Trifolio resupinatiCaricetum chaetophyllae, Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae, Pulicario
paludosae-Agrostietum pourretii e Loto subbiflori-Chaetopogenetum fasciculati são
comunidades que têm importância nos biótopos edafo-higrófilos. Ainda o superdistrito
Baixo Alentejano caracteriza-se pela ocorrência dos prados Hyperico humifusiChaetopogonetum fasciculati e esporadicamente os do Poo bulbosae-Trifolietum
subterranei e do Poo bulbosae-Astragaletum sesamei.
O Superdistrito Sadense (4B2) compreende o troço final da linha de Divor-Pegões, a
400kV e a área da Subestação de Pegões, 400/60kV. Este Superdistrito tem como
espécies endémicas Malcolmia lacera subsp. gracilima e Santolina impressa. Por outro
lado o Ulex australis subsp. welwitschianus, Helianthemum apenninum subsp.
stoechadifolium e a Myrica gale têm aqui a sua maior área de distribuição. Este último
táxon ocorre nos biótopos pantanosos da Alnetea glutinosae. O Oleo-Querceto suberis
sigmetum é a série de vegetação que ocupa a maior parte do território. A sua etapa
regressiva subserial mais conspícua é o mato psamofílico Thymo capitellatiStauracanthetum genistoidis. No entanto, possui algumas comunidades endémicas: o
matagal de carvalhiça Junipero navicularis-Quercetum lusitanicae, o zimbral Daphno
gnidi-Juniperetum navicularis, o tojal/urzal mesofítico Erico umbellatae-Ulicetum
welwitschiani, o prado psamofílico anual Anacortho macranthero-Arenarietum
algarbiensis e o mato camefítico de areias nitrofilizadas Santolinetum impressae. As
associações de lagoas e turfeiras estão presentes nas depressões húmidas: o salgueiral
palustre Carici lusitanicae-Salicetum atrocinereae, o urzal/tojal higrófilo Cirsio
welwistschii-Ericetum ciliaris, o juncal/arrelvado hidrofítico Cirsio palustris-Juncetum
rugosi, a associação de lagoas Anagallido tenellae-Rhynschoporetum rugosi e as
turfeiras baixas Utriculario gibbae-Sphagnetum auriculatae.
Do ponto de vista bioclimático, a área enquadra-se no macroclima mediterrânico,
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De bioclima:
o euoceânico acusado (Subestação Divor e troço entre os apoios 1-34);
o semi-hiperoceânico atenuado (troço entre os apoios 34-212 e Subestação de
Pegões).



De termotipo
o termotipo mesomediterrânico inferior (Subestação Divor e troços entre os
apoios 1-117 e apoios 123-159);
o termomediterrânico superior (troços entre os apoios 117-123 e apoios 159214 e Subestação de Pegões);
o ombroclima seco superior (Subestação Divor e troço entre os apoios 1-18);
o sub-húmido inferior (troço entre os apoios 19-214 e Subestação de Pegões).

4.2.3

Biótopos e Habitats

4.2.3.1

AE da Subestação de Divor
Na área de estudo da Subestação de Divor, 400/60kV identificaram-se os seguintes
biótopos/habitats, ilustrados no Desenho 3 – Volume III:


Montado sobreiro/azinheira (montados de Quercus spp. de folha perene Habitat 6310) A ocorrência de sobreiros (Quercus suber) e azinheiras (Quercus
rotundifólia) fica confinada essencialmente às áreas com afloramentos rochosos,
que se encontram dispersos por toda a área de intervenção. Além das espécies
casmofíticas, dos sobreiros e azinheiras, assinala-se a ocorrência de zambujeiros
(Olea europaea var. sylvestris ), no estrato arbóreo, espargos (Asparagos spp.) e
gilbardeiras (Ruscus aculeatus), no estrato arbustivo e um estrato herbáceo
dominado por espécies como por exemplo o Trifolium sp., Plantago sp. e
Dactylis glomerata;

Fotografia 4.2 Montado com afloramentos
rochosos



Fotografia 4.1 Montado com afloramentos
rochosos

Agrícolas (pastagens) – Na área de estudo as pastagens são dominadas por
espécies herbáceas de caráter nitrófilo e ruderal devido à forte pressão do gado;
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Fotografia 4.3 Área de pastagem (Monte da Abegoaria)

4.2.3.2



Afloramentos rochosos (vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica
– Habitat 8220) – As manchas, correspondentes a este habitat, não foram
cartografadas, dado o pequeno tamanho destas formações e a escala a que se
realizou a cartografia. Na área de estudo correspondem a fragmentos, de
substrato rochoso, expostos à superfície da terra (afloramentos rochosos)
colonizados por vegetação vascular rupícola (entre elas a Digitalis spp. e Sedum
spp.);



Linhas de água e galerias ripícolas – Cursos de água e vegetação marginal
constituída por freixos (Fraxinus angustifolia) e choupo negro (Populus nigra);



Corpos de água – Foram ainda cartografados os corpos de água que
correspondem aos 2 açudes presentes na área de estudo.

AE da Linha de Transporte
Foram identificados na AE da Linha Divor – Pegões, a 400kV os diferentes
biótopos/habitats cartografados no Desenho 3 – Volume III e descritos seguidamente:


Agrícola – Dentre as áreas agrícolas, as culturas temporárias de sequeiro
ocupam grande percentagem, nomeadamente entre Montemor-o-Novo e Évora.
Em termos florísticos, abriga um conjunto de espécies com pouco valor
conservacionista, sendo muitas delas ruderais e ubiquistas. Em termos
ecológicos a agricultura desempenha um papel chave na manutenção e
promoção da biodiversidade, sendo esta geralmente mais elevada nas
explorações onde a gestão agrícola é menos intensiva. A utilização intensiva de
maquinaria, fertilizantes e pesticidas e/ou a presença de elevada densidade de
animais de pastoreio, reduz grandemente o número e abundância de espécies
em explorações cultivadas e em pastos. Por outro lado, a presença de habitats
naturais e seminaturais (bosquetes, orlas, sebes, zonas ripícolas, charcos,
charcas agrícolas, muros de pedra entre outras) têm um efeito muito positivo na
proteção da biodiversidade aumentando grandemente o número de nichos
ecológicos na fauna que possa coexistir em simultâneo com as atividades
agrícolas. As fotografias que se seguem registam algumas das zonas agrícolas
presentes na área de estudo;
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Fotografia 4.4 Zona de seara junto à
EM527-1 (perto do Monte da Oliveirinha)



Fotografia 4.5 Campos de Lupinus luteus
(tremoceiro-amarelo) junto à área da subestação

Olival – Os olivais ocupam uma percentagem reduzida da área de estudo. Os
olivais podem apresentar condições favoráveis ao desenvolvimento de elevados
níveis de biodiversidade, devido à presença de árvores velhas com cavidades e a
inserir-se numa matriz complexa que inclui frequentemente muretes de pedra,
sebes de vegetação natural e pequenas manchas com matos e matagais;

Fotografia 4.6 Zona de Olival



Montado sobreiro/azinheira (montados de Quercus spp. de folha perene Habitat 6310) e mistos - Com grande representatividade na área de estudo
apresentam-se os montados, extensos, maioritariamente de sobro (Quercus
suber), mas também de azinho (Quercus rotundifolia) ou mistos essencialmente
em consociação com o pinheiro manso (Pinus pinea).O montado é o resultado
de um coberto florestal denso pré-existente de sobreiro (Quercus suber) e
azinheira (Quercus rotundifolia) que foi progressivamente transformado pelo
homem, através do modo como utiliza o solo. Caracteriza-se por apresentar
sobreiros e azinheiras, dispersos em densidades variáveis numa matriz de
herbáceas e por haver rotação, ao nível do solo, de culturas, gado e alqueive
(Pinto-Correia, 1993). Os Montados de Quercus spp. de folha perene (6310) são
agro-sistemas pastoris extensivos, marcados pela presença constante, ainda que
de forma mais ou menos dispersa, de arvores esclerofilas e marcescentes do
género Quercus. São sistemas ambientalmente sustentáveis, que têm um efeito
positivo nos índices de biodiversidade, assegurando alimentação, refúgio e local
de reprodução para muitas espécies. A importância destes sistemas deve-se,
grande parte, à sua enorme extensão e heterogenidade de condições
ambientais, proporcionando a coexistência de um vasto leque de espécies com
exigências ecológicas distintas;
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Fotografia 4.7 Montado de sobro (junto à EM que
liga Monte Velho da Charrequinha e Hortinhas)



Floresta de sobreiro/azinheira (incluí habitat 9330/9340) – Comunidades
florestais de copado denso e cerrado, dominadas pelo sobreiro ou azinheira com
nenhuma ou escassa intervenção humana recente. Muitos destes bosques
foram sendo transformados numa estrutura agro-silvopastoril, dominada por
árvores pouco densas e com sub-bosque subordinado ao uso agrícola ou
pastagem extensiva, nomeadamente em montados. Existe potencial para a
ocorrência de habitats importantes para a conservação (9330/9340) onde os
matos termomediterrâneos (5330) são normalmente as etapas de substituição.
Nos bosques de sobreiro podem ocorrer micro-habitats epifíticos (8220). Estas
florestas são ecossistemas florestais extremamente ricos em termos de
biodiversidade que estão identificados entre os mais importantes para a
conservação da natureza a nível nacional e europeu. Nas fotos seguintes
apresenta-se o aspeto destas zonas na área de estudo;

Fotografia 4.9 Floresta de sobreiro/azinheira
com matos desenvolvidos



Fotografia 4.8 Montado misto, sobro em
consociação com pinheiro manso

Fotografia 4.10 Floresta de
sobreiro/azinheira junto ao IC10

Pinhal - Na área de estudo os pinhais são formações arbóreas dominadas, em
geral, por pinheiro-manso (Pinus pinea) e pinheiro-bravo (Pinus pinaster). Os
pinhais estão entre os principais biótopos em termos de diversidade
entomológica, facto que favorece a abundância de aves insetívoras tipicamente
florestais e proporciona a ocorrência de algumas espécies de morcegos. Os
carnívoros menos especialistas também ocorrem neste biótopo, como sejam a
raposa, a doninha, a fuinha e a geneta;
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Fotografia 4.11 Pinhal junto ao IC 10



Eucaliptal - Os eucaliptais (monoculturas de Eucalyptus spp.) são pobres em
biodiversidade devido à elevada taxa de crescimento das árvores (que são de
seguida cortadas), não permitindo que uma comunidade biológica rica e estável
se instale, bem como a falta de nutrientes e abrigo para os animais;

Fotografia 4.13 Eucaliptal



Fotografia 4.12 Pinhal junto à A6, Km 12

Fotografia 4.14 Eucaliptal junto à EM que liga
a localidade de Nicolau ao Monte das Piçarras

Linhas de água e galerias ripícolas (incluí habitat 92AO - Florestas e galerias de
Salix alba e Populus alba) - A área de estudo é atravessada por diversos rios e
ribeiras de maior ou menor caudal e vegetação associada (galeria ripícola) que
garantem abrigo e alimento a uma diversidade de espécies vegetais e animais.
Refere-se que em várias situações se verifica uma diversidade florística reduzida,
com a presença de muitas espécies ruderais e ubiquistas. O rio Almansor é o rio
mais importante que atravessa a área de estudo. Nas fotos seguintes está
representada a vegetação de galeria presente nas margens das linhas de água,
incluindo a corresponde ao habitat 92AO (Galerias ribeirinhas dominadas por
choupos e/ou salgueiros).
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Fotografia 4.15 Galeria ripícola com salgueiros
e choupo-negro associada ao Rio Almansor
(Montemor-o-Novo)

Fotografia 4.17 Galeria ripícola, com freixos,
choupos e salgueiros, associada à ribeira do
Divor (Monte da Abegoaria)



Fotografia 4.16 Freixo (ribeira de Cuncos)

Fotografia 4.18 Salgueiro (ribeira do Divor –
Monte da Abegoaria)

Planos de água – Massas de água superficiais como lagos, lagoas, açudes e
albufeiras de correspondem cartograficamente ao biótopo planos de água.
Podendo ser permanentes ou sazonais e naturais ou criadas por intervenção
humana. Os corpos de água contribuem para elevar a biodiversidade da área de
estudo;
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Fotografia 4.19 Lagoa junto à estrada municipal
que liga o Monte da Courela e a EN 4 (entre as
localidades Radio Marconi e Silveiras)

Fotografia 4.20 Açude

Fotografia 4.21 Lagoa junto à área destinada à implantação da subestação de Pegões



4.2.3.3

Áreas artificializadas - Correspondem a locais com marcada intervenção
humana, sobretudo aos assentamentos urbanos, constituindo áreas pobres em
termos de biodiversidade, embora mais diversas em espaços verdes
urbanizados. Referem-se as localidades mais relevantes: Pegões, Vendas Novas
e Montemor-o-Novo.

AE da Subestação de Pegões
Na AE da subestação de Pegões estão presentes 3 biótopos/habitats. Predomina a
floresta mista seguida de áreas agrícolas (essencialmente culturas temporárias,
permanentes e pomares), eucaliptal (Eucaliptus sp.) e plano de água.
Na floresta mista são dominantes as espécies arbóreas Quercus suber, Pinus pinea e
Pinus pinaster, podemos encontrar alguns exemplares de Quercus faginea e Olea
europaea sylvestris. O estrato arbustivo e herbáceo apresenta alguma diversidade de
espécies como Arbutus unedo, Asparagus alba, Asparagus aphyllus, Carex sp.,Cistus
crispus, Cistus ladanifer, Cistus salviifolius, Corema album, Daphne gnidium, Erica
umbelata, Halimium calycinum, Juncus sp., Lavandula stoechas, Pistacia lentiscus, Ulex
australis.
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Fotografia 4.22 Floresta mista presente na
área de estudo da subestação de Pegões

Fotografia 4.23 Campo agrícola com tremoçoamarelo (Lupinus luteus)

Fotografia 4.24 Eucaliptal presente na área
de estudo da subestação de Pegões

Fotografia 4.25 Plano de água presente na na
área de estudo da subestação de Pegões

4.2.4

Flora

4.2.4.1

AE da Subestação de Divor
O levantamento bibliográfico indicou a ocorrência potencial de 26 taxa para a área de
estudo da SDVR (ANEXO I). Não consta qualquer espécie protegida ao abrigo dos
anexos II e IV da Diretiva Habitats, tendo-se apenas registado, no âmbito do EIA da
Subestação de Divor 400/60Kv, e linha Estremoz – Divor, a 400 Kv, uma espécie do
anexo V desta Diretiva, a gilbardeira (Ruscus aculeatus).
Deve todavia referir-se a presença das espécies Quercus suber (sobreiro) e Quercus
rotundifolia (azinheira) protegidas por legislação nacional específica conforme
estabelecido pelo Decreto-Lei nº. 169/2001, de 25 maio, com a redação dada pelo
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, com ocorrência no habitat “montado
sobro/azinho com afloramentos rochosos” e pontualmente no habitat “agrícola”.

4.2.4.2

AE da Linha de Transporte
Elenco florístico
Foram inventariadas 462 taxa para a área de estudo da LMAT e envolvente (ANEXO I),
das quais 90 espécies foram confirmadas pelo trabalho de campo.
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Todas as espécies detetadas durante a amostragem de campo são comuns no
território nacional, sendo características dos biótopos/habitats existentes na área de
estudo, como, por exemplo, as espécies Trifolium sp., Ornithopus sp. e Plantago sp
associadas às pastagens (agrícola); Lupinus sp. às forragens, a Vitis vinifera (videira) e
Olea europaea (oliveira) a culturas permanentes, no que se refere ao biótopo agrícola;
as quercíneas Quercus suber (sobreiro) e Quercus rotundifólia (azinheira) associadas
aos montados e florestas de folhosas ou mistas, acompanhadas frequentemente pelo
Pinus pinea (pinheiro-manso) e também, em alguns casos, pelo Pinus pinaster
(pinheiro-bravo). O extrato arbustivo associado encontra-se na sua maioria
empobrecido e em fase de recuperação, mas foram registadas espécies como Cistus
monspeliensis (sargaço), Cistus salvifolius (estevinha), Lavandula pedunculata
(rosmaninho), o Genista triacantos (tojo-gadanho), Daphne gnidium (trovisco),
Crataegus monogyna (pilriteiro) e Ruscus aculeatus (gilbardeira) entre outras. Este
elenco florístico é típico do coberto vegetal natural e encontra-se em franca
recuperação.
O Pinus pinea (pinheiro-manso), Pinus pinaster (pinheiro-bravo) e Eucalyptus sp.
(eucalipto), característicos das plantações florestais (pinhais e eucaliptais); Fraxinus
angustifolia (freixo), o Salix sp. (salgueiro) e Populus sp. (choupo) nas galerias ripícolas.

Espécies com Maior Interesse para a Conservação
Das 462 espécies com ocorrência potencial na área de estudo, 33 apresentam
interesse do ponto de vista da conservação da natureza (ANEXO I). No trabalho de
campo foram apenas observadas 5 espécies, das quais 2 estão listadas na Diretiva
Habitats:


Ruscus aculeatus (anexo V da Diretiva Habitats) – Espécie que ocorre em sob
coberto de bosques (carvalhais, sobreirais e azinhais) e em matagais esclerófilos.
Em geral, prefere locais ensombrados e frescos, em baixas altitudes. Observada
na envolvente a galerias ripícolas e orlas de montados.



Salix salviifolia subsp. australis (anexos II e IV da Diretiva Habitats) – Espécie
arbustiva ou pequena árvore, que ocorre em margens de cursos de água com
regime torrencial, sobretudo no topo das bacias hidrográficas. Característica da
associação Salicetum atrocinerea-australis – 92A0pt5.

Das outras 3 espécies, 1 é endémica de Portugal continental (Ulex australis subsp.
welwitschianus) e as outras são endemismos ibéricos (Salix salviifolia subsp. salviifolia),
mas não apresentam qualquer estatuto de proteção legal.
Destacam-se ainda as espécies Quercus suber (sobreiro) e Quercus rotundifolia
(azinheira) protegidas por legislação nacional especifica conforme estabelecido pelo
Decreto-Lei nº. 169/2001, de 25 maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º
155/2004, de 30 de junho, assim como a espécie Olea europaea var. europaea
(oliveira), de acordo com o Decreto-Lei nº. 120/86, de 28 de maio.
No que se refere a espécies exóticas invasoras foram observadas, disseminadas por
toda a área de intervenção, várias espécies listadas como invasoras pelo Decreto-Lei nº
565/99, de 21 de dezembro, e outras que, embora não referidas no diploma, revelam
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comportamento
invasor em Portugal continental
(http://invasoras.pt/),
nomeadamente Acacia sp. (acacia), Eucalyptus globulus (eucalipto) e Arundo donax
(cana). Assinala-se ainda a presença de Rubus spp. (silvados) sendo autóctones, mas
com crescimento oportunista nas zonas húmidas, constituem uma das etapas de
degradação da vegetação nas formações ribeirinhas e dificultam o restauro das
galerias ribeirinhas.

4.2.4.3

AE da Subestação de Pegões
O levantamento bibliográfico aponta para 128 espécies de flora com ocorrência
potencial na área de estudo da Subestação de Pegões (ANEXO I). Destas, destaca-se a
ocorrência potencial de 8 espécies endémicas da Península Ibérica (Allium pruinatum,
Carex durieui, Cheirolophus uliginosus, Euphorbia uliginosa, Klasea integrifolia subsp.
monardii, Lepidophorum repandum, Lithodora prostrata subsp. lusitânica e
Pterospartum tridentatum subsp. tridentatum), 2 espécies endémicas de Portugal
Continental (Cirsium welwitschii e Ulex australis subsp. welwitschianus) e 4 espécies
incluídas na Diretiva Habitats – Euphorbia transtagana (anexos II e IV da Diretiva
Habitats), Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium (anexo V da Diretiva Habitats),
Thymus capitellatus (anexo IV da Diretiva Habitats) e Thymus villosus subsp. villosus
(anexo IV da Diretiva Habitats).
No decorrer do reconhecimento de campo registou-se a ocorrência de uma espécie
endémica de Portugal continental (Ulex australis subsp. welwitschianus). No âmbito do
EGCA, em março de 2017, foi observado um exemplar da espécie Hyacinthoides
vicentina, espécie incluída nos anexos II e IV da Diretiva Habitats e típica de clareiras
de matos em solos arenosos ou argilosos, frequentemente em locais com
encharcamento temporário. (Fotografia 4.26).

Fotografia 4.26 Hyacinthoides vicentina na envolvente da área de implantação
da subestação de Pegões

Refere-se ainda a presença de vários exemplares da espécie Quercus suber (sobreiro)
protegida por legislação nacional especifica conforme estabelecido pelo Decreto-Lei
nº. 169/2001, de 25 maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30
de junho.
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No que se refere a espécies exóticas invasoras foram observados, junto ao acesso a
beneficiar, núcleos de indivíduos de acácia (Acacia dealbata), espécie considerada
como invasora pelo Decreto-Lei nº 565/99, de 21 de dezembro (Fotografia 4.27). Na
área de estudo assinalou-se ainda a ocorrência de Eucalyptus globulus (Fotografia
4.28) e de núcleos de Arundo donax (cana) (Fotografia 4.29), sendo espécies que,
embora não referidas no diploma, revelam comportamento invasor em Portugal
continental (http://invasoras.pt/).

Fotografia 4.27 Exemplares de Acacia dealbata junto ao acesso a beneficiar

Fotografia 4.28 Exemplares de Eucalyptus
globulus junto ao acesso a beneficiar

Fotografia 4.29 Exemplares de Arundo donax
na área da Subestação de Pegões
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4.2.5

Fauna

4.2.5.1

Mamíferos
Os hábitos crepusculares e nocturnos da generalidade dos mamíferos dificultam a sua
caracterização; contudo, da prospeção de campo e da recolha bibliográfica foi possível
confirmar ou considerar provável a presença de 32 espécies.
De forma geral, pode dizer-se que a comunidade é composta por espécies de ampla
distribuição geográfica a nível regional e nacional. Existem, contudo, espécies e grupos
com elevado estatuto de conservação, entre as quais o rato de Cabrera Microtus
cabrerae e os quirópteros. Exceptuando-se as referidas anteriormente, nenhuma das
outras espécies se encontra ameaçada a nível nacional, embora a generalidade integre
a Convenção de Berna (Anexos II e III). Também a lontra está incluída nos Anexos B-II e
B-IV da Diretiva dos Habitats.
Para os mamíferos, os habitats mais relevantes são as galerías ripícolas e os montados.
Ambos oferecem diferentes estratos vegetais, com abundantes recursos tróficos,
locais de descanso e reprodução (cavidades em árvores, tocas, entre outras). As
galerias ripícolas assumem ainda particular relevância como corredores ecológicos,
permitindo a interligação segura, a coberto da vegetação, de mamíferos terrestres.

Fotografia 4.30 Montado de sobro na zona do traçado da Linha Divor-Pegões

Referenciam-se oito espécies com estatuto de conservação desfavorável:


Criticamente em perigo (CR) - morcego-de-ferradura-mediterrânico Rhinolophus
euryale; morcego-de-ferradura-mourisco Rhinolophus mehelyi;



Em Perigo (EN) – morcego de Bechstein Myotis bechsteinii;



Vulnerável (VU) - rato de Cabrera Microtus cabrerae; morcego-de-ferraduragrande
Rhinolophus
ferrumequinum;
morcego-de-ferradura-pequeno
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Rhinolophus hipposideros; morcego-rato-grande Myotis myotis; Morcego-depeluche Miniopterus schreibersii.
Segundo Palmeirim & Rodrigues (1992) não se registam abrigos de quirópteros na área
de estudo. No entanto, nas proximidades da Subestação do Divor (a cerca de 2km),
deverá encontrar-se um abrigo de morcego-de-ferradura-pequeno Rhinolophus
hipposideros. O habitat do corredor de estudo no início da Linha e Subestação do
Divor, zona estepária com densidade bastante reduzida de árvores, não deve potenciar
a presença da espécie, já que o morcego-de-ferradura-pequeno privilegia as zonas
florestais, evitando as áreas abertas (Taylor, 2016).

4.2.5.2

Avifauna
A construção das Subestações de Pegões e Divor e o percurso da Linha Divor-Pegões a
400kV afetam diversos habitats que potenciam a presença de uma comunidade
diversificada das aves. Das 441 espécies de aves registadas em Portugal
(www.avesdeportugal.info) considera-se confirmada ou potencial a ocorrência de 144
espécies.
Nos habitats atravessados registam-se:


Massas de água e galerias ripícolas associadas, a norte e sul da Linha e nas
proximidades da Subestação do Divor, nomeadamente as barragens do Divor e
dos Minutos, ambas a cerca de 2,5km de distância do início da Linha e
Subestação. Nestas barragens estão referenciadas numerosas espécies de aves
de rapina (e.g. águia-pesqueira Pandion haliaetus, águia-sapeira Circus
aeruginosus); anatídeos (e.g. pato-real Anas platythynchos, frisada Anas
strepera, marrequina Anas crecca, pato-colhereiro Anas clypeata, zarro Aythya
ferrina, negrinha Aythya fuligula); mergulhões; corvos-marinhos; ardeídos (e.g.
garça-vermelha Ardea purpurea); flamingo Phoenicopterus ruber; colhereiro
Platalea leucorodia; íbis-preta Plegadis falcinellus; grou Grus grus; e limícolas
(e.g. borrelhos, pilritos, maçaricos). Salientam-se ainda o registo de diversas
espécies com estatuto de conservação elevado que não sendo aquáticas,
utilizam também esta zona, como abutre-negro Aegypius monachus, águiaperdigueira Hieraaetus fasciatus, bufo-real Bubo bubo, tartaranhão-cinzento
Circus pygargus, sisão tetrax tetrax, alcaravão Burhinus oedicnemus, entre
outros. Embora distanciadas das infra-estruturas a construir, e entre elas,
consideram-se prováveis as deslocações de aves aquáticas entre os dois corpos
de água. Neste sentido, a Linha apresenta-se como um obstáculo e uma zona
potencial de mortalidade por colisão, sobretudo em dias de tempo adverso ou
no atravessamento de bandos numerosos. Refira-se que inúmeras espécies
assinaladas têm elevado risco de colisão com linhas de muito alta tensão (Neves
et al. 2005; BirdLife International, 2003, ICNF, 2010), como as famílias Ciconidae,
Anatidae, Gruidae, Charadriidae e Scolopacidae. Nota-se ainda o facto das
galerias ripícolas nas proximidade da barragem do Divor serem utilizadas como
dormitórios de populações invernantes de milhafres-reais (Janeiro, com.pess.;
Leitão et al., 2015).
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Também na zona de construção da Subestação do Divor e no início da Linha
(primeiros 50 apoios), entre Évora e o atravessamento da EN4, predominam as
pseudo-estepes, dominadas pela cultura cerealífera de sequeiro, alternada com
pastagens destinadas ao gado bovino e ovino. Estes habitats albergam espécies
com uma distribuição bastante localizada, pois dependem exclusivamente dos
nichos ecológicos por estes disponibilizados, e com elevado estatuto de
conservação, como são exemplos a abetarda Otis tarda, sisão Tetrax tetrax,
alcaração Burhinus oedicnemus, tartaranhão-cinzento Circus pygargus,
calhandra Melanocorypha calandra, grou Grus grus. São também zonas de
invernada de grandes bandos de abibes Vanellus vanellus e tarambolasdouradas Pluvialis apricaria. São ainda zonas de alimentação de grandes rapinas
como o grifo Gyps fulvus, o abutre-negro, e de dispersão de juvenis de águiaperdigueira, entre outros. Também nestes, existem grupos com elevado risco de
colisão com LMAT (Neves et al. 2005; BirdLife International, 2003, ICNF, 2010),
nomeadamente Ciconidae, Gruidae, Otidae Charadriidae e Scolopacidae.

Fotografia 4.31 Pseudo-estepe cerealífera na zona do traçado da Linha Divor-Pegões



Os montados, predominantemente de sobro, registados em grande parte do
traçado da Linha, são também habitats de extrema relevância no contexto
mediterrânico. Albergam um conjunto diversificado de passeriformes, de aves
de rapina, sendo também o local de alimentação preferencial do grou.
Excetuando-se os Ciconidae, os restantes grupos têm risco de colisão com LMAT
intermédio. Contudo, são zonas de alimentação e reprodução de grandes aves
de rapina, muitas das quais com elevado estatuto de conservação.
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Por último, refere-se a afetação de povoamentos florestais, de caráter mais
intensivo encontrados no final da Linha e nas envolventes da Subestação de
Pegões, constituídos por eucaliptal, pinheiro-manso ou misto, constituem as
zonas com menor diversidade (relativamente aos habitats anteriormente
referidos). Albergam, no entanto, uma comunidade interessante de
passeriformes. São, contudo, espécies menos susceptíveis às atividades
inerentes à construção e exploração de subestações e LMAT, com risco de
colisão intermédio não tendo, na generalidade dos casos, problemas de
conservação associados às suas populações.

Além das espécies registadas no trabalho de campo, referem-se estudos dirigidos a
espécies específicas que, pelo esforço de amostragem em campo ou utilização de
outras metodologias, permitem a obtenção de dados mais pormenorizados.
O primeiro estudo ao qual se faz referência é o “Projecto Abetarda” (Rocha, 2005) no
âmbito do qual foi acompanhada de dispersão de juvenis da abetarda com recurso à
marcação com emissores de satélite com tecnologia GPS.
Na área de implantação da Linha Divor-Pegões foram registadas deslocações de uma
abetarda denominada Corta-rabos. Este individuo atravessou por diversas vezes uma
LMAT na sua área de dispersão, fazendo-se uma relação entre a elevada frequência de
passagem numa das LMAT e a elevada mortalidade de abetardas verificada no troço
de LMAT em referência (Rocha, 2005).

Fonte: Rocha (2005)

Figura 4.1 Detalhes das deslocações da abetarda “Corta-rabos”
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Tratando-se de uma espécie com elevado estatuto de conservação e risco de
mortalidade por colisão com linhas eléctricas (Neves et al. 2005; BirdLife International,
2003, ICNB, 2010), no Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de
linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNF, 2010) recomendase particular atenção aos troços situados “a menos de 1km de leks de abetarda e de
sisão e nas zonas importantes de veraneio e de invernada de sisão e abetarda, assim
como dos corredores de dispersão utilizados por estas espécies”. Segundo os critérios
apontados pelo ICNF (2010) relativamente à classificação da sensibilidade das áreas de
instalação de linhas, a zona de pseudo-estepe cerealífera a ser atravessada pelos
primeiros 50 apoios da Linha Divor-Pegões enquadra-se como Área Muito Crítica
(corredores de dispersão utilizadas por abetarda e sisão) ou Área Crítica (zonas
estepárias bem conservadas, ICNF, 2010).
Acrescenta-se ainda a informação fornecida pela Sociedade Portuguesa para o Estudo
das Aves (SPEA), através do Grupo de Trabalho em águia de Bonelli, da presença de
águia de Bonelli junto ao traçado proposto para a linha elétrica e da existência de dois
casais nas proximidades do mesmo e da Subestação do Divor (em redor da barragem
do Divor e a norte/noroeste de Montemor-o-Novo). Referem, contudo, desconhecer
os seus locais de nidificação atuais e os seus movimentos na área de estudo, pelo que
poderão existir zonas críticas para a sua conservação (e.g., locais de nidificação, áreas
de caça) na área atravessada pelo corredor proposto.
A verificar-se a proximidade da nidificação de águia de Bonelli com a área de
construção da Linha Divor-Pegões, deverá atribuir-se a classificação de Área Crítica
relativamente à instalação de linhas eléctricas, baseando-se no facto de poder
localizar-se num corredor de dispersão de grandes rapinas ou numa área de
distribuição durante a época de reprodução das espécies com estatuto de ameaça
elevado (CR, EN, VU) e com acentuado risco de colisão (intermédio e elevado),
baseado no Novo Atlas das Aves Nidificantes, nas situações em que não se conhece
com detalhe a localização das áreas prioritárias (ICNF, 2010).
Por fim e, quanto às aves, pode referir-se que mesmo excluindo das 441 espécies de
aves observadas até à data em Portugal (www.avesdeportugal.info), as de habitats
marinhos e exóticas, a área de estudo alberga uma elevada percentagem de espécies
de aves portuguesas. Destas e, com presença habitual na área, destacam-se pelo
menos 12 com estatuto de conservação desfavorável e para as quais se exigem
medidas de conservação ao abrigo da legislação em vigor (tartaranhão-caçador, águia
de Bonelli, abetarda, colhereiro, milhafre-real, sisão, alcaravão, perdiz-do-mar,
maçarico-das-rochas, cuco-rabilongo, noitibó-de-nuca-vermelha, chasco-ruivo). A AE é,
portanto, uma área de extrema relevância para a conservação da avifauna em
Portugal.

4.2.5.3

Anfíbios e Répteis
Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do presente fator ambiental permitem
referenciar um total de 27 espécies pertencentes à herpetofauna portuguesa, das
quais 14 répteis e 13 anfíbios.
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As espécies listadas têm distribuição alargada a nível nacional tendo algumas, no
entanto, estatuto de conservação desfavorável:


Vulnerável - osga-turca Hemidactylus turcicus; cobra-de-capuz Macroprotodon
cucculatus;



Quase Ameaçada - lagartixa-do-mato-ibérica Psammodromus hispanica; rã-defocinho-pontiagudo Discoglossus galganoi.

Registam-se dois endemismos ibéricos, a rã-de-focinho-pontiagudo o sapo-parteiroibérico Alytes cisternasii. A conservação das populações destas espécies depende da
aplicação de medidas de conservação incluídas nos anexos do Decreto-Lei
n.º 140/1999, de 24 de Abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24
de Fevereiro, como é o caso da lagartixa-ibérica, a cobra-de-ferradura, o tritãomarmorado, o sapo-de-unha-negra, o sapo-corredor, as relas e a rã-verde.
4.2.6

Evolução da situação de referência na ausência dos projetos
Na maioria dos estudos de avaliação de impacte ambiental costuma ser bastante difícil
compreender como irá decorrer a evolução do estado do ambiente, caso o projeto não
seja construído, dado que há uma série de situações imponderáveis que poderão
alterar as previsões.
Contudo, o projeto em causa está atualmente inserido numa zona que, em parte, já
apresenta um elevado grau de degradação devido a uma forte pressão humana. Por
outro lado ocorrem ainda manchas de habitats naturais, bem como de espécies com
um elevado valor de conservação.
A evolução da situação atual sem o projeto, assumindo que a tipologia dos
biótopos/habitats presentes se mantinha, aponta para que não ocorram grandes
alterações na área de estudo.
As zoocenoses e biótopos/habitats presentes na área de estudo encontram-se
adaptados ao atual nível de intervenção a que são atualmente sujeitas, como sejam
principalmente o cultivo de cereais, a prática de exploração do montado de sobro e de
azinho e exploração florestal (pinhais e eucaliptais).
O corredor em análise para a Linha Divor-Pegões a 400kV e as áreas das Subestações
de Pegões e de Divor atravessam diversos tipos de habitat, com diferentes graus de
intervenção humana, mas todos dependentes, para a sua manutenção, da gestão
humana. O corredor da Linha desenvolve-se ao longo de zonas de agricultura.
Registam-se zonas de cerealicultura extensiva, associadas a pastagens; montados,
predominantemente de sobro, com aproveitamento do subcoberto através do
pastoreio por gado bovino ou ovino; e manchas florestais de exploração mais
intensiva, com pinheiro-manso, eucalipto ou ambos. No ínicio da Linha e Subestação
do Divor registam-se, portanto, áreas agrícolas mais extensivas e, no seu final, mais
intensivas. A Subestação de Pegões localizar-se-á numa zona florestal de caráter mais
intensivo.
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Dadas as características específicas de uma linha de muito alta tensão, com uma área
de implantação no solo muito reduzida (área dos apoios) sendo a restante afetação
aérea, não se prevê que a presença ou ausência da Linha se traduza em diferenças
relavantes ao nível do uso e ocupação do solo. A única diferença a verificar, com a
implantação da Linha, é a existência de uma faixa de proteção à mesma, de 45 metros
de largura, na qual não é permitida a existência de espécies de crescimento rápido
(eucalipto e pinheiro-bravo) ou é necessário o decote de exemplares mais altos, que
possam colocar em risco a segurança da Linha. Nesse sentido, onde se registam
povoamentos florestais com árvores de crescimento rápido, será mantida a dita faixa
de proteção na qual a REN tem proposto a plantação de espécies florestais autóctones
(e.g. carvalho, pinheiro-manso, sobreiro, azinheira), a qual estaria ausente se não se
construisse a Linha Divor-Pegões.
Por seu lado, quanto às Subestações, e ao contrário da Linha, as suas características
resultam na ocupação da área de implantação das mesmas e dos seus acessos, com
consequente destruição e fragmentação de habitats. A ausência do projeto resultaria
na manutenção da situação que se verifica presentemente.
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4.3

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

4.3.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
Tal como já foi referido anteriormente, a metodologia seguida neste EIA incluiu uma
primeira fase correspondente à elaboração do Estudo de Grandes Condicionantes
Ambientais que permitiu desde logo definir uma área do território mais favorável ao
desenvolvimento da Linha de Transporte (LT) entre as Subestações de Divor e de
Pegões, cujas localizações já estavam definidas, como explicado anteriormente. Desta
forma foi evitado o atravessamento de áreas com uso do solo mais sensível,
nomeadamente grandes aglomerados urbanos, privilegiando-se a implantação da
futura linha em áreas com ocupação de solo maioritariamente agrícola e florestal.
A presente análise efetua a caracterização da situação de referência em termos de uso
do solo do projeto da Linha Divor-Pegões e das suas subestações associadas (SE de
Divor e SE de Pegões).
De relembrar que as áreas da implantação das futuras SE de Divor e de Pegões já
contaram com processos de AIA anteriores, tendo DIA favoráveis condicionadas, tal
como descrito na secção 1.6.
A caracterização do uso do solo teve por com base a consulta de cartografia temática
disponibilizada pela Direção Geral do Território – Carta de Ocupação do Solo de 2007
(COS, 2007), apoiada pela fotointerpretação de ortofotomapas, e aferida por
levantamento de campo, realizado em Agosto de 2016 e Junho de 2017.
Toda a informação cartográfica foi devidamente tratada através de um Sistema
Informação Geográfica (SIG), sendo apresentado o resultado no Desenho 4 – Volume
III.

4.3.2

Descrição da ocupação do solo
No Desenho 4 – Volume III apresentam-se os usos de solo cartografados na área de
estudo e que são os seguintes:


Tecido urbano;



Indústria, comércio e equipamentos gerais;



Culturas temporárias;



Culturas permanentes;



Áreas agrícolas heterogéneas;



Pastagens permanentes;



Florestas;



Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea;



Águas interiores.

Seguidamente é analisado o uso do solo na área de estudo associada a cada um dos
projetos em análise.
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4.3.2.1

AE da Subestação de Divor
A ocupação do solo na AE da SE de Divor corresponde a “Culturas Temporárias”,
nomeadamente culturas cerealíferas de sequeiro.

4.3.2.2
a)

AE da Linha Divor-Pegões
Descrição geral da ocupação do solo
A partir da cartografia de uso do solo, apresentada no Desenho 4 - Volume III, foram
quantificados os diferentes tipos de uso do solo presentes da área de estudo (corredor
de 400 metros) da linha. A quantificação dos diferentes usos do solo apresenta-se no
Quadro 4.4, sendo também ilustrada no gráfico da Figura 4.2.
Quadro 4.4 Usos do solo presentes na área de estudo da Linha Divor-Pegões.
Uso do solo

Área (ha)

Área (%)

7,20

0,3

1.079,00

38,6

8,63

0,3

Culturas temporárias

649,96

23,3

Florestas

463,53

16,6

Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea

89,40

3,2

Indústria, comércio e equipamentos gerais

65,41

2,3

430,99

15,4

2.794,14

100,0

Águas interiores
Áreas agrícolas heterogéneas
Culturas permanentes

Pastagens permanentes
Total

Figura 4.2 Usos do solo na área de estudo da Linha Divor-Pegões
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Conforme se pode observar a área de estudo da LDVR.PGO é constituída
maioritariamente por áreas agrícolas heterogéneas (38,6%) que são compostas
essencialmente por zonas de montado disperso e subcoberto de culturas temporárias
de sequeiro. O segundo tipo de uso solo mais frequente são as culturas temporárias
(23,3%), que correspondem essencialmente a culturas cerealíferas de sequeiro. As
florestas são a terceira classe presente na área de estudo (16,6%), essencialmente
montado, numa pequena percentagem florestas naturais respeitantes à vegetação em
redor das linhas de água, e floresta de produção (de eucalipto e pinheiro-bravo) a qual
está presente na zona final da área de estudo. A “Indústria, comércio e equipamentos
gerais” que representa apenas 2,3% da área de estudo corresponde essencialmente a
troços de uma grande infraestrutura viária, a autoestrada A6.
Tal como previsto no EGCA desenvolvido na primeira fase do EIA, foi evitada a
presença de áreas urbanas dentro do corredor em avaliação.

b)

Ocupação do solo ao longo do traçado
O traçado da LT tem início na localização proposta para a SE de Divor, sendo a saída da
SE feita por Noroeste, sobre extensas áreas agrícolas cerealíferas (CT - culturas
temporárias), interrompidas por algumas manchas áreas agrícolas heterogéneas, e
algumas áreas de pastagens permanente.

Fotografia 4.32 Culturas temporárias de sequeiro na envolvente ao apoio 17.
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Fotografia 4.33 Áreas de pastagem e montado junto à EM529 (perto do apoio 49)

Posteriormente, o traçado contorna por norte a Albufeira de Minutos, evitando-se a
interferência da LT com a sua zona de proteção, transpondo também a EN4. Nesta
zona envolvente à albufeira, observam-se algumas manchas de “Florestas”,
correspondentes a áreas de montado de sobro e azinho, sensivelmente entre o apoio
56 e o apoio 59 e depois entre os apoios 73 e 77, começando a partir daqui a existir
“áreas agrícolas heterogéneas”, onde o montado continua a estar presente com
subcoberto de pastagens. Destaca-se neste troço a sobrepassagem da EN2 e a
povoação de Foros do Cortiço, situada a sul do corredor da LT.
Antes do cruzamento com a EN 114 (perto do apoio 103), o traçado da linha infletem
para sul, sendo de destacar a transposição do rio Almansor e respetiva galeria ripícola
(“Florestas”), composta por salgueiros e choupo-negro, entre os apoios e 109 e 110.
A partir do Apoio 114, o traçado implanta-se em áreas agrícolas heterogéneas, onde,
mais uma vez, o montado está bastante presente. Na zona evolvente à Ribeira do
Bispo e Ribeiro de Cuncos observam-se culturas de regadio e a partir daqui o montado
passa a ser cada vez mais disperso.
No vão dos apoios 144-145 é aproveitado o espaço-canal da autoestrada A6 para o
desenvolvimento do traçado da LT na direção oeste, numa extensão de cerca de 16
km. Neste troço, verifica-se a existência da única habitação que ficou dentro do
corredor (apoio 149), o Monte do Catalão (Fotografia 4.34) cujo edificado está situado
a cerca de 120 m do eixo da LT, ainda que se tenha tentado afastar o traçado,
encostando-o ao extremo do corredor, junto à A6.
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Fotografia 4.34 Monte do Catalão

Fotografia 4.35 A6 na zona do Apoio 149

No troço mencionado, as áreas agrícolas com culturas temporárias assumem também
uma maior expressão, sobretudo na envolvente da Rib.ª da Cabrita e da Rib.ª de Vale
de Figueira.
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Fotografia 4.36 Apoio 165

Perto do apoio 174, verifica-se também a existência de uma habitação, o Monte Novo,
que embora esteja fora do corredor, se encontra a cerca de 150 m da Linha.
A partir do apoio 184, a LT entra definitivamente no concelho de Vendas Novas, onde a
ocupação do solo é caracterizada pelos povoamentos florestais (eucalipto, pinheiro,
mistos com montado). Após o apoio 189 é feita a travessia da Ribeira de Landeira, a
qual apresenta uma albufeira situada fora do corredor.

Fotografia 4.37 - Ocupação florestal
após o apoio 184 (pinheiro-manso)

Fotografia 4.38 - Ocupação florestal
após o apoio 184 (eucaliptal)

Já na aproximação à SE de Pegões, perto do apoio 206, procurou-se evitar a afetação
da Fazenda de Piçarras e respetivas áreas agrícolas, que ficaram fora do corredor
selecionado na primeira fase (EGCA). Neste local procurou-se aproveitar o espaçocanal de outra linha de muito de alta tensão existente até à chegada da SE de Pegões.
Em relação às áreas de ocupação humana, tal como já foi referido anteriormente, na
fase de Estudo de Grandes Condicionantes procurou-se definir um corredor que
evitasse por completo a proximidade a aglomerados urbanos e com menor número de
habitações isoladas, que são típicas da região (montes alentejanos e quintas).
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Ainda assim, não foi possível encontrar uma área completamente inócua em termos
de ocupação humana, verificando-se algumas situações de maior proximidade em
relação a habitações isoladas. Nestes casos, procurou-se afastar o traçado da LT para o
lado oposto do corredor selecionado no EGCA, de forma a maximizar a distância em
relação à área habitada.

4.3.2.3

AE da Subestação de Pegões
A área de estudo da SE de Pegões apresenta essencialmente ocupação de “florestas
abertas e vegetação arbustiva e herbácea”, composta por pinheiro-manso e pinheirobravo, algum eucalipto e alguns sobreiros, sendo que na metade sul da área da SE o
arvoredo é bastante mais disperso.

Fotografia 4.39 - Ocupação de solo na envolvente à SE de Pegões

4.3.3

Evolução da situação de referência na ausência dos projetos
Não é expectável uma significativa alteração no médio-longo prazo ao nível do uso e
ocupação do solo. Não se perspetivam nesta fase relevantes investimentos que gerem
uma pressão urbanística previsível ou desenvolvimento setorial diferente do atual –
muito focado na agricultura e floresta.
Como tal, a evolução do uso e ocupação do solo deverá manter-se conforme a situação
de referência, ressalvando-se a potencial materialização das intenções de espaço e uso
do solo inscritas nas diretrizes e plantas de ordenamento para os concelhos
abrangidos.
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4.4

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO

4.4.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
O ordenamento e planificação territorial são indispensáveis para assegurar a coerência
das diversas funcionalidades e usos do solo, entre as funções e usos potenciais e
preferenciais e aqueles que se pretendem implementar/alterar.
Neste âmbito, será feita uma análise dos instrumentos de gestão territorial em vigor
na área de estudo, focalizada nas especificidades do território potencialmente afetado
e da tipologia de projetos em causa, com destaque para planos setoriais (Planos de
Gestão de Bacia Hidrográfica, Planos Regionais de Ordenamento Regional e Florestal) e
para Planos Diretores Municipais.
Dado que os IGT têm um cariz sobretudo estratégico, serão ainda identificadas e
analisadas a existência de restrições e condicionamentos concretos sobre o território
dos projetos, entre restrições de utilidade pública, servidões administrativas e outras
condicionantes que possam obstar à implantação dos projetos.
No âmbito da primeira fase do EIA foram identificadas durante a elaboração do EGCA
(Volume IV – Anexo III), as classes de espaço, do ponto de vista do ordenamento do
território, mais favoráveis para a implantação da LT e das SE associadas assim como as
condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, o que levou à definição de
um corredor mais favorável para o desenvolvimento do traçado da LT, o qual é alvo de
análise na presente fase.
No presente capítulo assumem-se os resultados dessa primeira análise, centrando-se
agora o EIA na análise específica de possíveis interferências dos projetos em estudo,
designadamente SE de Divor, LT e SE de Pegões, com as disposições estabelecidas nos
instrumentos de gestão territorial (IGT) que vigoram na sua área de implantação, e
noutras condicionantes legais, sejam elas de natureza biofísica, urbanística ou
administrativa.
A análise efetuada teve como fontes de informação a consulta do Sistema Nacional de
Informação do Território (SNIT) da Direção Geral do Território (DGT) para obtenção de
informação relativa aos IGT, nomeadamente aos Planos Diretores Municipais (PDM),
uma pesquisa documental relativa às várias condicionantes, a consulta direta de
diversas entidades (listadas no capítulo 2.3.1), com particular destaque para as
autarquias dos concelhos abrangidos pela área de estudo. A documentação relativa a
esses contactos apresenta-se no Anexo I do Volume IV deste EIA.
Além destas consultas, foi feita a análise da cartografia geral e temática bem como da
fotografia aérea da área de estudo, e realizado trabalho de campo para melhor
aferição das diversas situações identificadas e recolha de informação adicional.
No Desenho 5 – Volume III apresenta-se o Ordenamento delineado nos Planos
Diretores Municipais vigentes na área de estudo.
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No Desenho 6 – Volume III foram cartografadas as condicionantes, servidões e
restrições de utilidade pública identificadas na área em estudo, optando-se por
apresentar em dois desenhos distintos a RAN - Reserva Agrícola Nacional (Desenho 7 –
Volume III) e a REN - Reserva Ecológica Nacional (Desenho 8 – Volume III), para melhor
leitura de todas as condicionantes.

4.4.2

Instrumentos de gestão territorial
Os principais IGT em vigor na área de implantação dos projetos, incluindo planos
especiais, setoriais, de âmbito regional e municipal, são identificados no Quadro
seguinte, indicando o cruzamento dos mesmos por cada um dos projetos em análise;
subestação de Divor (SDVR), Linha de Transporte (LDVR.PGO) ou subestação de Pegões
(SPGO).

Quadro 4.5 IGT aplicáveis aos projetos em avaliação
Âmbito

Instrumento de gestão territorial
(IGT)

Diploma legal

Nacional

Programa Nacional de
Ordenamento do Território (PNOT)

Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, e
retificado pelas Decl. Ret. n.º 80A/2007, de 4 de Setembro e n.º 103-A/
2007, de 2 de Novembro

RH5: Tejo
Setorial

Plano de Gestão
da Região
Hidrográfica

RH6: Sado e
Mira

Regional
Plano Regional
de
Ordenamento
Florestal (PROF)

Todos

LT
RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro,
alterado pela Decl. Ret. n.º 22-B/2016,
de 18 de novembro

RH7:Guadiana

Plano Regional
de
Ordenamento
do Território
(PROT)

Projeto

SE
Pegões/LT
LT/ SE
Divor

Área
Metropolitana
de Lisboa

RCM n.º 68/2002, de 8 de abril
(proposta de alteração em curso
segundo a RCM n.º 92/2008, de 5 de
junho)

SE Pegões

Alentejo

RCM n.º 53/2010, de 2 de agosto

LT/ SE
Pegões /
SE Divor

Área
Metropolitana
de Lisboa

Dec. Reg. n.º 15/2006, de 19 de outubro

SE Pegões/
LT

Alentejo
Central

Dec. Reg. n.º 36/2007, de 2 de abril

LT / SE
Divor
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Instrumento de gestão territorial
(IGT)

Âmbito

Municipal

Diploma legal

Projeto

Évora

Aviso n.º 2174/2013, de 12 de fevereiro

LT / SE de
Divor

Arraiolos

RCM n.º 18/2003, de 13 de fevereiro,
que ratifica a revisão do PDM e
alterações: Decl. n.º 162/2006, de 22 de
novembro, Aviso n.º 25803/2010, de 10
de dezembro, Aviso n.º 10957/2011, de
17 de maio, Decl. n.º 183/2013, de 22
de agosto, Decl. n.º 192/2013, de 17 de
setembro, Decl. Ret. n.º 1065/2013, de
4 de outubro, Decl. n.º 105/2015, de 12
de maio

LT

Montemor-oNovo

RCM n.º 8/94, de 2 de Fevereiro,
alterada pela RCM n.º 2/2007, de 5 de
janeiro, pelo Aviso n.º 1390/2011, de 13
de janeiro e corrigida pela Decl. n.º
206/2012, de 11 de outubro. Vigora
ainda a suspensão parcial do PDM
aprovada pelo Aviso n.º 9241/2014, de
12 de agosto (Herdade da Caneira)

LT

Vendas Novas

RCM n.º 137/97, de 29 de outubro,
alterada pelo Aviso n.º 25679/2010, de
9 de dezembro

LT

Montijo

RCM n.º 15/97, de 1 de fevereiro,
alterada pelo Aviso n.º 1076/2015, de
29 de janeiro, e retificada pela Decl.
Ret. n.º 253/2015, de 8 de abril (revisão
em curso conforme o Edital n.º
635/2004, de 7 de outubro)

SE de
Pegões/LT

Palmela

RCM n.º 115/97, de 9 de julho, Decl. n.º
185/2002, de 17 de junho, Decl. n.º
162/2005, de 27 de julho, Aviso n.º
2573/2012 de 16 de fevereiro, Aviso
5019/2013, de 12 de abril, AVISO n.º
1768/2015 de 16 de fevereiro, AVISO
n.º 8826/2015, de 11 de agosto, AVISO
n.º 7582/2017 de 5 de julho, AVISO
12250/2017 de 12 de outubro, AVISO
n.º 13115/2017 de 31 de outubro.

SE Pegões

Plano Diretor
Municipal (PDM)

LT: Linha de transporte Divor-Pegões; SE: Subestação

Seguidamente é apresentada a análise relativamente às principais diretrizes de
ordenamento contidas nos IGT com incidência na área de implantação dos projetos em
estudo.
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O Programa Nacional de Ordenamento do Território (PNOT) previsto na Lei de Bases
de Ordenamento do Território e Urbanismo constitui o quadro de referência para a
elaboração dos restantes instrumentos de planeamento do sistema de gestão
territorial nacional, nomeadamente planos setoriais, planos regionais de ordenamento
do território e os planos de ordenamento do território de âmbito municipal.
Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) constituem o instrumento de
planeamento e de ordenamento ao nível dos recursos hídricos e visam a gestão, a
proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas, ao nível das bacias
hidrográficas integradas numa determinada região hidrográfica. A Resolução do
Conselho de Ministros n.º 52/2016 de 20 de setembro aprovou os Planos de Região
Hidrográfica de Portugal Continental para o período 2016-2021.
OS PGRH estabelecem para as massas de água da sua jurisprudência um conjunto de
objetivos estratégicos e ambientais tendo em vista o adequado planeamento, o
controlo, gestão e valorização dos recursos hídricos. Estes definem um conjunto de
metas a atingir, segundo medidas desenhadas para o cumprimento desses objetivos.
Os objetivos estratégicos agregam e representam os grandes desígnios da política da
água que se pretendem atingir, a nível nacional e regional, sendo consolidados na
forma de objetivos operacionais, programas, medidas e metas.
Em geral os objetivos passam por promover a existência de um quadro institucional
em termos de gestão de recursos hídricos capaz e eficiente; por assegurar a gestão
sustentável do recurso água (assegurando a disponibilidade de água para os diversos
usos – necessidades dos ecossistemas, das populações e das atividades económicas);
por prevenir e mitigar os efeitos provocados por riscos naturais ou antropogénicos;
por promover o bom estado físico, químico e ecológico das massas de água através da
prevenção dos processos de degradação da água e redução gradual da poluição,
garantindo a qualidade dos recursos hídricos da região para os ecossistemas e
diferentes usos da água; por promover o aumento do conhecimento dos recursos
hídricos através de inventário, monitorização do estado quantitativo e qualitativo das
massas de água e investigação direcionada; e por promover a comunicação,
sensibilização e articulação com os atores-chave em matéria de água, no decurso do
processo de planeamento e gestão de recursos hídricos.
De referir que os PGRH não contêm disposições que condicionem os projetos em
análise, sendo a afetação dos recursos hídricos avaliada em capítulo específico (secção
4.13).
Em termos dos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT), os projetos
em estudo encontram-se abrangidos pelos seguintes PROT:


PROT Alentejo – Linha de Transporte Divor-Pegões e a SE de Divor;



PROT da Área Metropolitana de Lisboa (PROT AML) – abrange o concelho do
Montijo, incluindo a Subestação de Pegões.

O PROT Alentejo estabelece como Opções Estratégicas de Base Territorial os seguintes
eixos:
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Eixo Estratégico I – Integração Territorial e Abertura ao Exterior;



Eixo Estratégico II – Conservação e Valorização do Ambiente e do Património
Natural;



Eixo Estratégico III – Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional;



Eixo Estratégico IV – Afirmação do Policentrismo e do Desenvolvimento Rural.

O Modelo Territorial resulta da aplicação das Opções Estratégicas e foi definido de
acordo com os seguintes subsistemas: Sistema Ambiental e Riscos; Sistema da Base
Económica Regional; Sistema das Atividades Agro-Florestais; Sistema Urbano e de
Suporte à Coesão Territorial; Sistema de Acessibilidades e de Conetividade
Internacional.
O PROT AML assume quatro prioridades essenciais que pautearam as estratégias
territoriais:


Sustentabilidade ambiental;



Qualificação Metropolitana;



Coesão Socioterritorial;



Organização do Sistema Metropolitano de Transportes.

A prioridade sustentabilidade ambiental é definida encarando a preservação e
valorização ambiental como premissas fundamentais de criação de oportunidades de
desenvolvimento, propondo-se que a “estrutura metropolitana de proteção e
valorização ambiental” constitua a rede fundamental de áreas, corredores e ligações
ecológicas, de valorização ambiental do sistema territorial.
No Esquema de Modelo Territorial, a “estrutura metropolitana de proteção e
valorização ambiental” é constituída pelos espaços integrantes na Rede Ecológica
Metropolitana, pelas áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola
Nacional e Rede Natura, assim como áreas agrícolas, florestais, silvestres e naturais
que contribuem de forma decisiva para a sustentabilidade ambiental da AML.
Sublinha-se que os PROT referidos anteriormente não fazem referências específicas
sobre infraestruturas de transporte de energia elétrica ou subestações.
Os Planos Regionais de Ordenamento de Gestão Florestal (PROF) visam a avaliação
das potencialidades dos espaços florestais do ponto de vista dos seus usos
dominantes; a definição do elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e
reconversão do património florestal; a identificação dos modelos gerais de silvicultura
e de gestão dos recursos mais adequados; a definição das áreas críticas do ponto de
vista do risco de incêndio, da sensibilidade à erosão e da importância ecológica, social
e cultural, bem como das normas específicas de silvicultura e de utilização sustentada
dos recursos a aplicar nestes espaços.
Os projetos em avaliação abrangem o PROF da Área Metropolitana de Lisboa (PROF
AML) na área da SE de Pegões (incluindo o acesso à mesma) e o PROF do Alentejo
Central (PROF AC) na área de estudo da SE de Divor e da LT.
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Nos PROF a organização dos espaços florestais e respetivo zonamento é feita ao nível
de sub-regiões homogéneas, que correspondem a unidades territoriais com elevado
grau de homogeneidade relativamente ao perfil de funções dos espaços florestais e às
suas características, possibilitando a definição territorial de objetivos de utilização.
Para efeitos de planeamento florestal local o PROF AC estabelece que a dimensão
mínima a partir da qual as explorações florestais privadas são sujeitas a plano de
gestão florestal (PGF) é de 100 ha. Os PGF regulam no espaço e no tempo as
intervenções de natureza cultural e de exploração e desempenham um papel crucial
no processo de melhoria e gestão dos espaços florestais, por serem eles que
operacionalizam e transferem para o terreno as orientações estratégicas contidas no
PROF AC.
Merece especial destaque o contributo regional para a defesa da floresta contra os
incêndios, através do enquadramento das zonas críticas, da necessária execução das
medidas relativas à gestão dos combustíveis e da infraestruturação dos espaços
florestais, mediante a implantação de redes regionais de defesa da floresta (RDF).
Os corredores ecológicos contribuem para a formação de metapopulações de
comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo conetar populações, núcleos ou
elementos isolados, e integram os principais eixos de conexão, delimitados no mapa
síntese com uma largura máxima de 4 km.
Na Figura 4.3 enquadram-se os projetos em análise nos PROF.

Figura 4.3 Enquadramento dos projetos nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal

Da análise da Figura 4.3 observa-se o seguinte:
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A SE de Pegões e o respetivo acesso encontram-se localizados na sub-unidade
homogénea charneca, sendo abrangidos por zona crítica do ponto de vista da
defesa da floresta contra incêndios e em Zona Afetada (PROLUNP). Parte do
acesso à SE é abrangida por um corredor ecológico;



A linha elétrica está situada nas sub-unidades Charneca do Tejo e do Sado e
Montados do Alentejo, abrangendo Zona Afetada (PROLUNP) e em Zona de
Restrição. A linha abrange ainda corredores ecológicos associados ao Rio
Almansor;



A SE de Divor está situada na sub-unidade Montados do Alentejo, não
abrangendo qualquer corredor ecológico, ou outra área alvo de medidas
especiais no âmbito do PROF AC;



Nenhum dos projetos abrange áreas sujeitas a Plano de Gestão Florestal (PGF).

Ao nível dos IGT de âmbito municipal, destacam-se os Planos Diretores Municipais
(PDM) dos concelhos abrangidos pela área de estudo que têm influência direta sobre a
mesma, uma vez que preconizam o modelo de desenvolvimento do uso do solo à
escala local. No Desenho 5 – Volume III foram cartografadas as várias classes de espaço
presentes na área de estudo, obtidas a partir das cartas de ordenamento dos PDM dos
concelhos abrangidos.
No Quadro 4.6 apresentam-se as categorias de espaço e os principais delineamentos
da regulamentação imposta pelos PDM com implicações nos projetos em estudo.
Todas as classes de espaço apresentadas abrangem a Linha Divor-Pegões.
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Quadro 4.6 Classes de espaço estabelecidas nas cartas de Ordenamento dos PDM em vigor na área de estudo e
respetivas normas regulamentares aplicáveis à Linha Divor-Pegões e subestações associadas
CONCELHO

ÉVORA

CLASSE
DE
ESPAÇO

Solo
Rural

CATEGORIA
DE ESPAÇO

Espaços de
Proteção
Ambiental

SUBCATEGORI
A DE ESPAÇO

Zonas de
proteção das
bacias de
alimentação
de albufeiras

NORMAS DO PDM APLICÁVEIS AO PROJETO
Constitui objetivo para estes espaços, a proteção das bacias drenantes
das albufeiras das barragens do Monte Novo, Divor e Minutos, que
asseguram ou estejam reservadas para assegurar o armazenamento de
água para abastecimento público, de modo a garantir não só a suficiência
do recurso mas igualmente a sua qualidade (Artigo. 131º). Nestes
espaços são autorizadas e apoiadas as atividades agrícolas e florestais
que se desenvolvam de acordo com as boas práticas, visando a
conservação do solo e da água (Artigo. 132º).
O PDM estabelece um conjunto de usos onde são admitidas algumas
construções ou infraestruturas nomeadamente “Instalação de projetos
de produção de energia a partir de energias renováveis”, não referindo
no entanto, linhas de transporte de energia ou subestações.
Nas Zonas de Proteção das Bacias de Alimentação de Albufeiras não são
permitidas quaisquer ações potencialmente poluidoras das águas
superficiais ou subterrâneas ou que provoquem alterações significativas
nas condições naturais de drenagem para as albufeiras, explorações
pecuárias em regime intensivo e/ou ações que promovam a destruição
do solo vivo e do coberto vegetal (Artigo. 133º).

ARRAIOLOS

Solo
Rural

Espaços
agrícolas

-

Nas áreas que integram os espaços agrícolas só será autorizada a
construção desde que não sujeitas a condicionantes legais que o
impeçam e que no prédio rústico em questão não existam áreas
pertencentes a outras classes de espaços.

COMPATIBILIDADE
DOS PROJETOS

Não apresenta
referência específica a
linhas de transporte ou
subestações, contudo
devem ser tidas em
conta as ações que não
são permitidas.

Compatível, desde que
observado o regime da
RAN.
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CONCELHO

CLASSE
DE
ESPAÇO

CATEGORIA
DE ESPAÇO

Espaços agrosilvo-pastoris
ARRAIOLOS

MONTEMOR
-O-NOVO

VENDAS
NOVAS

SUBCATEGORI
A DE ESPAÇO

NORMAS DO PDM APLICÁVEIS AO PROJETO

-

Nos espaços agro-silvo-pastoris poderão ser tomadas medidas e
empreendidas ações de reconversão agro-florestal que tenham por fim a
diversificação do mosaico cultural, traduzida, nomeadamente, na
implantação de novas áreas florestais, na substituição ou reconversão de
áreas florestais existentes e na manutenção dos espaços abertos de uso
extensivo e realização de pequenos regadios.

Sem regime de
condicionamento
referenciado para
infraestruturas de
transporte de energia
elétrica e subestações.

Solo
Rural

Solo
Rural

Solo
Rural

COMPATIBILIDADE
DOS PROJETOS

Espaços
culturais e
naturais

Áreas de
conservação
da natureza

As áreas de conservação da natureza têm como objetivo principal a
proteção dos espaços naturais e de paisagem, assim como dos seus
valores de fauna e flora contra as formas de degradação dos recursos
naturais que ponham em causa a manutenção do equilíbrio ecológico.

Sem regime de
condicionamento
referenciado para linhas
de transporte e
subestações.

Espaço de
silvopastorícia

Áreas de silvopastorícia

Áreas destinadas à exploração florestal e pastorícia, onde a construção
deve observar os condicionamentos relativos ao corte de azinheiras e ao
corte de montado de sobro.

Deve ser observado o
regime de
condicionamento do
subcapítulo 4.4.3

Espaços agroflorestais

Áreas agroflorestais

Áreas destinadas à atividade agrícola e exploração florestal, onde a
construção deve observar os condicionamentos relativos ao corte de
azinheiras e ao corte de montado de sobro.

Deve ser observado o
regime de
condicionamento do
subcapítulo 4.4.3

Espaços
agrícolas

Áreas agrícolas

Integram os solos RAN e os solos integrados nos aproveitamentos
hidroagrícolas da Freixeirinha e Minutos.

Deve ser observado o
regime de
condicionamento da
RAN (subcapítulo 4.4.3)

-

Lagoas e
albufeiras

Regime respeitante ao Domínio Hídrico. (Art. 41º)

Deve ser respeitado o
regime do Domínio
Hídrico (subcapitulo
4.4.3)
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CONCELHO

CLASSE
DE
ESPAÇO

CATEGORIA
DE ESPAÇO

SUBCATEGORI
A DE ESPAÇO

Solo
Rural

Espaços
culturais e
naturais

Espaços
Agrícolas

Espaços
urbanizáveis

COMPATIBILIDADE
DOS PROJETOS

Áreas
florestais

Áreas sujeitas a exploração silvícola com espécies não autóctones.

Sem regime de
condicionamento
referenciado para linhas
transporte e
subestações.

Áreas agrosilvo-pastoris

Nos espaços agro-silvo-pastoris poderão ser tomadas medidas e
empreendidas ações de reconversão agro-florestal que tenham por fim a
diversificação do mosaico cultural, traduzida, nomeadamente, na
implantação de novas áreas florestais, substituição ou reconversão de
áreas florestais, manutenção dos espaços abertos de uso extensivo e
realização de pequenos regadios.

Sem regime de
condicionamento
referenciado para linhas
transporte e
subestações.

Áreas de
estrutura
biofísica
fundamental

Nas áreas da estrutura biofísica fundamental devem ser excluídas as
ações que ponham em risco a biodiversidade e o equilíbrio ecológico e
implementadas ações de revalorização e reequilíbrio do coberto vegetal.

Sem regime de
condicionamento
referenciado para linhas
transporte e
subestações.

Área a estudar
para área
protegida de
interesse local

Deverão ser mantidos e valorizados os usos dominantes. A alteração aos
usos dominantes deverá ser objeto de parecer prévio das entidades com
competência na matéria.

Sujeito a parecer das
entidades.

RAN

Deverá ser respeitado o regime de condicionamento da RAN.

Ver regime de
condicionamento no
subcapítulo 4.4.3

Espaços
urbanizáveis
de Foros

As áreas urbanizáveis de foros são áreas de transição urbano-rural,
integrando os terrenos cujo parcelamento tem origem em foros com
pequenas explorações agrícolas, habitualmente de hortas e pomares,
onde frequentemente reside a família que as explora. Nestes espaços
deverá ser mantido o uso misto horta-pomar-pequena pecuária, a
topografia e a vegetação existente.

Sem regime de
condicionamento
referenciado para linhas
transporte e
subestações.

Espaços agrosilvo-pastoris

VENDAS
NOVAS

NORMAS DO PDM APLICÁVEIS AO PROJETO
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CONCELHO

MONTIJO

CLASSE
DE
ESPAÇO

Solo
Rural

CATEGORIA
DE ESPAÇO

Solo
Rural

NORMAS DO PDM APLICÁVEIS AO PROJETO

COMPATIBILIDADE
DOS PROJETOS

Espaço
aquícola

Albufeira

Nas albufeiras e suas zonas de proteção são interditos entre outros,
obras de urbanização e edificação, derrube de árvores isoladas ou em
maciços, movimentação de terras, alteração do relevo e da vegetação
natural, exploração de massa mineral de superfície, implantação de
arruamentos e infraestruturas, com exceção das que se tornem
indispensáveis para o exercício das atividades licenciadas.

Espaço
Agrícola

Área agrícola
não incluída
na RAN

Área destinada à produção agrícola e pecuária mas não submetida ao
regime jurídico da RAN nem ao regime específico das obras de fomento
hidroagrícola. Interdita o licenciamento de loteamento urbano, não
referenciando infraestruturas de transporte de energia elétrica e
subestações no regime de condicionamento à construção.

Sem regime de
condicionamento
referenciado para linhas
transporte e
subestações.

Interdita o licenciamento de loteamento urbano, não referenciando
infraestruturas de transporte de energia elétrica e subestações no regime
de condicionamento à construção (para além do regime associado a
condicionantes legais incidentes e coincidentes – eucalipto, pinheiro e
sobro e azinho).

Deverá ser respeitado o
regime das
condicionantes do
subcapítulo 4.4.3

São áreas cujo uso dominante atual se relaciona com atividades agrícolas
e florestais e onde não existem, de momento, condições ou razões
positivas para a sua programação para usos urbanos. Sobre estas áreas
não incidem disposições de salvaguarda relativamente a recursos
ecológicos e agrícolas, pelo que se admite a viabilização de iniciativas, de
outros setores económicos, cooperantes para a melhoria das condições
sócio-económicas do município.

Compatível

Espaço
Florestal

Palmela

SUBCATEGORI
A DE ESPAÇO

Espaços agroflorestais
(Cat II)

Área florestal
de produção
Área de mata
e mato de
proteção

-

Não são permitidas as
atividades mencionadas.
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4.4.3

Condicionantes ao uso do solo
Na primeira fase do EIA, aquando da elaboração do EGCA (abrangendo macro área de
estudo para a subestação de Pegões e Linha Divor-Pegões, bem como a área de
implantação da Subestação de Divor), foram evitadas as grandes condicionantes
ambientais legalmente estabelecidas. No entanto só nesta fase, conhecido o traçado
da LT e as áreas de implantação das duas subestações é que é possível avaliar
detalhadamente a compatibilidade dos projetos com as condicionantes existentes na
área de estudo.
Domínio Hídrico
A Lei nº 54/2005, de 29 de dezembro (alterada pela Lei n.º 34/2014, de 19 de junho)
estabelece a titularidade dos recursos hídricos. Por sua vez o Decreto-Lei n.º 226A/2007, de 31 de maio, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/2012, de 29 de
agosto veio a estabelecer o regime da utilização dos recursos hídricos.
A ocupação e utilização do Domínio Hídrico dependente de autorização/licenciamento
da Agência Portuguesa do Ambiente.
O traçado da LT em estudo sobrepassa várias linhas de água tal como se observa no
Desenho 21 – Volume III, tendo-se identificado na secção 4.13 as linhas de água de
maior expressão. De referir que na área de estudo nenhum dos cursos de água é
navegável, e que alguns apresentam pontualmente áreas adjacentes ameaçadas pelas
cheias, integradas na Reserva Ecológica Nacional.
No âmbito dos recursos hídricos foram evitadas no EGCA as áreas de proteção das
albufeiras de Minutos e de Divor, tendo sido selecionado um corredor que não
interfere com as mesmas; no entanto, subsistiram algumas interferências com os
recursos hídricos ao nível das condicionantes que cabe agora analisar, designadamente
os Pontos de Água utilizados por meios aéreos no combate a incêndios.
Pontos de Água utilizados por Meios Aéreos em Combate em Incêndios
A Portaria n.º 133/2007, de 26 de janeiro que define as normas técnicas e funcionais
relativas à classificação, cadastro e construção dos pontos de água, integrantes das
redes regionais de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI).
De acordo com a referida portaria, os pontos de água utilizados por meios aéreos no
combate a incêndios têm as seguintes zonas de proteção:


Imediata – raio mínimo de 30 m



Alargada – raio mínimo de 100 m e gabarito de 3% para os cones de voo de
aproximação e de saída e uma escapatória de emergência, concebidos em
função da topografia e regime de ventos locais.

Na área e estudo existem 5 pontos de água situados aproximadamente entre os apoios
149 e 156 e perto do apoio 167, conforme se pode observar no Desenho 21 – Volume
III.
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Reserva Agrícola Nacional (RAN)
O regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN) encontra-se definido no DecretoLei n.º 73/2009, de 31 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
199/2015, de 16 de setembro.
De acordo com o 2º artigo do Decreto-Lei n.º 73/2009, “A RAN é o conjunto das áreas
que em termos agro-climáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam maior
aptidão para a atividade agrícola”. A RAN é uma restrição de utilidade pública, à qual
se aplica um regime territorial especial, que estabelece um conjunto de
condicionamentos à utilização não agrícola do solo, identificando quais as permitidas
tendo em conta os objetivos do presente regime nos vários tipos de terras e solos.
As áreas da RAN são obrigatoriamente identificadas nas plantas de condicionantes dos
planos territoriais de âmbito intermunicipal ou municipal, sendo delimitadas no
âmbito da elaboração destes planos e posteriormente apreciada por uma comissão
consultiva nos termos do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 199/2005, de 16 de setembro,
entrando em vigor com a publicação e ratificação dos planos em questão.
Segundo o regime jurídico da RAN, estas áreas devem ser afetas à atividade agrícola e
são áreas non aedificandi, numa ótica de uso sustentado e de gestão eficaz do espaço
rural (artigo 19º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de maio). Para além disso, são
proibidas ações construtivas, obras hidráulicas, aterros, escavações e destruição do
coberto vegetal, ou outras que diminuam ou destruam as potencialidades agrícolas
existentes, com as exceções identificadas no D.L. n.º 199/2015, de 16 de setembro,
sujeitas a parecer da Comissão Regional da Reserva Agrícola, nas quais se incluem
obras de construção de infraestruturas de transporte e distribuição de energia elétrica
(alínea l) do artigo 22º do regime jurídico). No caso de projetos sujeitos a
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, como é o caso, a pronúncia
favorável da entidade regional da RAN no âmbito deste procedimento compreende a
emissão do parecer prévio vinculativo referido.
Ao nível da área geográfica em estudo verifica-se que a RAN apresenta manchas
relativamente extensas, não tendo sido possível encontrar um corredor na primeira
fase que evitasse por isso a sua afetação. Assim, observa-se no Desenho 7 – Volume III
que as áreas de RAN estão presentes sobretudo na primeira metade da área de estudo
da LT, entre os apoios 25 e 41, a qual inclui as baixas aluvionares do Rio Almansor e da
ribeira do Curral de Sabugo, entre os apoios 65 e 68 junto à Rib.ª dos Nabos e entre os
apoios 76 e 82. A segunda metade apresenta menores extensões de áreas de RAN,
identificando-se algumas manchas associadas à Rib.ª de Cuncos (apoio 127) e margens
da Rib.ª de Vale Figueiras (apoio 168), assim como da Rib.ª da Landeira (apoio 190).

Áreas demarcadas para produção vinícola
O Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de agosto estabelece a organização institucional do
setor vitivinícola, disciplina o reconhecimento e proteção das respetivas denominações
de origem (DO) e indicações geográficas (IG), seu controlo, certificação e utilização,
definindo ainda o regime aplicável às entidades certificadoras dos produtos
vitivinícolas.
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No corredor em estudo identifica-se a IG Península de Setúbal – DOP Setúbal e DOP de
Palmela regulamentados pela seguinte legislação: Portarias n.º 346/2013, de 27 de
novembro, n.º 118/2014, de 3 de junho, n.º 178/2014, de 11 de setembro (altera e
republica a Portaria n.º 783/2009 de 24 de julho). Foi ainda identificada a IG
Alentejano – DOP Alentejo, regulamentados pela Portarias n.º 374/2013, de 27 de
dezembro, n.º 276/2010, de 19 de maio, n.º 296/2010, de 1 de junho, e n.º 244/2014,
de 24 de novembro. Neste sentido, torna-se necessário avaliar a existência de vinhas
na área em estudo nesta fase (corredor selecionado e área de estudo das SE).

Povoamentos florestais de eucalipto
O Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio estabelece a proibição do corte prematuro de
povoamentos florestais de pinheiro-bravo e de eucalipto, sendo nesse caso necessária
autorização prévia.
A área em estudo apresenta alguns povoamentos de eucalipto na zona final do traçado
da LT ao chegar à SE de Pegões.

Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios
O Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, que altera e república o Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho), estrutura o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios
(SDFCI), o qual prevê o conjunto de medidas e ações de articulação institucional, de
planeamento e de intervenção relativas à prevenção e proteção das florestas contra
incêndios, nas vertentes da compatibilização de instrumentos de ordenamento, de
sensibilização, planeamento, conservação e ordenamento do território florestal,
silvicultura, infra -estruturação, vigilância, deteção, combate, rescaldo, vigilância pós incêndio e fiscalização, a levar a cabo pelas entidades públicas com competências na
defesa da floresta contra incêndios e entidades privadas com intervenção no setor
florestal.
Ao nível municipal está prevista a constituição de Planos Municipais de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de âmbito municipal ou intermunicipal, contêm as
ações necessárias à defesa da floresta, e, para além das ações de prevenção, incluem a
previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes entidades
envolvidas perante a eventual ocorrência de incêndios.
De acordo com o artigo 16 do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, que
estabelece os condicionalismos à edificação a construção de edificações para
habitação, comércio, serviços e indústria fora das áreas edificadas consolidadas é
proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI com risco de incêndio das classes alta
ou muito alta, sem prejuízo das infra -estruturas definidas nas RDFCI.
O SDFCI estabelece no seu artigo 12º as redes de defesa da floresta contra incêndios
(RDFCI), integrando esta as seguintes componentes:


Redes de faixas de gestão de combustível;



Mosaico de parcelas de gestão de combustível;
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Rede viária florestal;



Rede de pontos de água;



Rede de vigilância e deteção de incêndios;



Rede de infraestruturas de apoio ao combate.

O SDFCI estabelece ainda um regime de servidões administrativas e expropriações,
para as componentes da RDFCI.
Relativamente a redes de faixas de gestão de combustível, nos espaços florestais
previamente definidos nos PMDFCI é obrigatório que a entidade responsável “pelas
linhas de transporte de energia distribuição de energia elétrica em muito alta tensão e
em alta tensão providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente à
projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura
não inferior a 10 m para cada um dos lados” (alínea d) do n.º do artigo 15º do DecretoLei n.º 124/2006 de 28 de junho republicado pelo Decreto Lei-17/2009, de 14 de
janeiro).
No sentido de obter informação sobre os PDMFCI foi realizada uma consulta às
Câmaras Municipais. A Câmara Municipal de Évora enviou cartografia relativa ao
“Mapa de Perigosidade de Incêndio”. Na área em estudo identificam-se alguns
polígonos de perigosidade de incêndio de classe alta ou muito alta, nomeadamente na
proximidade dos apoios 20 e 21, tendo-se identificado no levantamento de campo que
corresponderiam a zonas florestais. Quanto aos restantes municípios não foi enviada
qualquer informação pelas Câmaras Municipais, tendo-se verificado igualmente que o
website das referidas entidades também não dispunha de informação a esse respeito.

Reserva Ecológica Nacional
O Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º
239/2012, de 2 de novembro estabelece o regime jurídico da Reserva Ecológica
Nacional (REN).
A REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e
sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais,
são objeto de proteção especial. A REN é uma restrição de utilidade pública, à qual se
aplica um regime territorial especial que estabelece um conjunto de condicionamentos
à ocupação, uso e transformação do solo, identificando os usos e as ações compatíveis
com os objetivos desse regime nos vários tipos de áreas.
Estão proibidas as ações construtivas, obras hidráulicas, aterros, escavações e
destruição do coberto vegetal, com as exceções sujeitas a autorização ou comunicação
prévia da CCDR responsável, conforme disposto no anexo II Decreto-Lei n.º 166/2008,
de 22 de agosto, com a redação dada pelo D.L. n.º 239/2012, de 2 de novembro e sua
portaria regulamentar (a implantação de redes elétricas de alta e média tensão estão
isentas de comunicação prévia para algumas das áreas REN).
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De acordo com o Art. 21.º, a declaração de impacte ambiental favorável ou
condicionalmente favorável para infraestruturas públicas equivale ao reconhecimento
do interesse público da ação.
Na área de estudo as manchas de REN surgem sobretudo na dependência de cursos de
água e particularmente a partir do apoio 47 da LT até à SE de Pegões. (Desenho 8 –
Volume III)

Áreas de montado de sobro e azinho
O regime jurídico de proteção do sobreiro e azinheira encontra-se previsto pelo
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio (alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de
30 de junho). De acordo com o regime jurídico estabelecido, o corte ou arranque de
sobreiros e azinheiras depende de autorização do ICNF, sob pena de ficar vedada
qualquer alteração de uso do solo, por 25 anos, quando áreas ocupadas por sobreiro
e/ou azinheira tenham sido alvo de incêndio, corte ou arranque não autorizado ou
anormal mortalidade ou depreciação.
A implementação de empreendimentos de imprescindível utilidade pública é uma das
situações em que o corte ou arranque é passível de ser autorizado, porém podem ser
exigidas medidas compensatórias, designadamente a plantação de novas áreas com as
espécies afetadas.
Na área de estudo ocorrem extensas manchas de montado de sobro e azinho, tal como
se pode observar no Desenho 6 - Volume III. Este tipo de ocupação é bastante comum
nesta zona do Alentejo, o que impossibilitou a escolha de uma área inócua quanto a
esta condicionante aquando da primeira fase do EIA (EGCA).

Aeródromos e respetivas servidões
As zonas confinantes com os aeródromos civis e instalações de apoio à aviação civil
estão sujeitas a servidões aeronáuticas cujo regime se encontra estabelecido pelo
Decreto-Lei nº 45 987, de 22 de outubro de 1964. Estas servidões visam garantir a
segurança e eficiência da utilização e funcionamento dos aeródromos civis e das
instalações de apoio à aviação civil e a proteção de pessoas e bens à superfície.
O Regulamento n.º 508/2012, de 26 de dezembro estabelece os requisitos para a
atribuição do código de referência a um aeródromo, assim como o estabelecimento
das dimensões das superfícies de desobstrução.
Complementarmente, a Circular de Informação Aeronáutica (CIA) n.º 10/03, de 6 de
maio estabelece as limitações e altura e balizagem de obstáculos artificiais à
navegação aérea.
A construção ou criação de obstáculos na vizinhança de aeródromos, heliportos ou
instalação de apoio aérea, carece de autorização da Autoridade Nacional da Aviação
Civil (ANAC) no interior da servidão geral (círculo de raio de 8 km, prolongado por faixa
até 17 km de comprimento e 4,8 km de largura na direção das entradas ou saídas das
pistas).
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Tal como observado no Desenho 6 - Volume III, a área de estudo cruza, em Montemoro-Novo, a área de servidão aeronáutica relativa ao Aeródromo das Amendoeiras e, em
Arraiolos, a servidão geral do Aeródromo homónimo e a servidão do Heliporto da GNR.
Rede Viária
O enquadramento legal das infraestruturas rodoviárias é dado pela Lei n.º 34/2015, de
27 de abril, que aprova o novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional e
pela Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961, que promulga o Regulamento Geral das
Estradas e Caminhos Municipais. Estes diplomas estabelecem uma zona de servidão
non aedificandi sobre os prédios confinantes e vizinhos das infraestruturas rodoviárias,
ficando sujeitas a autorização da administração rodoviária, nos termos previstos na lei
o uso do solo na zona de servidão.
Adicionalmente o Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, estabelece que
os apoios de linhas elétricas deverão distar um mínimo de 5 m da zona de estrada de
autoestradas e 3 m de outras estradas.
Segundo as disposições regulamentares estabelecidas pela CIA 10/03, qualquer linha
de energia que cruze autoestradas, itinerários principais ou itinerários
complementares deverá ser balizada independentemente da sua altura relativamente
à rodovia, exceto nos casos em que o seu traçado se desenvolva abaixo de uma linha
aérea já balizada, devendo os apoios das linhas que se localizem nas zonas non
aedificandi das rodovias referidas ser também sempre balizados.
No quadro seguinte identificam-se as estradas nacionais sobrepassadas pela LT e os
apoios mais próximos:
Quadro 4.7 Estradas atravessadas pela LT Divor – Pegões.
ESTRADAS NACIONAIS
EN370
EN4
EN2
EN114
A6

VÃO DE TRAVESSIA
26-27
50-51
139-140
86-87
103-104
144-145, 194-195
Ao longo da linha desde o apoio 143 até cruzar a via no vão 194-195

Uso de áreas delimitadas como zonas non aedificandi sujeito a parecer da
Infraestruturas de Portugal. Destacam-se na área de estudo a EN370, a EN4, a EN2 e o
IC10, com faixas de servidão de 20 m para cada lado do eixo da estrada, e a A6
(concessão BRISA), com faixa de servidão de 50 m para cada lado do eixo da estrada.
As restantes estradas e caminhos municipais têm uma faixa de servidão estabelecida
de 6/4,5/m para cada lado do eixo da via (conforme estejam classificados como
estrada/caminho municipal).
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Rede Ferroviária
O regime das servidões do domínio público ferroviário resulta do Decreto-Lei n.º
276/2003, de 4 de novembro. Do domínio público ferroviário é constituído pelos
diversos bens que pertencem à infraestrutura ferroviária, nomeadamente linhas
férreas e ramais.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro estão proibidas
construções a distância inferior a 10 m, bem como escavações a menos de 5 m da linha
férrea. Os apoios de linhas elétricas deverão distar um mínimo de 5 m da zona de
caminho-de-ferro.
Tal como observado no Desenho 6 – Volume III, a LT sobrepassa entre os apoios 145 e
146 a Linha do Alentejo. O ramal de Vendas Novas encontra-se relativamente afastado
da área de estudo da presente fase.
Relativamente às faixas non aedificandi de 30 m, referenciadas pelo IP aquando da 1ª
Fase do EIA, relativas à Modernização e Duplicação de Via na Linha do Alentejo entre a
Estação do Poceirão e Estação de Bombel, e à extensão de 400 m para norte na Linha II
após a Estação de Vidigal da Linha de Vendas Novas, esta apenas é abrangida na zona
da obra de beneficiação do acesso à SE de Pegões, Desenho 6 (Anexo III).
De referir que no Desenho 6 – Volume III se encontra identificada uma Ecopista que
corresponde ao antigo Ramal de Mora, o qual foi convertido na sequência de um
protocolo celebrado com a antiga REFER e a Câmara Municipal de Évora.

Infraestruturas elétricas
Em relação a infraestruturas de transporte de energia, no Desenho 6 – Volume III
identificam-se na área de estudo algumas linhas elétricas pertencentes à Rede
Nacional de Transporte de Energia Elétrica (RNT), sob a concessão da REN, e outras da
rede de distribuição, sob concessão da EDP Distribuição.
Sobre estas infraestruturas o regime de servidão imposto apenas obriga à devida
compatibilização dos projetos em estudo com as mesmas.

Infraestruturas de abastecimento de água e saneamento
Sobre este tipo de infraestruturas apenas de observa na área de estudo a existência de
algumas captações e da existência de uma adutora no vão entre o apoio 15 e o apoio
16.

Infraestruturas de telecomunicações
Na zona do acesso à SE de Pegões encontra-se assinalada a servidão de Radio Farol, a
qual foi identificada na planta de ordenamento do PDM do Montijo. O referido radio
Farol esteve afeto a serviço militar com servidão instituída pelo Decreto n.º 24/79, de
15 de março.
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No entanto, o rádio farol foi desativado a título definitivo pelo Decreto n.º 43/90 de 16
de outubro, veio revogar a servidão, pondo fim às restrições ao direito de propriedade
sobre os terrenos abrangidos pelo Decreto n.º 24/79.
Foi consultada a ANACOM a qual não identificou condicionantes ao nível de
infraestruturas de telecomunicações que inviabilizassem os projetos em estudo.

Vértices geodésicos
Os vértices geodésicos, tradicionalmente designados por Marcos Geodésicos
destinam-se a assinalar pontos fundamentais para apoio à cartografia e levantamentos
topográficos, devendo ser garantida a sua proteção por forma a garantir a sua
visibilidade.
A constituição de servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral - vértices ou
marcos geodésicos – segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de
Abril (artigos 19º e 25º). A servidão é instituída a partir da construção dos marcos,
sendo estabelecidas zonas de proteção em seu redor determinadas, caso a caso, em
função da visibilidade que deve ser assegurada ao sinal construído e entre os diversos
sinais, a qual terá no mínimo, um raio de 15 metros. Estão condicionadas à autorização
da Direção-Geral do Território as ações de construção na envolvente dos marcos
geodésicos, não devendo ser prejudicada a sua visibilidade.
No quadro assinalam-se os vértices geodésicos presentes na área de estudo e a
respetiva distância aos apoios mais próximos.
Quadro 4.8 Vértices geodésicos na área de estudo e distância aos apoios mais próximos.
VÉRTICE GEODÉSICO
Milhanos

Cravelinha

Campo Maior

Besteiros

4.4.4

N.º DO APOIO

DISTÂNCIA AO APOIO (M)

25

220

26

190

82

320

83

375

164

380

165

245

201

110

202

140

Evolução da situação de referência na ausência dos projetos
Nada a assinalar.
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4.5

PAISAGEM

4.5.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
A Paisagem pode ser entendida como “uma parte do território, tal como é apreendida
pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais e/ou
humanos” (Convenção Europeia da Paisagem, transposta para a legislação nacional
pelo Decreto n.º 4/2005, de 14 Fevereiro).
A compreensão de uma paisagem implica assim o conhecimento da litologia, relevo,
hidrografia, clima, solos, flora e fauna, estrutura ecológica e uso do solo, bem como da
articulação entre estes fatores.
A caracterização da Paisagem é aqui feita primeiramente a uma escala regional ou de
enquadramento. Esta macroanálise possibilita o levantamento genérico da situação
paisagística e a identificação das suas características dominantes e dos padrões
habituais de ocupação do solo. O destaque vai, nesta fase, para o estudo “Contributos
para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (DGOTDU,
2004).
Numa segunda fase procede-se a uma análise mais aprofundada da estrutura da
paisagem local, a qual permite concluir sobre a classificação da qualidade visual,
capacidade de absorção visual e sensibilidade paisagística. Para esta análise estrutural,
definiu-se uma área de estudo delimitada por um buffer de 3,0km, a partir do limite do
corredor de 400m definido em redor do traçado da linha.
Serviram de apoio à presente caracterização: a Carta Militar de Portugal, do IGeoE, à
escala 1/25.000 (folhas n.º 434, 435, 445 e 446), o uso e ocupação do solo (ver
subcapítulo 4.3), os sistemas ecológicos (subcapítulo 4.2, com destaque para os
habitats e flora), o trabalho de reconhecimento de campo (em junho de 2017) e, ainda,
bibliografia temática diversificada.

4.5.2

Enquadramento paisagístico local
De acordo com a publicação da DGOTDU acima referida, a área de estudo desenvolvese num vasto território que atravessa três dos 21 grandes Grupos de Unidades de
Paisagem (GUP), definidos para Portugal Continental: O – Ribatejo, Q – Terras do Sado
e R – Alentejo Central, que se passam a descrever.
No Grupo O – Ribatejo, a principal característica comum consiste no domínio das
baixas altitudes. Contudo, apesar das fracas variações altimétricas (que rondam os
200 m) é possível distinguir claramente os vales ou zonas de baixa – com solos mais
ricos e áreas tradicionalmente agrícolas com sistemas intensivos de regadio, e as
pequenas colinas ou charnecas envolventes a estes vales – solos mais pobres com
sistemas agroflorestais (vinha, pomares e olivais) ou florestais (montado, pinhais e
eucaliptais). Geologicamente, este Grupo de Unidades inclui-se na bacia sedimentar do
Tejo.
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Ao nível do povoamento, neste Grupo, e mais concretamente a sul do Tejo, não
existem grandes aglomerados urbanos mas apenas alguns foros, que correspondem a
áreas especialmente criadas pelos grandes proprietários para fixação de arrendatários
das terras. Nas áreas de charneca o povoamento é escasso e pontual, constituído por
algumas aldeias e montes. Também a dimensão das propriedades é bastante variável e
as grandes herdades (na lezíria e na charneca) alternam com as pequenas
propriedades, mais próximas dos aglomerados populacionais.
Em termos de vegetação natural ou climácica, este Grupo de UP assenta sobre a zona
de predominância do Quercus suber (sobreiro), a sul do Tejo; e do Quercus faginea
(carvalho-cerquinho), a norte do Tejo.
No Grupo Q – Terras do Sado destaca-se o próprio rio Sado, como elemento
estruturante da paisagem, “(…) influenciando tanto as características morfológicas
como uma boa parte das atividades humanas que aqui se desenvolvem (…)” (idem). A
altimetria é bastante uniforme, entre os 50 e os 150 m. Trata-se de um território de
contrastes, associados, essencialmente, à disponibilidade de água: vales com
agricultura de regadio e zonas mais secas (cumeadas e encostas) com pinhais,
montado de sobro e culturas arvenses de sequeiro. Geologicamente, este Grupo de
Unidades inclui-se na bacia sedimentar do Sado, com rochas predominantemente
detríticas (ibidem).
No que diz respeito ao uso do solo, destacam-se os sistemas florestais, com os pinhais
nas zonas mais arenosas e os montados de sobro ou as florestas mistas de pinheiro e
sobreiro nas zonas menos arenosas. As explorações agrícolas são, geralmente, de
grande dimensão (da ordem dos 200 ha).
A densidade populacional é, neste Grupo Q – Terras do Sado, bastante baixa, estando
concentrada em poucos centros urbanos, dentro dos quais se destaca a cidade de
Setúbal A restante população distribui-se em pequenos aglomerados, geralmente,
associados ao próprio rio Sado e principais afluentes. Quanto à vegetação potencial,
este Grupo de UP assenta, essencialmente, sobre a zona de predominância natural do
Quercus suber (sobreiro).
Finalmente, no que se refere ao Grupo R – Alentejo Central, destaca-se o relevo de
peneplanície, isto é, de extensa planície suavemente ondulada na qual sobressaem,
por contraste, pequenas serras como a de Ossa, de Portel, de Monfurado ou de Viana.
Nesta planície, as linhas de água são pouco marcadas, à exceção do Guadiana e
principais afluentes (que correm em vales encaixados). Geologicamente, este grupo
inclui-se no Maciço Antigo.
O povoamento é claramente do tipo concentrado, organizado em centros urbanos, de
entre os quais se destaca a cidade de Évora. Com efeito, colina e cidade destacam-se
na vasta peneplanície alentejana, atingindo cotas superiores aos 350 m de altitude. É,
aliás, perto da cidade que se localiza o ponto de encontro de três importantes bacias
hidrográficas: Tejo, Guadiana e Sado. Para além dos principais aglomerados, é ainda de
referir a concentração mais tradicional, nos “montes”, antigos núcleos habitacionais e
assentos agrícolas.
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No que toca à vegetação climácica, o Alentejo Central desenvolve-se sobre a zona de
predominância da Quercus ilex ssp. rotundifolia (azinheira).

4.5.3

Unidades de Paisagem
As Unidades de Paisagem (UP) são “áreas com características relativamente
homogéneas, com um padrão específico que se repete no seu interior e que as
diferencia das suas envolventes” (DGOTDU, 2004). A delimitação destas UP pode
depender da “morfologia ou da natureza geológica, do uso do solo, da proximidade ao
oceano, ou da combinação equilibrada de vários fatores.
Uma unidade de paisagem tem também uma certa coerência interna e um caráter
próprio, identificável no interior e do exterior” (idem), o que implica que cada UP terá
uma resposta própria à introdução de uma alteração ou de novos elementos.
As UP atravessadas pela linha em estudo, identificadas no Desenho 9 – Volume III, são
agora descritas, por Grupo de Unidades (GUP):

GUP “O – Ribatejo”
UP 86 - Charneca Ribatejana
Trata-se de uma UP de relevo ondulado muito suave sobre o qual se desenvolve em
larga escala, o característico montado de sobro. Tradicionalmente, este uso
agroflorestal extensivo seria interrompido, nas zonas de vales largos, por uma
utilização agrícola mais intensiva, à qual se associava a ocupação humana. Atualmente,
em consequência do progressivo abandono agrícola, muitos vales estão ocupados por
matos e matas.
A charneca apresenta-se assim como uma UP de baixa densidade populacional e
povoamento concentrado, na qual domina a grande propriedade. Dentro da AE é de
salientar Vendas Novas, por ser sede de concelho mas também porque a linha se
desenvolvem a norte e a sul desta localidade.
O uso agroflorestal dominante, associado ao montado, encontra-se frequentemente
alterado por povoamentos florestais de espécies de crescimento rápido como o
eucalipto e o pinheiro bravo ou por uma ocupação mista de montado com sobreiro e
pinheiro manso. Pontualmente, é possível observar algumas zonas de regadio, com
base em pivots, em zonas menos aptas para a agricultura como sejam as encostas e os
cabeços.
Apesar de alguma variedade provocada por uma certa alternância de usos
(agrícola/agro-florestal/florestal) trata-se de uma paisagem fechada e até bastante
monótona em termos visuais, à qual pode contudo ser associada uma certa sensação
de tranquilidade.
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Fotografia 4.40 “UP 86 – Charneca ribatejana”, zona agrícola de vale

Fotografia 4.41 “UP 86 – Charneca ribatejana”, pastagem e olival,
perto da Herdade de Freixo de Cima

Fotografia 4.42 “UP 86 – Charneca ribatejana”, montado de sobro perto de Vidigal, com
matos bem desenvolvidos
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GUP “O – Terras do Sado”
UP 92 - Areias de Pegões
Nesta UP as características dominantes são o relevo plano e, como o próprio nome
indica, os solos arenosos. Estas características são, aliás, uma consequência direta da
natureza geológica: a bacia sedimentar do Sado.
O povoamento é, de uma forma geral, disperso e ocupa áreas extensas e de contornos
indefinidos. Pegões e o Poceirão são os aglomerados a destacar, ainda que os seus
limites sejam pouco claros. Com efeito, a proximidade à AML e a facilidade de acessos
foram responsáveis por uma ocupação diversificada com habitações, indústrias,
armazéns, plataformas logísticas, instalações e áreas agrícolas, áreas florestais e
equipamentos vários sem qualquer coerência.
No que se refere a aglomerados apenas é de referir a localidade de Pegões, que fica
situada já fora – mas próxima - da AE.
Apesar de subsistirem algumas zonas de montado com alguma consistência visual e de
extensas áreas de vinhas bem estruturadas, a referida profundidade e alternância de
usos provoca uma sensação de desorganização, por vezes até mesmo de
congestionamento, nesta UP.

Fotografia 4.43 “UP 92 - Areias de Pegões”, panorâmica geral perto de Piçarras
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Fotografia 4.44 “UP 92 - Areias de Pegões”, Parcelas agrícolas e habitações dispersas

Fotografia 4.45 “UP 92 - Areias de Pegões”, eucaliptal e pinhal (estrada para Canha)

UP 94 - Charneca do Sado
Esta UP apresenta algumas semelhanças com a UP 86 – Charneca Ribatejana: relevo
levemente ondulado, de natureza arenosa e vegetação dominante constituída por
montado de sobro e pinheiro manso (DGOTDU, 2004). O coberto arbóreo é
interrompido em vários vales dos afluentes do Sado, nos quais se pratica uma
agricultura de regadio.
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As cotas altimétricas apresentam poucas variações e situam-se quase sempre abaixo
dos 100 m. A densidade populacional é baixa e a propriedade é geralmente de grande
dimensão (idem). Na AE o único aglomerado a assinalar, para esta UP, é Piçarras, que
fica situado já perto da transição para a UP 92 - Areias de Pegões. Contudo, é possível
observar a influência urbana de Vendas Novas sobretudo a norte da A6, na Estrada da
Afeiteira.
As acessibilidades são difíceis, dada a fraca rede rodoviária. Associada ao coberto
arbóreo dominante (de folha persistente), esta fraca acessibilidade faz com que
domine uma sensação de isolamento e uma paisagem fechada com poucas ligações
com o exterior.

Fotografia 4.46 “UP 94 – Charneca do Sado”, pinhal

Fotografia 4.47 “UP 94 – Charneca do Sado”, eucaliptal e pinhal na zona da A6
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Fotografia 4.48 “UP 94 – Charneca do Sado”, montado de sobro, perto da estrada da Afeiteira

UP 97 - Montados da Bacia do Sado
Em relação à unidade 97 – Montados da Bacia do Sado apresenta-se seguidamente
uma breve descrição extraída do trabalho da DGOTDU:
“Ao relevo relativamente ondulado associa-se o predomínio dos montados (de azinho,
sobro e misto) com densidades variáveis – mais fechados e com matos nas zonas mais
declivosas e vales mais encaixados; mais abertos nas zonas menos declivosas. Estas
últimas, frequentemente em situações mais elevadas (“planaltos”), estão ocupadas por
sistemas de sequeiro e pastagens (por vezes com sobreiros ou azinheiras dispersas),
por pequenas manchas de regadio, bem como por algumas reduzidas e dispersas
manchas de olivais e policulturas, associadas aos assentos de lavoura e às aldeias
existentes. Tem-se assistido nos últimos decénios à plantação de eucaliptos um pouco
por toda a unidade mas em manchas que, por enquanto, não ocupam grandes
superfícies contínuas.”
“Grande parte dos montes isolados que se encontram dispersos por toda a unidade,
estão abandonados, verificando-se recentemente a recuperação de alguns para
segunda habitação”.
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Fotografia 4.49 “UP 97 – Montados da Bacia do Sado”, pastagem (montado ao fundo)

Fotografia 4.50“UP 97 – Montados da Bacia do Sado”, Central Termovoltaica de Cabrela
(montado esparso em pano de fundo)

Fotografia 4.51 “UP 97 – Montados da Bacia do Sado”, pastagem de sequeiro (gado bovino)
com montado esparso
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GUP “R – Alentejo Central”
UP 99 - Montados e Campos Abertos do Alentejo Central
Trata-se de uma UP “extensa que inclui diferentes combinações dos elementos
determinantes do seu caráter, tanto ao nível do relevo como do uso do solo ou dos
estabelecimentos humanos presentes” (DGOTDU, 2004). O relevo corresponde à
peneplanície, isto é, uma planície suavemente ondulada e de contornos arredondados,
tão característica do Alentejo sendo o uso dominante, o agrícola.
O montado é o elemento de excelência nesta UP, podendo ser bastante denso e com
matos bem desenvolvidos em sobcoberto, nas áreas de solos mais pobres ou de relevo
mais acentuado; ou mais esparso e aberto, com culturas arvenses e pastagens (ambas
de sequeiro) em sobcoberto. Nas zonas graníticas destacam-se os frequentes
afloramentos rochosos.
Nesta UP também se podem encontrar os característicos montes, alguns com algum
interesse arquitetónico-paisagístico que pontuam os tradicionais latifúndios. Na
envolvente das cidades de Arraiolos e de Évora (ambas localizadas fora da AE), a
paisagem altera-se e as grandes propriedades dão lugar às pequenas e médias
propriedades e a uma franja com novas habitações, hortas, olivais, armazéns,
depósitos de materiais e unidades industriais.

Fotografia 4.52 “UP 99 - Montados e Campos Abertos do Alentejo Central pastagem de
sequeiro (montado ao fundo)
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Fotografia 4.53 “UP 99 - Montados e Campos Abertos do Alentejo Central”, vinha e montado

Fotografia 4.54 “UP 99 - Montados e Campos Abertos do Alentejo Central”, montado de
sobro e afloramentos rochosos (granito)

4.5.4

Análise da Estrutura da Paisagem
Para a análise da estrutura da paisagem foi efetuada uma análise mais aprofundada da
fisiografia (festos/talvegues, hipsometria, declives e exposições) e da ocupação do
solo. Os desenhos da síntese fisiográfica (hipsometria com festos e talvegues), declives
e exposições foram calculadas automaticamente, através do Modelo Digital do Terreno
(MDT), tendo por base as curvas de nível e os pontos cotados das cartas militares na
escala 1/25 000, com malha 30*30m. A ocupação do solo baseou-se na Carta de
Ocupação do Solo (COS) 2010 (DGOTDU), informação de nível 2.
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Síntese fisiográfica
A marcação fisiográfica de uma Paisagem corresponde a uma interpretação da sua
orgânica, esclarecendo quanto ao funcionamento dos seus circuitos naturais. Também
o conhecimento das variações altimétricas de um território é fundamental para a
perceção das formas de relevo e do caráter cénico da Paisagem, constituindo um passo
importante para a definição de subunidades de paisagem. O MDT permitiu a obtenção
da hipsometria, baseada em classes com 50 m de amplitude que, conjugadas com o
desenho dos festos e talvegues, deram origem à Síntese Fisiográfica que se apresenta
no Desenho 10 – Volume III.
A análise da rede hidrográfica da área de estudo indica a presença de várias linhas de
água permanentes e algumas albufeiras, sendo apenas de destacar o rio Almansor e a
sua albufeira dos Minutos, a albufeira do Divor e o rio Divor.
A leitura das linhas de água na paisagem nem sempre é imediata, já que muitas vezes,
sobretudo no caso de linhas secundárias ou de ordem inferior, se trata de pequenas
valas de drenagem às quais não está associada qualquer vegetação da galeria ripícola.
Com efeito, o regime de marcada sazonalidade dos cursos de água, que não os
principais, é uma característica desta região mediterrânica, e são os açudes e as
albufeiras que assumem grande importância paisagística.
De entre as linhas de festo apenas se destacam na paisagem as que passam em
Arraiolos e em Montemor-o-Novo, nenhuma atravessada pela linha elétrica em
avaliação.
A observação da hipsometria permitiu concluir que as cotas vão descendo ao longo do
traçado de nascente para poente. Com efeito, a linha atravessa uma primeira zona
altimétrica, que vai desde o início até ao apoio 100, em que as cotas são superiores a
200 m. Segue-se um troço intermédio, entre os apoios 100 e 167, em que as cotas
variam suavemente entre os 200 e os 100 m. Após o apoio 167 as cotas continuam a
descer até à Subestação de Pegões, sem que a linha se desenvolva a cotas inferiores a
50m.

Declives
O estudo dos declives, para além de uma leitura da topografia natural, permite ainda
uma caracterização clara sobre os tipos de usos possíveis e apropriados para um
determinado local. Com efeito, os declives condicionam diretamente os usos do solo e
a circulação humana.
A definição das classes de declives (ver Quadro 4.9) prendeu-se com o relevo presente
na área de estudo, com a escala de trabalho utilizada (1/25.000) e com os objetivos do
presente subcapítulo (caracterização paisagística para suporte à avaliação de
impactes).

224

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Quadro 4.9 Classes de declives
DECLIVES

CLASSIFICAÇÃO GERAL

< 2%

ZONAS PLANAS

2-5 %

DECLIVES MUITO
SUAVES

Zonas com aptidão para diferentes usos intensivos
(agrícola, recreativo, florestal), desde que sejam
acautelados os problemas de drenagem.

DECLIVES SUAVES

Os declives superiores a 5% apresentam algumas
restrições à implantação de usos que impliquem
alterações morfológicas ou movimentações de terra
significativas.

8-12%

DECLIVES MODERADOS

Moderados a elevados riscos de erosão,
determinando condicionantes à construção. Severas
limitações à construção para declives superiores a
12%.

> 12%

DECLIVES ACENTUADOS
a MUITO ACENTUADOS

Riscos de erosão elevados e severas limitações para
todo o tipo de construções. Agricultura viável abaixo
dos 30% (declives muito acentuados) mas apenas em
patamares / socalcos.

5-8 %

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Zonas com graves problemas de drenagem, não
adequadas ao uso urbano ou mesmo agrícola.

A análise da Carta de Declives (Desenho 11 – Volume III) permitiu concluir que, na área
de estudo da paisagem, as classes dominantes são, claramente, 2-5% (declives muito
suaves) e 5-8% (declives suaves). As zonas planas (declives <2%) são a terceira classe
em termos de representatividade. Já os declives moderados (8-12%) são pontuais,
intercalando com os declives muito suaves e suaves. Os declives acentuados a muito
acentuados (> 12%) praticamente não ocorrem no traçado da linha em avaliação.

Exposição das encostas
A exposição das encostas constitui um outro dado fisiográfico relevante, uma vez que
permite estabelecer zonas de maior ou menor aptidão para diferentes tipos de uso. De
uma forma geral, as encostas expostas a Oeste e a Sul são as que recebem maior
radiação solar, apresentam maiores temperaturas e um menor teor de humidade.
Serão também zonas mais iluminadas. Pelo contrário, as encostas expostas ao
quadrante norte recebem menos radiação, são mais frias e menos iluminadas. As áreas
expostas nascente surgem numa situação intermédia.
A análise da Carta de Exposição de Encostas aqui elaborada (Desenho 12 – Volume III)
permitiu concluir que ao longo da linha há uma forte alternância de exposições aos
vários quadrantes. Esta situação pode ser explicada pela situação de peneplanície, e
pelo facto de nenhuma linha de festo ou talvegue se destacar, como já referido.
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Ocupação atual do solo
No âmbito de uma caracterização paisagística torna-se ainda fundamental proceder ao
levantamento e caracterização das tipologias da ocupação atual do solo, de forma a
perceber um dos dados mais visíveis do território. Para este efeito, no âmbito do
presente EIA, elaborou-se um desenho de Ocupação Atual do Solo tendo por base o
Corine Land Cover. Genericamente pode-se dizer que os usos são maioritariamente
agrícolas ou agro-florestais na metade nascente da linha e vão-se tornando
dominantemente florestais no restante traçado.

4.5.5

Avaliação paisagística – qualidade visual, capacidade de absorção e sensibilidade
Em complemento do capítulo anterior, em que se definem e descrevem as principais
características da paisagem, neste ponto procede-se à avaliação da Qualidade Visual
(QV), da Absorção Visual (AV), também designada por capacidade de absorção visual, e
da Sensibilidade Paisagística (SP), da área de estudo.
A Qualidade Visual traduz o maior ou menor valor cénico de uma paisagem (ou
unidade ou subunidade de paisagem), atendendo aos seus atributos biofísicos e
estéticos, bem como à forma como estes mesmos atributos se conjugam.
Para um cálculo expedito da qualidade visual da paisagem atravessada atribuiu-se uma
pontuação às diferentes classes de ocupação do solo (Nível 5) do Corine Land Cover, de
acordo com o Quadro 4.10.
Quadro 4.10 Classes de declives
COS NIVEL 2

Tecido Urbano

Indústria, comércio e
transportes

CLC - DESCRIÇÃO DO NÍVEL 5

QUALIDADE VISUAL

1.1.1.02.1 Tecido urbano contínuo
predominantemente horizontal

Baixa

1.1.2.01.1 Tecido urbano descontínuo

Baixa

1.1.2.02.1 Tecido urbano descontínuo esparso

Baixa

1.2.1.01.1 Indústria

Baixa

1.2.1.02.1 Comércio

Baixa

1.2.1.03.1 Instalações agrícolas

Baixa

1.2.1.04.1 Equipamentos públicos e privados

Baixa

1.2.1.07.1 Infraestruturas de tratamento de
resíduos e águas residuais

Baixa

1.2.2.01.1 Rede viária e espaços associados

Baixa

1.2.4.02.1 Aeródromos

Baixa
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COS NIVEL 2

CLC - DESCRIÇÃO DO NÍVEL 5

1.3.1.02.1 Pedreiras
Áreas de extração de
1.3.2.02.1 Lixeiras e Sucatas
inertes, áreas de
deposição de resíduos 1.3.3.01.1 Áreas em construção
e estaleiros de
1.3.3.02.1 Áreas abandonadas em territ¾rios
construção
artificializados
Espaços verdes
urbanos,
equipamentos
desportivos, culturais
e de lazer, e zonas
históricas

Culturas temporárias

Culturas permanentes

Pastagens
permanentes

Áreas agrícolas
heterogéneas

QUALIDADE VISUAL
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa

1.4.2.01.2 Outras instalações desportivas

Baixa

2.1.1.01.1 Culturas temporárias de sequeiro

Média

2.1.1.02.1 Estufas e Viveiros

Média

2.1.2.01.1 Culturas temporárias de regadio

Média

2.1.3.01.1 Arrozais

Média

2.2.1.01.1 Vinhas

Média

2.2.1.02.1 Vinhas com pomar

Média

2.2.1.03.1 Vinhas com olival

Média

2.2.2.01.1 Pomares de frutos frescos

Média

2.2.2.01.5 Pomares de citrinos

Média

2.2.3.01.1 Olivais

Média

2.3.1.01.1 Pastagens permanentes

Média

2.4.1.01.3 Culturas temporárias de sequeiro
associadas a olival

Média

2.4.1.03.3 Pastagens associadas a olival

Média

2.4.2.01.1 Sistemas culturais e parcelares
complexos

Média

2.4.4.01.1 SAF de sobreiro com culturas
temporárias de sequeiro

Média

2.4.4.01.2 SAF de azinheira com culturas
temporárias de sequeiro

Média

2.4.4.01.6 SAF de sobreiro com azinheira e com
culturas temporárias de sequeiro

Média

2.4.4.03.1 SAF de sobreiro com pastagens

Média

2.4.4.03.2 SAF de azinheira com pastagens

Média

2.4.4.03.4 SAF de pinheiro manso com pastagens

Média
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COS NIVEL 2

Áreas agrícolas
heterogéneas

Florestas

Florestas abertas e
vegetação arbustiva e
herbácea

CLC - DESCRIÇÃO DO NÍVEL 5

QUALIDADE VISUAL

2.4.4.03.6 SAF de sobreiro com azinheira com
pastagens

Média

2.4.4.03.7 SAF de outras misturas com pastagens

Média

2.4.4.04.1 SAF de sobreiro com culturas
permanentes

Média

2.4.4.04.4 SAF de pinheiro manso com culturas
permanentes

Média

2.4.4.04.6 SAF de sobreiro com azinheira com
culturas permanentes

Média

3.1.1.01.1 Florestas de sobreiro

Elevada

3.1.1.01.2 Florestas de azinheira

Elevada

3.1.1.01.5 Florestas de eucalipto

Baixa

3.1.1.01.7 Florestas de outras folhosas

Baixa

3.1.1.02.1 Florestas de sobreiro com folhosas

Elevada

3.1.1.02.5 Florestas de eucalipto com folhosas

Baixa

3.1.1.02.6 Florestas de espécies invasoras com
folhosas

Baixa

3.1.2.01.1 Florestas de pinheiro bravo

Baixa

3.1.2.01.2 Florestas de pinheiro manso

Baixa

3.1.2.02.1 Florestas de pinheiro bravo com
resinosas

Baixa

3.1.2.02.2 Florestas de pinheiro manso com
resinosas

Baixa

3.1.3.01.1 Florestas de sobreiro com resinosas

Elevada

3.1.3.01.2 Florestas de azinheira com resinosas

Elevada

3.1.3.01.7 Florestas de outra folhosa com
resinosas

Baixa

3.1.3.01.8 Florestas de misturas de folhosas com
resinosas

Baixa

3.1.3.02.1 Florestas de pinheiro bravo com
folhosas

Baixa

3.1.3.02.2 Florestas de pinheiro manso com
folhosas

Baixa

3.2.1.01.1 Vegetação herbácea natural

Média

3.2.2.02.1 Matos pouco densos

Média

3.2.3.01.1 Vegetação esclerófita densa

Média

3.2.3.02.1 Vegetação esclerófita pouco densa

Média

3.2.4.01.1 Florestas abertas de sobreiro

Elevada
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COS NIVEL 2

Florestas abertas e
vegetação arbustiva e
herbácea

Zonas descobertas e
com pouca vegetação

Águas interiores

CLC - DESCRIÇÃO DO NÍVEL 5

QUALIDADE VISUAL

3.2.4.01.2 Florestas abertas de azinheira

Elevada

3.2.4.01.3 Florestas abertas de outros carvalhos

Elevada

3.2.4.01.5 Florestas abertas de eucalipto

Baixa

3.2.4.01.7 Florestas abertas de outras folhosas

Baixa

3.2.4.02.1 Florestas abertas de sobreiro com
folhosas

Média

3.2.4.02.2 Florestas abertas de azinheira com
folhosas

Média

3.2.4.02.5 Florestas abertas de eucalipto com
folhosas

Baixa

3.2.4.02.7 Florestas abertas de outra folhosa com
folhosas

Baixa

3.2.4.03.1 Florestas abertas de pinheiro bravo

Baixa

3.2.4.03.2 Florestas abertas de pinheiro manso

Média

3.2.4.04.1 Florestas abertas de pinheiro bravo
com resinosas

Baixa

3.2.4.04.2 Florestas abertas de pinheiro manso
com resinosas

Baixa

3.2.4.05.1 Florestas abertas de sobreiro com
resinosas

Elevada

3.2.4.06.1 Florestas abertas de pinheiro bravo
com folhosas

Baixa

3.2.4.06.2 Florestas abertas de pinheiro manso
com folhosas

Baixa

3.2.4.08.5 Cortes rasos de florestas de eucalipto

Baixa

3.2.4.10.1 Novas plantações de florestas de
sobreiro

Média

3.2.4.10.5 Novas plantações de florestas de
eucalipto

Baixa

3.2.4.10.7 Novas plantações de florestas de outras
folhosas

Baixa

3.2.4.11.2 Novas plantações de florestas de
pinheiro manso

Baixa

3.2.4.13.1 Aceiros e/ou corta-fogos

Baixa

3.3.3.01.1 Vegetação esparsa

Média

5.1.1.01.1 Cursos de água naturais

Elevada

5.1.2.01.1 Lagos e lagoas interiores artificiais

Elevada

5.1.2.02.1 Reservatórios de barragens

Elevada
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COS NIVEL 2
Águas interiores

CLC - DESCRIÇÃO DO NÍVEL 5

QUALIDADE VISUAL

5.1.2.03.1 Reservatórios de represas ou de aþudes

Elevada

5.1.2.03.2 Charcas

Elevada

O resultado desta correspondência traduz a Qualidade Visual e encontra-se vertido no
Desenho 13 – Volume III.
A Absorção Visual (AV) representa a maior ou menor capacidade que uma paisagem
possui para absorver visualmente potenciais alterações externas ou para albergar
elementos exógenos, sem que as suas características estruturais sejam alteradas de
forma significativa. Para o cálculo da Absorção visual definiu-se um conjunto de pontos
ao longo das vias de comunicação (rodo e ferroviárias), aglomerados populacionais e
alguns “montes” e calculou-se a visibilidade a partir de cada um destes pontos. Para
este efeito recorreu-se ao cálculo automático a partir do Modelo Digital do Terreno
(MDT) já referido a uma altura média de observação de 1,60m.
Adicionalmente calculou-se a visibilidade acumulada em cada um dos pontos,
sobrepondo as várias bacias individuais de forma a perceber quais as áreas
visualmente mais e menos expostas, ou seja, com menor ou maior capacidade de
absorção visual. O resultado, a Absorção Visual, encontra-se representado no
Desenho 14 – Volume III.
A Sensibilidade Paisagística (SP) corresponde, por sua vez, à capacidade de uma dada
paisagem para manter as suas características e qualidades intrínsecas, face a possíveis
alterações, resultando do cruzamento das classificações obtidas para os parâmetros
Qualidade Visual e Absorção Visual.
De uma forma geral, pode afirmar-se que, quanto maior for a QV e menor for a AV,
maior será a Sensibilidade Paisagística - Desenho 15 – Volume III. A matriz que
estabelece a SP é apresentada no Quadro 4.11.
Quadro 4.11 Matriz para avaliação da sensibilidade paisagística
QUALIDADE Visual (QV)

ABSORÇÃO
Visual (AV)

4.5.6

Elevada

Média

Baixa

Elevada

SP Média

SP Baixa

SP Muito Baixa

Média

SP Elevada

SP Média

SP Baixa

Baixa

SP Muito Elevada

SP Elevada

SP Média

Evolução da situação de referência na ausência dos projetos
Na ausência do projeto será de esperar que se mantenha a atual tendência de
decréscimo das áreas de montado de sobro e crescimento das áreas florestais à base
de espécies de crescimento rápido com o pinheiro bravo e o eucalipto (sobretudo nas
UP86, UP92 e UP94), e ainda de decréscimo de qualidade dos montados de sobro e
azinho existentes, dada a exploração intensiva agrícola em sobcoberto e a não
replantação de novas quercíneas (com destaque para a UP97 e a UP99).
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4.6

AMBIENTE SONORO

4.6.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
Para caracterizar a situação atual foram realizadas medições de ruído junto a recetores
sensíveis potencialmente mais afetados pela LMAT Pegões-Divor (2 pontos de
monitorização) e analisados os estudos de condicionamento acústico das subestações
de Pegões e de Divor, de realização recente e que contemplaram a realização de
medições de ruído (em 4 pontos no caso da subestação de Pegões e 3 pontos no caso
da subestação de Divor). Cumulativamente, dois dos pontos de monitorização da
subestação de Pegões são ainda representativos do nível sonoro da zona de influência
da Linha Divor-Pegões. Totalizam-se assim um total de 8 pontos de monitorização para
o conjunto dos projetos em avaliação, conforme o quadro seguinte (ver localização no
Desenho 16 – Volume III).
Quadro 4.12 – Pontos de monitorização de ambiente sonoro avaliados
no âmbito do presente EIA
PONTO
MONITORIZAÇÃO

X
(ETRS89)

Y
(ETRS89)

PROJETO

REFERÊNCIA

PM1

18022,63

-115672,48

SDVR

Recetor sensível RS1 –
Quinta da Torrinha
(P01 do PCA SDVR, 2017)

PM2

18967,59

-115543,26

SDVR

Recetor sensível RS2 –
Quinta de Benfica
(P02 do PCA SDVR, 2017)

PM3

19276,88

-115368,94

SDVR

Recetor sensível RS3 –
Quinta da Cigana
(P03 do PCA SDVR, 2017)

PM4

7877,67

-109649,60

LDVR.PGO

Recetor sensível
RS4 – Silval
(EIA, medições 2017)

PM5

-23624,78

-113509,28

LDVR.PGO

Recetor sensível
RS12 – Monte do Catalão
(EIA, medições 2017)

PM6

PM7

PM8

-40247,65

-40539,32

-40535,72

-113608,68

-113492,94

-112924,12

LDVR.PGO
SPGO
LDVR.PGO
SPGO

SPGO

Recetor sensível RS16 –
Fazendas de Piçarras
(P04 do PCA SPGO, 2016)
Recetor sensível RS17 –
Fazendas de Piçarras
(P03 do PCA SPGO, 2016)
Recetor sensível RS17 –
Fazendas de Piçarras
(P02 do PCA SPGO, 2016)
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Para determinar os pontos de monitorização a acompanhar para espelhar a situação
de referência acústica para a linha Divor-Pegões, partiu-se do levantamento feito na
fase de EGCA de todos os recetores sensíveis inseridos na macro-área aí avaliada,
englobando assim todos os recetores sensíveis localizados nas imediações do traçado
da linha e das subestações. Seguidamente, foram feitos cálculos preliminares
conservadores do potencial ruído propagado aos recetores (ruído particular),
constatando-se que apenas para alguns recetores poderia haver algum potencial de
impacte, sendo que esses cálculos preliminares indiciavam também a sua
conformidade.
Desta forma, para a elaboração do presente descritor no âmbito da Linha Divor-Pegões
e com base nesse trabalho de identificação e avaliação preliminares, foram
identificados os recetores sensíveis localizados no interior da área de estudo do EIA,
bem como outros localizados na sua envolvente, indicativamente a menos de 400 m
do eixo do traçado de linha elétrica.
De entre estes, foram depois selecionados dois pontos recetores sensíveis (PM4 e
PM5) mais próximos do eixo da linha, com base nos seguintes pressupostos:


representativos de duas situações distintas: um deles na proximidade da
autoestrada A6 (PM5), junto à qual se desenvolve uma parte significativa do
traçado, e outro afastado de fontes de ruído significativas, representativo das
partes do traçado que cruzam áreas rurais mais tranquilas (PM4);



de acordo com os cálculos preliminares realizados, estes dois pontos seriam
representativos de recetores em que se poderia colocar a hipótese de o ruído da
LMAT ter algum impacte significativo, aproximando-se dos limites
regulamentares. Desta forma, os resultados por eles obtidos confirmariam os
cálculos preliminares de ausência de impactes nesta vertente para todos os
recetores sensíveis identificados;



considerou-se suficiente realizar medições de ruído como base para caracterizar
a situação de referência nos recetores sensíveis em que é expectável que o
ruído particular gerado pela linha possa vir a ter influência numa eventual
ultrapassagem dos limites regulamentares do RGR – como mencionado, nenhum
recetor estava nessas condições nos cálculos preliminares efetuados;



um dos pontos é representativo daqueles recetores localizados mais próximos
do traçado de linha (a cerca de 200 m; PM5), sendo que o outro pretende
representar uma situação de afastamento intermédio, ainda sob algum grau de
influência potencialmente relevante, a cerca de 300 m; PM4);



dois pontos (PM6 e PM7) já monitorizados e avaliados no âmbito do Estudo de
Condicionamento Acústico da Subestação de Pegões que pretendiam avaliar a
influência da linha nos mesmos, em conjunto com a potencial afetação
resultante da presença da nova subestação. De entre estes, um dos pontos
(PM7) corresponde ao recetor sensível mais próximo da linha e, como tal,
exposto aos maiores níveis de ruído particular da futura linha face a todos os
demais recetores.

Nos dois pontos (PM4 e PM5) foram realizadas monitorizações em contínuo por um
período de 48h, de modo a obter uma boa representatividade das flutuações de ruído
ao longo dos vários períodos do dia.
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Os procedimentos técnicos de medição estão de acordo com as normas, diretrizes e
legislação em vigor, nomeadamente:


NP ISO 1996-1:2011 e NP ISO 1996-2:2011,



Guia prático para medições de ruído ambiente - no contexto do Regulamento
Geral do Ruído tendo em conta a NP ISO 1996, publicado pela APA em Outubro
de 2011,



Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007.



Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da
Rede Nacional de Transporte – Subestações (REN, S.A./APA, 2011);



Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da
Rede Nacional de Transporte – Linhas Aéreas – (REN, S.A./APA, 2008);

O LabRV, laboratório de ruído e vibrações da dBwave.i, encontra-se acreditado pelo
IPAC para a realização deste tipo de ensaios (certificado N.º L0219).
O equipamento de medida utilizado é verificado anualmente de acordo com o
Regulamento de Controlo Metrológico de Sonómetros. Os sonómetros utilizados são
de classe de precisão 1, modelo homologado pelo IPQ, com certificado de verificação
válido.
Previamente ao início das medições, foi verificado o bom funcionamento do
sonómetro, bem como os respetivos parâmetros de configuração. No início e no final
de cada série de medições foi feita uma verificação com o calibrador portátil. O valor
obtido no final do conjunto de medições não diferiu do inicial mais do que 0,5 dB(A).
Todas as medições foram realizadas com o sonómetro normalmente montado num
tripé com protetor de vento no microfone. Os pontos de medição no exterior, sempre
que tecnicamente possível, estiveram afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer
estrutura refletora, à exceção do solo, e situaram-se a uma altura de 3,8 a 4,2 m acima
do solo ou de 1,2 a 1,5m de altura acima do solo ou do nível de cada piso de interesse,
conforme Art. 11º do RGR. Caso tal posicionamento do microfone, relativamente a
estruturas refletoras, não tenha sido possível, (ou se pretendesse caracterizar o ruído
incidente em fachadas) tal é explicitamente referido no relatório e procede-se
conforme descrito no Anexo B da Norma NP ISO 1996-2 que fornece orientações sobre
as condições a cumprir para o efeito.
No caso de medições de ruído ambientes, sempre que algum ponto recetor esteve
sujeito à influência das condições meteorológicas, as medições foram efetuadas
preferencialmente sob condições favoráveis à propagação sonora (item 7.2 da NP ISO
1996-2), tendo sido os níveis sonoros LAeq obtidos corrigidos por aplicação do fator
Cmet de forma a estimar o valor de LAeq,LT de longa duração.
4.6.2

Enquadramento legal
Sem prejuízo da legislação geral relativa à avaliação de impacte ambiental, a legislação
específica sobre o ruído considerada neste Estudo consubstancia-se no Regulamento
Geral do Ruído (RGR) – Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro.
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Em conformidade com o Regulamento Geral do Ruído, DL 9/2007, os parâmetros
considerados na avaliação acústica de atividades ruidosas permanentes são o LAeq do
ruído ambiente e do ruído residual (ou inicial), com eventuais correções se necessárias,
e os indicadores Lden e Ln, obtidos a partir dos valores de LAeq,LT nos períodos de
referência diurno, entardecer e noturno. Com base nestes parâmetros são avaliados os
valores limite exposição e o critério de incomodidade. Como complemento informativo
podem ainda ser medidos e registados outros parâmetros.
No caso da avaliação dos valores limite de exposição, os indicadores Lden e Ln são
determinados de forma a serem representativos do período de longa duração de um
ano. No caso do LAeq associado ao critério de incomodidade, a duração e o n.º de
amostragens são definidas caso a caso, de forma a que o valor final obtido seja
representativo do período de um mês, devendo corresponder ao mês mais crítico do
ano em termos de emissão sonora da(s) fonte(s) de ruído em avaliação no caso de se
notar marcada sazonalidade anual.
4.6.3

Recetores sensíveis e fontes de emissão acústica

4.6.3.1

Linha Divor-Pegões (LDVR.PGO)
Na decorrência dos recetores sensíveis identificados na fase de EGCA, foram triados e
selecionados os recetores sensíveis inseridos no interior da área de estudo do EIA
(apenas se insere nesta área o recetor sensível Monte do Catalão – RS12), bem como
um conjunto de outros recetores localizados na envolvente próxima da área de estudo
que, segundo a avaliação preliminar e técnica feita pela equipa técnica, poderiam
teoricamente estar sob a influência da Linha Divor-Pegões ou suas ações construtivas
(sem que tal constitua um critério dimensional, os recetores identificados localizam-se
a uma distância inferior a 400 m do eixo do traçado da linha elétrica).
No quadro seguinte identificam-se os 15 recetores sensíveis considerados no âmbito
do presente EIA para a avaliação do ambiente acústico na envolvente da linha DivorPegões, bem como a sua localização, distância ao eixo da linha e fontes de ruído que
caracterizam o seu contexto acústico.
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Quadro 4.13 – Caracterização dos recetores sensíveis à LDVR.PGO e seu enquadramento local
DESIGNAÇÃO DO RECETOR SENSÍVEL/
FONTES DE RUÍDO EXISTENTES

X
(ETRS89)

Y
(ETRS89)

DISTANCIA À LMAT
[m]

RS4 – Silval (PM4)

7877,67

-109649,60

266

RS5 – Folgos

7246,58

-108696,17

385

Fontes de ruído: EM529, atividades agrícolas, sons naturais

RS6 – Misericórdia

-11932,59

-109837,30

320

RS7 – Lagares da Videira

-13770,30

-110630,13

273

RS8 – Monte do Fueirinho

-14151,65

-110539,83

209

Fontes de ruído: atividades agrícolas, sons naturais
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DESIGNAÇÃO DO RECETOR SENSÍVEL/
FONTES DE RUÍDO EXISTENTES

X
(ETRS89)

Y
(ETRS89)

DISTANCIA À LMAT
[m]

RS9 – Quinta da Terrinha

-16146,63

-111296,39

308

-112702,04

355

Fontes de ruído: atividades agrícolas, sons naturais

RS10 – Casão do Monte Novo

-20376,36

Fontes de ruído: EN4, atividades agrícolas, sons naturais

236

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

DESIGNAÇÃO DO RECETOR SENSÍVEL/
FONTES DE RUÍDO EXISTENTES

X
(ETRS89)

Y
(ETRS89)

DISTANCIA À LMAT
[m]

RS11 – Conjunto sensível de Colónias

-22603,86

-113293,30

213

RS12 – Monte do Catalão (PM5)

-23624,78

-113509,28

201

Fontes de ruído: A6, outras vias rodoviárias, atividades agrícolas, sons naturais

RS13 – Hortinhas

-30190,98

-113875,81

385

RS14 – Monte Novo

-31032,72

-114443,90

170

Fontes de ruído: A6, atividades agrícolas, sons naturais
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DESIGNAÇÃO DO RECETOR SENSÍVEL/
FONTES DE RUÍDO EXISTENTES

X
(ETRS89)

Y
(ETRS89)

DISTANCIA À LMAT
[m]

RS15 – Fazendas de Piçarras

-39948,75

-113672,77

305

RS16 – Fazendas de Piçarras (PM6)

-40247,65

-113608,68

200

RS17 – Fazendas de Piçarras (PM7)

-40539,32

-113492,94

145

Fontes de ruído: Linha elétrica já existente, atividades agrícolas, sons naturais

4.6.3.2

Subestação de Pegões (SPGO)
No âmbito da avaliação da envolvente acústica da Subestações de Pegões, foram
identificados os recetores sensíveis mais próximos da subestação (dado que na
envolvente à Subestação de Pegões a ocupação sensível apresenta as mesmas
características, moradias dispersas inseridas em contexto rural/agrícola,
genericamente designadas como “Fazendas de Piçarra”, conforme carta militar,
selecionaram-se como representativas do pior cenário possível aquelas mais próximas
da subestação), independentemente da sua distância, como representativos da
potencial afetação que decorra da sua instalação e operação. Adicionalmente,
procurou-se ainda abranger recetores que não só pudessem estar sob a influência da
subestação de Pegões, mas cumulativamente das linhas de muito alta tensão já
existentes na área de estudo (e onde será colocada a nova linha Divor-Pegões).
Os recetores sensíveis identificados correspondem aos seguintes (identificados no
Desenho 16 – Volume III do EIA), sendo coincidentes com os pontos de monitorização
avaliados no Projeto de Condicionamento Acústico (PCA) da Subestações de Pegões
(SPGO), datado de novembro de 2016. Apresenta-se assim a codificação simultânea do
recetor sensível e do ponto de monitorização. Conforme mencionado, os recetores
sensíveis RS16 e RS17 foram já listados na secção anterior, dado que foram
identificados sob a influência conjunta dos dois projetos – linha Divor-Pegões e
Subestação de Pegões.
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Quadro 4.14 – Caracterização dos recetores sensíveis à SPGO e seu enquadramento local
DESIGNAÇÃO DO RECETOR SENSÍVEL/
FONTES DE RUÍDO EXISTENTES

X
(ETRS89)

Y
(ETRS89)

DISTANCIA À
LMAT / SPGO [m]

RS16 – Fazendas de Piçarras (PM6)

-40247,65

-113608,68

200 / 889

RS17 – Fazendas de Piçarras (PM7)

-40539,32

-113492,94

145 / 576

RS18 – Fazendas de Piçarras (PM8)

-40535,72

-112924,12

504 / 510

Fontes de ruído: Linha elétrica já existente, atividades agrícolas, sons naturais

4.6.3.3

Subestação de Divor (SDVR)
À semelhança das premissas da secção anterior, foram identificados os recetores
sensíveis mais próximos da subestação, independentemente da sua distância, como
representativos da potencial afetação que decorra da sua instalação e operação. De
facto, dado que não se identificam recetores sensíveis próximos da subestação, foram
selecionados de forma indicativa as habitações mais próximas de Patacas e Louredo,
imediatamente a sul da A6, a mais de 600 m do perímetro da subestação.
Os recetores sensíveis identificados correspondem aos seguintes (identificados no
Desenho 16 – Volume III do EIA), sendo coincidentes com os pontos de monitorização
avaliados no Projeto de Condicionamento Acústico (PCA) da Subestações de Divor
(SDVR), datado de agosto de 2017. Apresenta-se assim a codificação simultânea do
recetor sensível e do ponto de monitorização.
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Quadro 4.15 – Caracterização dos recetores sensíveis à SDVR e seu enquadramento local
DESIGNAÇÃO DO RECETOR SENSÍVEL/
FONTES DE RUÍDO EXISTENTES

X
(ETRS89)

Y
(ETRS89)

DISTANCIA À
LMAT / SPGO [m]

RS1 – Quinta da Torrinha

18022,63

-115672,48

957 / 829

RS2 – Quinta de Benfica

18967,59

-115543,26

920 / 654

RS3 – Quinta da Cigana

19276,88

-115368,94

1.025 / 790

Fontes de ruído: A6, atividades agrícolas, sons naturais

4.6.4

Caracterização do quadro acústico de referência local

4.6.4.1

Linha Divor-Pegões (LDVR.PGO)
No capítulo anterior foram identificados todos os recetores sensíveis existentes com
alguma proximidade ao eixo da futura linha MAT, e identificadas as principais fontes
sonoras já existentes na sua envolvente.
É de referir que, de uma forma geral, os locais se caracterizam pela existência de níveis
de ruído relativamente reduzidos, com exceção dos que se situam mais próximos da
autoestrada A6 ou de estradas nacionais com algum volume de tráfego,
designadamente a EN2, a EN4 e a EN114. Ainda assim, tendo em conta a consulta a
alguns dos mapas de ruído referenciados atrás, praticamente todos os recetores
sensíveis potencialmente afetados pela linha MAT em estudo estarão dentro dos
limites regulamentares do critério de exposição máxima aplicáveis atualmente
(Lden/Ln de 63/53 dB(A) para zonas ainda não classificadas acusticamente. Igualmente
o estarão em caso de futura classificação como zona mista pelos respetivos municípios
(65/55 dB(A)). No entanto, em caso de futura classificação como zona sensível, os
níveis de ruído nos pontos atualmente mais afetados por ruído de tráfego rodoviário,
poderão ultrapassar esses limites (55/45 dB(A)).
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Conforme mencionado na secção 4.6.1, foram realizadas monitorizações de ruído em
contínuo junto a dois recetores sensíveis (RS4 e RS5), que se consideram suficientes
para caracterização da situação inicial em dois dos (poucos) pontos mais próximos do
eixo da futura LMAT e demonstração da conformidade esperada em função de um
esforço de avaliação preliminar realizado a montante deste estudo. Adicionalmente,
foram ainda considerados os dois pontos de monitorização inseridos no Estudo de
Condicionamento Acústico da Subestações de Pegões, que caracterizam os recetores
RS16 e RS17. O conjunto destes pontos é representativo em função do seguinte:


Conforme se observa no Quadro 4.13, são 3 os recetores localizados a menos ou
cerca dos 200 m de distância da linha elétrica e, como tal, os potencialmente
alvo de afetação pelo posicionamento da linha elétrica: RS12, RS14 e RS17.
Destes recetores, apenas dois foram selecionados para monitorização (RS12 –
PM5; RS17 – PM7), representativos assim do cenário mais desfavorável de entre
os recetores sensíveis selecionados;



O recetor RS14 não foi alvo de monitorização, dado a impossibilidade de medir
os valores acústicos de referência – acesso interdito. Não obstante, considera-se
que o ponto PM5 – RS12: Monte Catalão – tem uma distância análoga à linha e
sofre da influência das mesmas fontes de ruído, com destaque para a A6.
Cumulativamente, o ponto PM5 (RS12) corresponde ao único recetor inserido
no corredor de estudo;



De forma a abranger diferentes usos e fontes de ruído, bem como avaliar uma
situação intermédia de afastamento à linha elétrica, foi ainda considerado o
ponto PM4, incidente sobre o RS4, que representa uma situação não perturbada
pela presença da A6 e de extensas áreas de produção agrícola ou presença de
montado;



Conforme mencionado anteriormente, a avaliação preliminar de impacte que
suportou a seleção de pontos de monitorização indiciou a conformidade de
todos os recetores próximos à linha, pelo que não se sentiu necessidade de
monitorizar pontos adicionais aos considerados.

Seguidamente identificam-se os pontos de monitorização (a sua localização e
enquadramento podem ser consultados no Desenho 16, Volume III, e no quadro da
secção anterior 4.6.3.1) e são apresentados os respetivos resultados das campanhas de
monitorização, no âmbito da caracterização do ambiente acústico sob a influência da
linha Divor-Pegões.
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Quadro 4.16 – Resultados de monitorização no âmbito da LDVR.PGO
Recetor sensível:
RS4 – Silval
Altura de medição: 4,0m
PM4

Data

Diurno

Equipamento: Sonómetro 01 dB
Symphonie; nº série 1807

12-06-2017

64

51

54

64

13-06-2017

55

50

50

58

Temperatura: 18 a 40ºC

14-06-2017

59

-

-

-

Vento: em geral S-SW

Valor médio

61

51

53

61

Recetor sensível:
RS12 – Monte do Catalão
Altura de medição: 1,5m
PM5

Níveis sonoros medidos por período [dB(A)]
Entardecer Noturno

Lden

Níveis sonoros medidos por período [dB(A)]
Data

Diurno

Entardecer Noturno

Lden

Equipamento: Sonómetro 01 dB
Symphonie; nº série 1807

14-06-2017

49

44

51

57

Temperatura: 18 a 39ºC

15-06-2017

50

53

49

56

Vento: em geral N-NW

Valor médio

50

50

50

56
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Recetor sensível:
RS16 – Fazendas de Piçarras
Altura de medição: 1,5m
PM6

Data

Diurno

Equipamento: nd

21-10-2016

32

31

31

-

Temperatura: nd

24-10-2016

33

32

31

-

Vento: nd

Valor médio

32

31

31

37

Recetor sensível:
RS17 – Fazendas de Piçarras
Altura de medição: 1,5m
PM7

Níveis sonoros medidos por período [dB(A)]
Entardecer Noturno

Lden

Níveis sonoros medidos por período [dB(A)]
Data

Diurno

Entardecer Noturno

Lden

Equipamento: nd

21-10-2016

36

32

32

-

Temperatura: nd

24-10-2016

35

34

30

-

Vento: nd

Valor médio

35

33

31

38
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Figura 4.4 – Evolução temporal do LAeq ao longo da monitorização contínua
no ponto PM4 [dB(A)]

Figura 4.5 – Evolução temporal do LAeq ao longo da monitorização contínua
no ponto PM5 [dB(A)]

No quadro seguinte apresenta-se a análise de cumprimento do critério de exposição
máxima, para os pontos de monitorização identificados para análise do ambiente
acústico referente à linha Divor-Pegões.
Quadro 4.17 – Análise de cumprimento de critério legal (Valores Limite de Exposição):
LDVR.PGO

PONTO
MONITORIZAÇÃO

INDICADORES
ANALISADOS
[db(A)]

REQUISITOS RGR
VALORES LIMITE
[db(A)]

ANÁLISE DOS VALORES
LIMITE DE EXPOSIÇÃO

Lden

Ln

Lden

Ln

PM4

61

53

63

53

Conformidade total
(sem excedência de Lden e Ln)

PM5

56

50

63

53

Conformidade total
(sem excedência de Lden e Ln)

PM6

37

31

63

53

Conformidade total
(sem excedência de Lden e Ln)

PM7

38

31

63

53

Conformidade total
(sem excedência de Lden e Ln)
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Verifica-se que todos os pontos cumprem os valores limite definidos no Regulamento
Geral do Ruído para zonas sem classificação acústica, sendo notória a influência da
presença da A6 nos pontos PM4 e PM5, resultando em valores de perturbação
superiores aos dos pontos PM6 e PM7.

4.6.4.2

Subestação de Pegões (SPGO)
A caracterização dos níveis sonoros teve por base a identificação de recetores sensíveis
apresentada na secção 4.6.3.2, sustentada no Estudo de Condicionamento Acústico da
Subestação de Pegões (SPGO; novembro de 2016), identificando aqueles que se
localizam mais próximos da área da subestação.
Seguidamente identificam-se os pontos de monitorização (a sua localização e
enquadramento podem ser consultados no Desenho 16, Volume III, e no quadro da
secção anterior 4.6.3.2) e são apresentados os respetivos resultados das campanhas de
monitorização, no âmbito da caracterização do ambiente acústico sob a influência da
Subestação de Pegões.
Tal como anteriormente mencionado, os pontos de monitorização PM6 e PM7 são
comuns para a análise de influência da Linha Divor-Pegões e Subestação de Pegões,
pelo que se reproduzem novamente os resultados apresentados na secção anterior
relativos a estes pontos.
Quadro 4.18 – Resultados de monitorização no âmbito da SPGO
Recetor sensível:
RS16 – Fazendas de Piçarras
Altura de medição: 1,5m

PM6

Níveis sonoros medidos por período [dB(A)]
Data

Diurno

Entardecer Noturno

Lden

Equipamento: nd

21-10-2016

32

31

31

-

Temperatura: nd

24-10-2016

33

32

31

-

Vento: nd

Valor médio

32

31

31

37
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Recetor sensível:
RS17 – Fazendas de Piçarras
Altura de medição: 1,5m
PM7

Data

Diurno

Equipamento: nd

21-10-2016

36

32

32

-

Temperatura: nd

24-10-2016

35

34

30

-

Vento: nd

Valor médio

35

33

31

38

Recetor sensível:
RS18 - Fazendas de Piçarras
Altura de medição: 1,5m
PM8

Níveis sonoros medidos por período [dB(A)]
Entardecer Noturno

Lden

Níveis sonoros medidos por período [dB(A)]
Data

Diurno

Entardecer Noturno

Lden

Equipamento: nd

21-10-2016

30

31

30

-

Temperatura: nd

24-10-2016

30

30

27

-

Vento: nd

Valor médio

30

30

29

35

No quadro seguinte apresenta-se a análise de cumprimento do critério de exposição
máxima, para os pontos de monitorização identificados para análise do ambiente
acústico referente à Subestação de Pegões.

246

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Quadro 4.19 – Análise de cumprimento de critério legal (Valores Limite de Exposição): SPGO

PONTO
MONITORIZAÇÃO

INDICADORES
ANALISADOS
[db(A)]

REQUISITOS RGR
VALORES LIMITE
[db(A)]

ANÁLISE DOS VALORES
LIMITE DE EXPOSIÇÃO

Lden

Ln

Lden

Ln

PM6

37

31

63

53

Conformidade total
(sem excedência de Lden e Ln)

PM7

38

31

63

53

Conformidade total
(sem excedência de Lden e Ln)

PM8

35

29

63

53

Conformidade total
(sem excedência de Lden e Ln)

Verifica-se que todos os pontos cumprem os valores limite definidos no Regulamento
Geral do Ruído para zonas sem classificação acústica, revelando-se os valores
amostrados como característicos de uma zona pouco perturbada, com valores
significativamente abaixo dos valores regulamentares.

4.6.4.3

Subestação de Divor (SDVR)
A caracterização dos níveis sonoros teve por base a identificação de recetores sensíveis
apresentada na secção 4.6.3.3, sustentada no Estudo de Condicionamento Acústico da
Subestação de Divor (SDVR; agosto de 2017), identificando aqueles que se localizam
mais próximos da área da subestação, ainda que em localização oposta à A6, a mais de
600 m de distância.
Seguidamente identificam-se os pontos de monitorização (a sua localização e
enquadramento podem ser consultados no Desenho 16, Volume III, e no quadro da
secção anterior 4.6.3.3) e são apresentados os respetivos resultados das campanhas de
monitorização, no âmbito da caracterização do ambiente acústico sob a influência da
Subestação de Divor.
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Quadro 4.20 – Resultados de monitorização no âmbito da SDVR
Recetor sensível:
RS1 – Quinta da Torrinha
Altura de medição: 1,5m
PM1

Data

Diurno

Equipamento: nd

04-08-2017

45

44

43

-

Temperatura: 16 a 29ºC

10-08-2017

48

45

41

-

Vento: em geral N-NE

Valor médio

47

44

42

49

Recetor sensível:
RS2 – Quinta de Benfica
Altura de medição: 1,5m
PM2

Níveis sonoros medidos por período [dB(A)]
Entardecer Noturno

Lden

Níveis sonoros medidos por período [dB(A)]
Data

Diurno

Entardecer Noturno

Lden

Equipamento: nd

04-08-2017

47

45

44

-

Temperatura: 17 a 31ºC

10-08-2017

48

45

44

-

Vento: em geral N-NE

Valor médio

48

45

44

51
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Recetor sensível:
RS3 – Quinta da Cigana

Níveis sonoros medidos por período [dB(A)]

Altura de medição: 1,5m
PM3

Data

Diurno

Entardecer Noturno

Lden

Equipamento: nd

04-08-2017

55

53

52

-

Temperatura: 16 a 32ºC

10-08-2017

57

54

51

-

Vento: em geral N-NE

Valor médio

56

54

51

59

No quadro seguinte apresenta-se a análise de cumprimento do critério de exposição
máxima, para os pontos de monitorização identificados para análise do ambiente
acústico referente à Subestação de Divor.
Quadro 4.21 – Análise de cumprimento de critério legal (Valores Limite de Exposição): SDVR

PONTO
MONITORIZAÇÃO

REQUISITOS RGR

INDICADORES
ANALISADOS
[db(A)]

VALORES LIMITE
[db(A)]
Lden

Ln

ANÁLISE DOS VALORES
LIMITE DE EXPOSIÇÃO

Lden

Ln

PM1

49

42

63

53

Conformidade total
(sem excedência de Lden e Ln)

PM2

51

44

63

53

Conformidade total
(sem excedência de Lden e Ln)

PM3

59

51

63

53

Conformidade total
(sem excedência de Lden e Ln)

Verifica-se que todos os pontos cumprem os valores limite definidos no Regulamento
Geral do Ruído para zonas sem classificação acústica, revelando-se os valores
amostrados como característicos de uma zona com algum grau de perturbação, não
muito acentuada dada a distância à A6, com exceção do ponto PM3, já muito próximo
dessa infraestrutura e, como tal, com alguma majoração dos seus valores.
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4.6.5

Evolução da situação de referência na ausência dos projetos
Conforme referido nos quadros de identificação dos recetores sensíveis
potencialmente afetados acusticamente pelos projetos em análise, as fontes de ruído
que contribuem para o ruído atualmente existente nesses recetores são as seguintes:


Vias rodoviárias:



Autoestrada A6



EN2



EN4



EN114



EN370



EM527



EM529



Outras vias



Atividades agrícolas



Linhas MAT já existentes



Sons naturais

A evolução da situação acústica de referência na ausência dos projetos dependerá da
evolução destas fontes (por exemplo: volume de tráfego na A6) e da eventual
implantação de novas fontes de ruído futuras na vizinhança da área de estudo.
Com os dados disponíveis, assumir-se-á que a situação de referência corresponderá à
situação atual, em linha com o recomendado nos Guias Metodológicos da REN/APA.
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4.7

SOCIOECONOMIA

4.7.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
O tipo de intervenção em análise, ainda que priorize áreas desocupadas
territorialmente, pela sua extensão e condicionamentos técnicos assume sempre um
grau de interação quer com a população local, quer sobre a componente económica
associado ao uso do solo que a sua área de incidência abrange. Justifica-se assim um
enquadramento socioeconómico da área focado sobretudo nas questões da
população/demografia, áreas funcionais e mobilidade e acessibilidade, de entre a
diversidade de tópicos potencialmente abordados num descritor de socioeconomia.
Procura-se assim compreender as características do ambiente humano e
socioeconómico mais suscetíveis de serem afetadas ou condicionadas pelos projetos
em análise.
Para este efeito, a nível da caracterização de cariz mais estatístico –
população/demografia e atividades económicas – a escala principal de análise será o
município, com comparação com outras unidades NUTS para referência, dado que é a
menor unidade estatística com dados disponíveis a nível transversal (sempre que
possível serão apresentados os indicadores à escala de freguesia existentes e/ou
disponíveis). Assim, as unidades de análise corresponderam às unidades
administrativas apresentadas na secção 2.3.1 (enquadramento geográfico e
administrativo), com recurso à informação disponível na base de dados do Instituto
Nacional de Estatística:


Freguesia e concelho;



Nomenclatura Territorial para Fins Estatísticos (NUTS) – nível III (salienta-se que
os dados até 2013 correspondem à NUTS versão 2002, e para anos posteriores a
revista NUTS 2013; a principal dissemelhança, no âmbito deste EIA, prende-se
com a inserção do concelho do Montijo na unidade “Área Metropolitana de
Lisboa – AML”, quando anteriormente pertencia à designada “Península de
Setúbal”.

Salienta-se neste particular que, embora formalmente a área de estudo da Subestação
de Pegões abranja o concelho de Palmela, esta interseção é residual (o acesso da
subestação define o limite de concelho). Assim, para efeitos da presente
caracterização, não foram incluídos indicadores estatísticos referentes ao concelho de
Palmela, dada a sua residual representatividade.
Em termos de acessibilidade e mobilidade, é abordado o enquadramento regional das
acessibilidades que servem a área de estudo, dado que o projeto assume uma
intervenção viária, subjacente à criação de acessos às infraestruturas de projeto.
A caracterização funcional da área será sobretudo focada na área de estudo do EIA
(corredor de 400 m para a linha Divor-Pegões e áreas de análise definidas para as
subestações), com base em trabalho de campo com observação direta e sistemática
dos aspetos considerados mais pertinentes para o contexto socioeconómico da área
de estudo.
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4.7.2

Enquadramento socioeconómico local

4.7.2.1

População e demografia
Regionalmente a área de estudo abrange municípios que espelham duas dinâmicas
populacionais características do território nacional:


Por um lado o desenvolvimento assimétrico, com um litoral mais industrializado,
povoado e desenvolvido e um interior mais ruralizado, tendencialmente
envelhecido e com recessão populacional – o posicionamento interior do
projeto espelha uma dinâmica populacional tendencialmente rural conforme
mencionado, característica sobretudo dos concelhos de Arraiolos e Montemoro-Novo;



Por outro, alguns fenómenos de contraciclo à tendência assimétrica,
nomeadamente o desenvolvimento de cidades médias no interior do país e
outras cidades nas quais se desenvolvem pólos e infraestruturas centralizadoras
e/ou adquirem especializações funcionais – é este o caso da cidade de Évora,
cumulativamente capital de distrito e sendo um forte dinamizador regional, com
concentração de atividades económicas e pólos universitários que lhe dão uma
maior capacidade de atração e fixação populacional, e da cidade do Montijo,
que após a construção da ponte Vasco da Gama se tornou um pólo habitacional
importante em função das acessibilidades privilegiadas.

Estas tendências serão espelhadas nos quadros, figuras e indicadores que a seguir se
apresentam. Importa contudo ressalvar que, à escala local do projeto, os dados
coletados representam um enviesamento justamente em função do peso que as áreas
urbanas dos respetivos municípios (não só os de Montijo e Évora, mas também dos
demais) têm, atendendo a que a área de estudo tem um caráter profundamente rural,
não cruzando ou estando próximo desses centros urbanos.
Tendo em conta o referido, ainda que o Quadro 4.22 indique densidades populacionais
superiores a 40 hab/km2 (destacando os quase 160 hab/km2 do Montijo), a reduzida
densidade populacional que se verifica na área de estudo encontrará paralelo nas
baixas densidades populacionais dos concelhos de Arraiolos e Montemor-o-Novo.
À escala da freguesia, as densidades populacionais de Gafanhoeira (São Pedro) e
Sabugueiro (Arraiolos), Cabrela e Silveiras (Montemor-o-Novo), Landeira (Vendas
Novas) e Nossa Senhora da Graça do Divor (Évora), são também representativas da
área de estudo – são as que espelham a situação de maior ruralidade, com densidades
populacionais inferiores a 12 hab/km2, excluídas que ficam as freguesias que
abrangem os núcleos urbanos destes municípios (Quadro 4.23).
Analisa-se em seguida a evolução populacional na região de inserção do projeto e as
respetivas dinâmicas associadas.
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Quadro 4.22 – Evolução da população residente e densidade populacional (NUTS III e municípios)
UNIDADES TERRITORIAIS
NUTS III

MUNICÍPIOS

Península de Setúbal* / AML**

2

POPULAÇÃO RESIDENTE (N.º)
2000*

2010*

2013*

DENSIDADE POPULACIONAL (HAB/KM )
2016**

2000*

2010*

2013*

2016**

712.141

779.901

781.044

2.821.349

469,2

479,9

480,6

935,7

39.009

51.207

53.939

55.742

114,5

146,9

154,7

159,9

173.590

167.098

162.512

156.207

24

23,1

22,5

21,1

7.619

7.372

7.302

7.057

11,1

10,8

10,7

10,3

Évora

56.466

56.653

55.053

53.294

43,1

43,3

42,1

40,8

Montemor-o-Novo

18.574

17.478

16.850

16.129

15,1

14,2

13,7

13,1

Vendas Novas

11.606

11.853

11.804

11.463

51,6

53,3

53,1

51,5

Montijo
Alentejo Central
Arraiolos

Fonte: Base de dados do INE (2017 – data da última atualização)

Quadro 4.23 – Evolução da população residente, população agrícola familiar e densidade populacional (municípios e freguesias)
UNIDADES TERRITORIAIS
MUNICÍPIO

FREGUESIA

Montijo

POPULAÇÃO RESIDENTE (N.º)
2001

VARIAÇÃO
01-11 (%)

2011

DENSIDADE POPULACIONAL
2
(HAB/KM )

POPULAÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR (N.º)
PROPORÇÃO DA
POPULAÇÃO RESIDENTE (%)

2009

2011

39.168

51.222

30,8

1.390

2,7

146,9

2.104

2.375

12,9

66

2,8

97,8

7.616

7.363

-3,3

865

11,7

10,8

3.549

3.386

-4,6

252

7,4

23,2

Gafanhoeira (São Pedro)

623

494

-20,7

53

10,7

10,7

Sabugueiro

453

396

-12,6

30

7,6

10,6

Pegões
Arraiolos
Arraiolos
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UNIDADES TERRITORIAIS
MUNICÍPIO

FREGUESIA

Évora

POPULAÇÃO RESIDENTE (N.º)
2001

VARIAÇÃO
01-11 (%)

2011

DENSIDADE POPULACIONAL
2
(HAB/KM )

POPULAÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR (N.º)
PROPORÇÃO DA
POPULAÇÃO RESIDENTE (%)

2009

2011

56.519

56.596

0,1

2.338

4,1

43,3

473

486

2,7

98

20,2

5,8

18.578

17.437

-6,1

1.708

9,8

14,1

703

649

-7,7

122

18,8

3,4

Nossa Senhora do Bispo

5.411

4.931

-8,9

292

5,9

40,5

Nossa Senhora da Vila

5.629

6.070

7,8

514

8,5

32,5

634

567

-10,6

135

23,8

5,1

11.619

11.846

2,0

500

4,2

53,3

10.852

11.123

2,5

459

4,1

70,5

767

723

-5,7

41

5,7

11,2

Nossa Senhora da Graça do Divor
Montemor-o-Novo
Cabrela

Silveiras
Vendas Novas
Vendas Novas
Landeira

Fonte: Base de dados do INE (2007, 2013 e 2014 – data das últimas atualizações)
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Quadro 4.24 – Indicadores demográficos
TAXA DE CRESCIMENTO EFETIVO
(%)

UNIDADES TERRITORIAIS
NUTS III

*

MUNICÍPIOS
*

2000
**

*

2010

*

2013

**

2016

TAXA DE CRESCIMENTO
MIGRATÓRIO (%)
*

2000

*

2010

*

2013

TAXA DE CRESCIMENTO
NATURAL (%)
**

2016

*

2000

*

2010

*

2013

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO
(%)
**

2016

2000

*

*

2010

*

2013

**

2016

Península de Setúbal / AML

1,43

0,77

-0,19

0,31

1,13

0,56

-0,13

0,26

0,3

0,21

-0,06

0,04

92,4

107,2

118,1

133,7

Montijo

1,62

2,43

1,32

1,06

1,65

2,18

1,28

0,92

-0,03

0,25

0,04

0,11

114,5

96,9

96,7

99,5

0,18

-0,64

-0,99

-0,98

0,51

-0,11

-0,39

-0,32

-0,33

-0,54

-0,6

-0,64

157,2

179,7

190,1

204,3

-0,24

-0,42

-0,53

-0,71

0,22

0,18

0,26

-0,1

-0,46

-0,6

-0,79

-0,85

191,7

206,4

223

240,8

Évora

0,56

-0,22

-1,03

-0,67

0,55

-0,03

-0,78

-0,37

0,01

-0,19

-0,25

-0,29

121,2

135,6

146,4

159,4

Montemor-o-Novo

0,13

-0,93

-1,31

-1,2

0,79

-0,05

-0,37

-0,25

-0,66

-0,88

-0,94

-0,75

200

235,3

250,4

269,4

Vendas Novas

1,45

-0,18

-0,19

-0,62

1,38

0,19

0,27

-0,06

0,07

-0,36

-0,47

-0,7

147,4

177,3

200,3

217

Alentejo Central
Arraiolos

Fonte: Base de dados do INE (2017 – data da última atualização)
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Em termos de população residente, os valores nos anos mais recentes (de 2010 até ao
presente) apontam para uma relativa estabilização populacional, ainda que com uma
tendência genérica, mas mais contida, para o decréscimo do efetivo populacional
(Quadro 4.22 e Figura 4.6), comprovada pelas taxas de crescimento negativas que se
registam para todos os concelhos da área de estudo a partir do 2010.

Fonte: adaptado a partir de INE (2017)

Figura 4.6 – População residente e taxa de crescimento efetivo (escala municipal)

Entre 2000 e 2010 a generalidade dos concelhos teve uma inflexão, passando de uma
fase de crescimento populacional para uma fase de decréscimo, exceção feita ao
concelho do Montijo que no mesmo período viu majorada a sua taxa de crescimento
para valores acima de 2% (alavancada no já mencionado posicionamento privilegiado
face a Lisboa em termos de acessibilidade rodoviária, em função da construção da
ponte Vasco da Gama e dinâmica imobiliária que se gerou com expectativas de outros
investimentos a sul do Tejo). O concelho do Montijo, aliás, mantém-se como exceção
em termos de comportamento populacional, apresentando entre 2010 e 2016 uma
taxa de crescimento positiva; mais, ainda que decrescente, cresce ainda a uma taxa
superior a 1%. No entanto, tal não é, novamente, representativo da área de estudo,
cuja área municipal abrangida é tipicamente rural e estará marcada, sobretudo, pela
tendência decrescente apresentada pelos concelhos alentejanos em análise.
O decréscimo populacional reflete o problema demográfico nacional, mais acentuado
nas populações rurais do interior, onde subsistem sobretudo populações envelhecidas
associadas ao trabalho e à vida rural, como atesta o índice de envelhecimento
apresentado no Quadro 4.24, bastante pronunciado em particular para os concelhos
de Arraiolos, Montemor-o-Novo e Vendas Novas. Cumulativamente, e como atesta o
Quadro 4.23, verifica-se também uma maior importância relativa da população
agrícola familiar neste tipo de concelhos – Arraiolos e Montemor-o-Novo apresentam
uma proporção concelhia próxima de 10%, sendo que nalgumas das freguesias
atravessadas esses valores se aproximam ou superam os 20% da população (Nossa
Senhora da Graça do Divor, Cabrela e Silveiras, em particular).
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Em contraponto, novamente o concelho do Montijo, com uma taxa inferior a 100%
entre 2010 e 2016, associada ao movimento migratório descentralizador de Lisboa e
concentração de população periférica face à fácil acessibilidade à margem norte
através da Ponte Vasco da Gama – Quadro 4.24. Com exceção de Évora, embora com
um índice de envelhecimento superior a 100%, os demais concelhos do Alentejo
Central abrangidos pela área de estudo têm um índice mais de duas vezes superior ao
do concelho do Montijo, com um valor máximo de cerca de 270% para o concelho de
Montemor-o-Novo.
Numa análise mais detalhada em termos de taxa de crescimento populacional (Quadro
4.24), a taxa de crescimento efetiva apresentada na Figura 4.6 e na sua sequência
descrita é alavancada de forma dissemelhante entre o concelho de Montijo e os
demais concelhos. No concelho do Montijo onde as taxas de crescimento são positivas,
ainda que em situação de abrandamento nos últimos anos, o crescimento efetivo é
alavancado sobretudo pelo crescimento migratório e não pelo crescimento natural
(entre 2010 e 2016 variou entre os 0,04% e os 0,25%, ao passo que a taxa de
crescimento migratório variou entre 0,92 e 2,18%). Nos demais concelhos, as taxas de
crescimento efetivo negativas são sobretudo potenciadas pelas taxas de crescimento
natural (com exceção do concelho de Évora, onde nos últimos anos as taxas de
crescimento migratório são tendencialmente mais negativas que as resultantes do
crescimento populacional natural).
No respeitante à desagregação do efetivo populacional por grupos etários e por sexo,
as pirâmides demográficas a seguir representadas (Figura 4.7) estão em linha com as
considerações anteriores, isto é, as pirâmides referentes aos concelhos do Alentejo
Central abrangidos pela área de estudo – Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo – são do
tipo regressivo, com as faixas etárias mais jovens menos representativas não só que as
faixas produtivas, como também os escalões mais séniores, particularmente
pronunciado no concelho de Arraiolos (um indicador fortíssimo é o facto de o escalão
etário mais representativo ser a população feminina com mais de 85 anos, superando
os escalões geralmente dominantes da população em idade ativa).
O Montijo apresenta uma forma algo divergente, com recuperação populacional nos
escalões etários mais jovens e com uma importância relativa dos escalões de vida ativa
(25 aos 49 anos) muito pronunciada, o que espelha a dinâmica recente de
deslocalização de população previsivelmente empregada na margem norte para a
região do Montijo. Tal como mencionado anteriormente, as freguesias mais urbanas
do concelho enviesam os dados, uma vez que a ocupação verificada na área de estudo
referente ao concelho do Montijo é ruralizada e, por isso, com um comportamento
mais assemelhado à distribuição etária de Arraiolos e Montemor-o-Novo
Este facto comprova o generalizado envelhecimento prematuro da população, típico
da região alentejana com características marcadas de desertificação dos territórios
interiores quer para o litoral, quer concentrando as populações jovens do interior em
pólos e centros urbanos. Não se verifica assim o desejável equilíbrio populacional no
respeitante às faixas etárias mais novas, com tendência para o agravamento, em face
da ausência de estímulos económicos e sociais para fixação das populações mais
jovens em zonas interiores como aquelas que a área de estudo espelha.
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Fonte: adaptado a partir de INE (2017)

Figura 4.7 – Pirâmides demográficas dos municípios da área de estudo
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4.7.2.2

Atividades económicas e empregabilidade
Espera-se que, à semelhança do que ocorre em termos de análise populacional e
demográfica, também o tecido económico e produtivo dos concelhos abrangidos
espelhe as características típicas de zonas rurais, com um peso mais marcado dos
setores de atividade primária face a zonas com características típicas de zonas
urbanas.
Da análise do Quadro 4.25 e Figura 4.8 destaca-se a ocorrência de duas dinâmicas
fundamentais:


Concelhos tipicamente ruralizados têm uma predominância do setor da
agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca – Arraiolos e Montemor-oNovo, representando cerca de 24% e 26% respetivamente do tecido produtivo e
económico dos concelhos, seguido então do setor do comércio por grosso e a
retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos, com cerca de 19% em
ambos os concelhos;



Concelhos com maior dinamismo populacional e diversidade económica – Évora
como capital de distrito e principal pólo urbano e económico da região, Montijo
como foco de desenvolvimento urbano inserido na Área Metropolitana de
Lisboa – espelham um tecido económico mais típico de zonas urbanizadas, com
um elevado peso relativo do setor do comércio por grosso e a retalho, reparação
de veículos automóveis e motociclos (cerca de 23% no Montijo e 21% em Évora),
com um conjunto de outros setores de atividade económica, como atividades de
consultoria, científicas, técnicas e similares, atividades administrativas e dos
serviços de apoio e atividades de saúde humana e apoio social com um peso
relativo muito aproximado ao do setor agrícola, florestal e pecuário;



Vendas Novas constitui, pode-se assumir, um concelho de transição, com uma
repartição entre os setores de comércio por grosso e a retalho e o setor agrícola,
florestal e pecuário quase equalitária, a rondar os 17% cada.

Os primeiros – Arraiolos e Montemor-o-Novo – são os mais representativos da área de
estudo, dado que esta se desenvolve maioritariamente em zona agrícola e de floresta,
afastada dos núcleos populacionais.
Outra tendência, esta transversal a todos os concelhos, é o aumento entre 2010 e
2015 do número de empresas associadas ao setor agrícola, pecuário e florestal. Aliás,
olhando para o conjunto dos setores de atividade económica, é o único setor em
crescimento (daqueles com um número absoluto de empresas significativo), em
contraponto à contração de setores como o comércio por grosso e a retalho,
construção, indústria transformadora e atividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares. A tal não será alheio o período de crise suportado pelo país, com reflexo no
tecido empresarial secundário e terciário.
Este aumento, importa ainda referir, representou um acréscimo no número de
empresas do setor agrícola, florestal e pecuário de cerca de 20% entre 2010 e 2015,
especialmente no concelho de Évora e Montemor-o-Novo, o que mostra a vitalidade
do setor nesse período adverso.
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Quadro 4.25 – N.º de empresas por setor de atividade económica (CAE Rev.3), para os anos de 2010 e 2015

SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CAE REV.3)

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
Indústrias extrativas
Indústrias transformadoras
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

TOTAL DE EMPRESAS POR CONCELHO (N.º)
MONTEMOR- VENDAS
MONTIJO ARRAIOLOS
ÉVORA
TOTAL AE
O-NOVO
NOVAS
2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015
383

411

172

208

683

827

447

560

166

223 1.851 2.229

2

1

6

4

7

5

3

1

1

0

19

11

272

211

78

70

314

291

104

94

80

82

848

748

5

4

0

0

3

8

1

1

0

1

9

14

14

11

1

1

18

13

1

2

2

4

36

31

396

257

66

54

418

317

202

133

123

89 1.205

850

1.338 1.222

163

162 1.550 1.399

457

407

328

77

76

22

18

106

90

36

39

23

425

425

76

79

614

610

194

167

102

96

91

5

4

85

100

9

15

7

8

202

218

Atividades imobiliárias

142

160

14

17

162

177

26

20

20

17

364

391

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

560

512

57

46

782

721

155

134

93

80 1.647 1.493

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

777

789

37

60

814

715

242

260

115

136 1.985 1.960

Educação

312

282

35

28

570

375

61

56

61

50 1.039

Atividades de saúde humana e apoio social

414

442

17

35

648

651

96

108

63

76 1.238 1.312

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

151

153

18

21

235

209

54

59

35

23

493

465

Outras atividades de serviços

319

274

64

44

368

297

116

113

59

62

926

790

5.683 5.321

831

Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares
Atividades de informação e de comunicação

Total

851 7.377 6.805 2.204

298 3.836 3.488
24

264

247

118 1.411 1.399

791

2.169 1.278 1.291 17.373 16.437

Fonte: Base de dados do INE (2017 – data da última atualização)
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Figura 4.8 – Proporção do número de empresas (por setor de atividade económica) nos concelhos da AE
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Resulta assim que, para a região onde se insere a área de estudo, o setor agrícola,
florestal e pecuário tem uma vital importância em termos de empregabilidade para as
populações rurais. Tal comprova-se pelo Quadro 4.26, onde nos concelhos ruralizados
(Arraiolos e Montemor-o-Novo), a maioria do pessoal empregado em empresas (28 e
24% respetivamente) está afeto ao setor agrícola, florestal e pecuário. O setor do
comércio por grosso e a retalho mantém a sua importância relativa também em
termos de emprego, no entanto, em função do maior número de funcionários
associados a cada unidade empresarial, a indústria transformadora adquire um caráter
também significativo ao nível do emprego na região em que se insere a área de estudo
– com efeito, atinge valores relativos entre os 12 e os 30% nos concelhos avaliados,
sendo que os 30% referentes a Vendas Novas representam o principal contributário
para a empregabilidade concelhia.
A observação sistemática da área de estudo comprovou a atividade agrícola, pecuária
e florestal como força motriz económica local.
Não obstante, e avaliando os indicadores padrão de emprego e desemprego entre
2001 e 2011 à escala da freguesia (Quadro 4.27), a tendência geral neste período é de
crescimento do desemprego e diminuição do emprego.
Olhando à evolução da taxa de desemprego, esta foi agravada com maior relevância
nos concelhos do Montijo e Évora, entre 4,7 e 5,5 pontos percentuais. Tal não estará
dissociado do maior peso relativo do setor do comércio e construção por exemplo, em
contraponto ao setor agrícola que tendencialmente é mais estável. Nos concelhos
onde o peso relativo do setor agrícola, florestal e pecuário são mais elevados, embora
também se tenha registado um aumento do desemprego, este foi mais contido.
O concelho do Montijo apresenta uma dicotomia interessante: se por um lado é o
concelho com maior taxa de desemprego registada em 2011 de entre os concelhos em
análise (13,2%), também apresenta uma variação positiva de quase 30% na população
empregada.
Esta dinâmica é exclusiva do concelho do Montijo, uma vez que os demais registam um
decréscimo da população empregada, tendência que se reflete também no conjunto
das freguesias abrangidas pelo projeto. Se no concelho de Arraiolos essa variação é
pouco significativa – 2,2%, já nos demais concelhos representam uma quebra de cerca
de 7% (Évora e Montemor-o-Novo) e 11% (Vendas Novas).
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Quadro 4.26 – Pessoal ao serviço das empresas por setor de atividade económica (CAE Rev.3), para o ano de 2015
PESSOAL AO SERVIÇO DAS EMPRESAS POR CONCELHO
SETOR DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CAE REV.3)

MONTIJO
(N.º)

(%)

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

n.d.

Indústrias extrativas

n.d.

Indústrias transformadoras

ARRAIOLOS
(N.º)

14

MONTEMORO-NOVO

ÉVORA

(%)

(N.º)

(%)

(N.º)

(%)

VENDAS
NOVAS
(N.º)

(%)

512

28

1.433

8

1.063

24

511

14

6

0

6

0

n.d.

<0,1

0

0
30

2.013

12

329

18

3.686

20

547

12

1.057

5

0

0

0

43

0

n.d.

<0,1

n.d.

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição

129

1

n.d.

<1

172

1

n.d.

<0,1

n.d.

Construção

863

5

102

6

1.085

6

382

9

153

4

3.955

23

320

17

4.084

22

909

21

789

22

587

3

48

3

503

3

91

2

78

2

1.309

8

170

9

1.839

10

284

6

305

9

Atividades de informação e de comunicação

178

1

n.d.

<1

329

2

37

1

90

3

Atividades imobiliárias

242

1

18

1

225

1

25

1

20

1

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

771

4

71

4

1.181

6

218

5

114

3

2.905

17

65

4

1.340

7

326

7

143

4

Educação

451

3

29

2

471

3

73

2

52

1

Atividades de saúde humana e apoio social

804

5

47

3

1.202

7

240

5

158

4

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas

188

1

21

1

284

2

73

2

23

1

Outras atividades de serviços

372

2

91

5

471

3

151

3

69

2

17.235

100

1.844

100 18.354

100

4.424

100

3.573

100

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
Transportes e armazenagem
Alojamento, restauração e similares

Atividades administrativas e dos serviços de apoio

Total

0,3

Fonte: Base de dados do INE (2017 – data da última atualização)

263

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Quadro 4.27 – Evolução da população empregada e taxa de desemprego (municípios e freguesias)
UNIDADES TERRITORIAIS
MUNICÍPIO

FREGUESIA

POPULAÇÃO EMPREGADA (N.º)
2001

TAXA DE DESEMPREGO (%)

VARIAÇÃO
01-11 (%)

2011

2001

VARIAÇÃO
01-11

2011

17.809

22.850

28,3

8,5

13,2

4,7

943

1.007

6,8

7,3

9,9

2,6

3.206

3.136

-2,2

7,1

10,0

2,9

1.642

1.567

-4,6

6,0

9,2

3,2

Gafanhoeira (São Pedro)

270

208

-23,0

7,2

9,2

2,0

Sabugueiro

168

157

-6,5

10,6

7,7

-3,0

26.540

24.742

-6,8

5,1

10,6

5,5

239

221

-7,5

2,8

9,1

6,3

7.751

7.231

-6,7

6,3

8,3

2,0

279

237

-15,1

10,8

6,3

-4,5

Nossa Senhora do Bispo

2.373

2.042

-13,9

5,9

9,5

3,6

Nossa Senhora da Vila

2.483

2.686

8,2

4,8

9,0

4,2

265

242

-8,7

8,6

8,3

-0,3

5.350

4.773

-10,8

5,7

8,5

2,8

4.987

4.486

-10,0

5,8

8,4

2,6

363

287

-20,9

3,9

9,5

5,6

Montijo
Pegões
Arraiolos
Arraiolos

Évora
Nossa Senhora da Graça do Divor
Montemor-o-Novo
Cabrela

Silveiras
Vendas Novas
Vendas Novas
Landeira
Fonte: Base de dados do INE (2012 – data das últimas atualizações)
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4.7.3

Caracterização funcional

a)

Áreas agrícolas
Na zona inicial do corredor de linha, entre a N4 (limite dos concelhos de Montemor-oNovo e Arraiolos) e a zona de Divor, verificam-se sobretudo no terreno sistemas
culturais temporários cerealíferos, intercalados com áreas de pastagem e áreas
agrícolas heterogéneas (associados a sistemas de montado).

Fotografia 4.55 e Fotografia 4.56 – Zona de seara (esquerda) e pastagem (direita)

O setor intermédio, a este de Silveiras, é marcado maioritariamente pela ocorrência de
sistemas agrícolas heterogéneos, associado a mosaicos de culturas, prados e sistemas
agroflorestais com montado. Importa destacar nesta zona, a noroeste da Barragem
dos Minutos, o Aproveitamento Hidroagrícola a ela associado. Este, contudo, não é
intersetado pelo corredor em estudo.
Na margem poente da ribeira de Vale de Figueira verificam-se áreas de culturas
agrícolas temporárias, associadas à linha de água e apoiadas por um conjunto de
pequenas charcas a sul e norte da A6. Entre o nó de Vendas Novas e Silveiras, as áreas
agrícolas típicas são sobretudo do tipo disperso e heterogéneo, de reduzida dimensão
associada, suportadas pelos pequenos açudes ao longo da ribeira da Cabrita
imediatamente a sul da A6.

Fotografia 4.57 – Áreas agrícolas heterogéneas apoiadas por
pequenos açudes da ribeira da Cabrita
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Na secção final, em Fazendas de Piçarras, o próprio nome indicia o conjunto de
fazendas agrícolas associada à habitação dispersa aí existente. Verificam-se sobretudo
pequenas propriedades de produção vitivinícola na envolvente à área de estudo, mas a
sua ocorrência no interior do corredor em avaliação é residual, imediatamente à saída
da zona da subestação de Pegões.
A dominância de sistemas de culturas temporárias ou áreas agrícolas heterogéneas
implica a significativa representatividade de áreas de forragens temporárias ou prados,
áreas de pastagem e sistemas agroflorestais associados a montado. À ocorrência
pontual de zonas de olival associam-se sistemas sobretudo tradicionais.

Fotografia 4.58 – Olival tradicional

São recorrentes na área de estudo explorações agrícolas multifuncionais, associadas a
habitação permanente ou temporária em montes agrícolas (ainda que, salvo exceções,
as zonas habitadas se situem fora do corredor de estudo) e pecuária. As unidades de
turismo e/ou agroturismo são abordadas adiante.
b)

Áreas florestais
Conforme foi já mencionado no ponto anterior, a representatividade de montado de
sobro e azinho é elevada na área de estudo, fundamentalmente no setor intermédio
(com destaque para a área da subestação de Pegões, as manchas entre as ribeiras de
Landeira e Vale de Figueira, entre Silveiras e ribeira do Almansor e a zona de Foros de
Cortiço e Represa).
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Fotografia 4.59 e Fotografia 4.60 – Áreas de montado no setor intermédio

No entanto, é de relevar a concentração na secção final da linha Divor-Pegões,
imediatamente a oeste da ribeira de Landeira e até à zona da subestação de Pegões,
de dois núcleos de floresta de produção associada a eucalipto (associadas às herdades
da Espira e Besteiros), separadas por áreas de floresta de montado (entre a zona onde
a linha interseta a A6 junto da ribeira de Landeira e o cruzamento da linha com a
EM1059).

Fotografia 4.61 e Fotografia 4.62 – Ocupação florestal no setor final

c)

Áreas urbanas
Como premissa no âmbito do EGCA, o cruzamento com núcleos populacionais e
edificações foi reduzido ao mínimo possível. Como tal, e conforme se referenciou no
capítulo 4.3, não é cruzada qualquer área urbana pela área de estudo.
Há apenas a registar a inserção do Monte do Catalão (próximos dos apoios 149-150)
no corredor de estudo, o qual é caracterizado por espaços e edifícios de habitação,
bem como por um conjunto de edifícios de apoio quer à função habitacional, quer
sobretudo à função agropecuária.
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Fotografia 4.63 – Herdade do Catalão

Outros edifícios pontualmente inseridos no interior do corredor em estudo
correspondem, muito pontualmente, quer a edifícios abandonados, quer a pequenos
apoios agrícola/à atividade agropecuária.
d)

Outras áreas de ocupação humana
Outras potenciais áreas de ocupação humana ou importantes ao nível do contexto
socioeconómico, como áreas industriais/zonas empresariais, áreas turísticas, áreas de
lazer (com exceção para o trecho da ciclovia de Évora entre os apoios 20 e 21), culto e
festa popular e/ou equipamentos sociais não se verificam na área de estudo, já que o
uso do solo a ela associado está afeto maioritariamente à agricultura/agropecuária,
floresta e espaços naturais.

4.7.4

Acessibilidade e mobilidade local
A acessibilidade nacional e regional é assegurada sobretudo pela A6, tutelada pelo
Instituto de Mobilidade e Transportes e concessionada à BRISA, de entre as vias de
grande capacidade que servem a área de estudo. A A6 permite a ligação entre Lisboa e
Espanha (Elvas), nomeadamente no eixo Lisboa-Madrid. Interliga-se ainda com a A2,
assegurando a ligação ao sul do país, e à A13, em Santarém, onde se tem acesso à A1.
A A6 desenvolve-se ao longo dos vãos definidos pelos apoios 144 a 195.
As estradas nacionais asseguram fundamentalmente a acessibilidade local e regional
entre as diversas zonas da área de estudo. Destacam-se fundamentalmente as EN2 e
EN4 por acumularem um caráter também nacional, assegurando a ligação norte-sul
entre Chaves e Faro (EN2) e ligação nascente-poente entre Montijo e Caia (EN4):


EN2 – entre os apoios 86 e 87;



EN4 – entre os apoios 50 e 51 e 139 e 140;



EN114 – entre os apoios 103 e 104;



EN370 – entre os apoios 26 e 27.

Acresce ainda um número significativo de estradas municipais e acessos locais para as
ligações internas no interior da área de estudo.
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No que se refere à rede ferroviária nacional, a área em estudo interseta a Linha do
Alentejo, na zona de Cabrela após a estação de Vendas Novas (entre os apoios 145 e
146), assegurando a ligação ferroviária entre o Barreiro e Funcheira.
Salienta-se ainda que é cruzado um troço desativado do Ramal de Mora, agora usado
como ecopista (entre os apoios 20 e 21).

4.7.5

Evolução da situação de referência na ausência dos projetos
Uma vez que se abordaram aspetos de dinâmica territorial, demográfica e económica,
estes são processos de alteração e ajuste de longo prazo, alocados e dependentes não
só de mecanismos e tendências de evolução económica e territorial a nível regional,
mas sobretudo das tendências de crescimento e desenvolvimento nacional. Não se
esperam assim alterações relevantes ao nível do enquadramento socioeconómico e
aspetos socioeconómicos funcionais na área de estudo.
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4.8

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO

4.8.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de
novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, cuja última
alteração é dada pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (Regime Jurídico
de AIA), os Decretos-Lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de maio de 2012 (Lei
orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural,
respetivamente).
Estes trabalhos dão ainda cumprimento aos termos de referência para o descritor
património arqueológico em estudos de Impacte Ambiental de linhas elétricas em fase
de Projeto de Execução acordados entre a REN e a tutela do património português,
bem como, aos termos de referência para o descritor património arqueológico em
estudos de Impacte Ambiental (Circular do extinto Instituto Português de Arqueologia,
de 10 de Setembro de 2004, ainda em vigor).
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção
Geral de Património Cultural, no dia 8 de Junho de 2017, com a direção científica de
João Albergaria, tendo tido parecer favorável, por parte da Direção Regional de Cultura
do Alentejo, conforme o ofício enviado no dia 3 de julho de 2017: EX-DRE/2002/0200/27607/PATA/8732 (C.S.160574).
Os trabalhos realizados não se sobrepuseram com outros trabalhos aprovados pelas
Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa
técnica teve uma afetação de 100% a este projeto.

4.8.1.1
a)

Levantamento de informação
Escala de análise espacial
A Situação de Referência do Descritor Património circunscreve uma área de estudo
relativamente grande, com a finalidade de localizar e caracterizar todos os sítios com
valor patrimonial na área de estudo. Dado que ao presente EIA antecedeu um Estudo
de Grandes Condicionantes, onde foi feito um primeiro inventário, a área de estudo
alargada coincide com a área de estudo do EGCA, acrescida da área de estudo aqui
definida em sede de EIA para a Subestação de Divor (embora a sua área de
implantação estivesse contida no macro corredor avaliado no EGCA que incidiu sobre a
LDVR.PGO e SPRO).
A área de incidência do projeto corresponde à área de implantação das subestações
do Divor e de Pegões (e infraestruturas associadas, como estaleiros, acessos e
depósitos de terras) e ao corredor selecionado para a implantação da Linha Elétrica
Aérea, que consiste numa faixa de terreno com cerca de 100m de largura, centrado ao
eixo da linha, e numa extensão total de aproximadamente 69kms.
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A área de afetação direta corresponde às áreas abrangidas pelas 2 subestações (Divor
e Pegões), acesso a construir ou beneficiar, depósitos de terras, à zona de implantação
dos apoios da linha elétrica, mais concretamente um círculo com 25m de diâmetro.
Ou, no caso de existir desmatação do terreno, consiste num corredor com 25m de
largura centrado ao eixo da linha.
No corredor da linha elétrica, como se desconhece a localização dos estaleiros e dos
acessos viários (a fazer ou a beneficiar), não foi possível prospetar estes espaços
funcionais.
A área de afetação indireta consiste num corredor entre 25m a 100m de largura,
centrado ao eixo da linha elétrica. Esta faixa de terreno constitui uma medida
preventiva e deverá servir para sinalizar todos os potenciais impactes negativos
diretos, que poderão eventualmente ocorrer durante o decorrer da empreitada, mais
concretamente na abertura de acessos às frentes de obra, na desmatação do terreno e
na movimentação de máquinas.
De salientar que existem situações em que as ocorrências identificadas no
levantamento bibliográfico não foram confirmadas no terreno durante as prospeções
arqueológicas, pela inexistência de evidências concretas da sua presença na área
prospetada, ou porque os terrenos estavam vedados ao acesso generalizado. Nestes
casos, mantem-se a área de afetação consoante a localização determinada na
bibliografia, ainda que se considere o potencial impacte como indeterminado.
Para determinar a incidência de impacte, a distância foi estabelecida a partir do limite
externo conhecido da ocorrência patrimonial e o eixo da linha/centro do apoio.

b)

Recolha bibliográfica
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os
seguintes recursos:


Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos,
doravante designada Endovélico) da responsabilidade da Direção Geral do
Património Cultural (DGPC).



Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC da
responsabilidade da Direção Geral do Património Cultural (DGPC).



SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico do Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana.



Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância
nacional da responsabilidade da Universidade do Minho



IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército



Googlemaps



Plano Diretor Municipal de Arraiolos, ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros nº18/2003, Diário da República, Série I-B, nº 37 de 13/02/2003, 921937 com a alteração publicada pela Declaração n.º 105/2015, Diário da
República, 2.ª série, n.º 91 de 12/05/2015, 11713- 11714
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3.ª Revisão do Plano de Urbanização de Évora (PUE), ratificada pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 13/2000, DR, 1.ª série-B, n.º 74, de 28/03/2000



Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 8/94, DR, I Série-B, nº 27 de 02/02/1994, 488-503 com
as seguintes alterações e correções publicadas no DR: Resolução do Conselho de
Ministros nº 2/2007, 1ª Série, nº 4 de 04/01/2007, 49 – 65, Aviso n.º 1391/2011,
2.ª série, nº 9 de 13/01/2011, Declaração n.º 206/2012, 2.ª série, nº 197 de
11/10/2012



Plano Diretor Municipal do Montijo, ratificado pela Resolução do Concelho de
Ministros nº 15/97, DR, 1ª série-B, nº 27, 01/02/1997, 544-581, alterado pelo
Aviso n.º 1076/2015, DR, 2.ª série, n.º 20 de 29/01/2015 retificado pela
Declaração de retificação n.º 253/2015, DR, 2.ª série, n.º 68 de 08/04/2015.



Plano Diretor Municipal de Palmela ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros nº 115/97, DR, 1ª série-B, nº 156, 19/7/1997, com as seguintes
alterações publicadas na 2ª série do DR: Declaração nº 185/2002 (nº 1137 de
17/07/2002), Declaração nº 162/2005 (nº 143 de 27/07/2005), Aviso n.º
2573/2012 (nº 34 de 16/02/2012), Aviso n.º 5019/2013 (nº 72 de 12/04/2013),
Aviso n.º 1768/2015 (nº 32 de 16/02/2015) e Aviso n.º 8826/2015 (nº 155 de
11/08/2015).



Plano Diretor Municipal de Vendas Novas, Resolução do Conselho de Ministros
nº 137/99, DR, I Série-B, nº 253 de 29/10/1999, 7352-7369, alterado pelo Aviso
n.º 25679/2010, DR, 2.ª série, n.º 237 de 09/12/2010.



Município de
14/04/2016)



Município de Arraiolos: Serviços: Planeamento: Plano Diretor Municipal
(http://www.cm-arraiolos.pt/pt/site-servicos/Planeamento/Paginas/PlanoDiretor-Municipal.aspx, 14/04/2016)



Município de Évora: Conteúdos: Áreas Temáticas: Centro Histórico: Carta
Arqueológica
do
Concelho
de
Évora
(http://www4.cmevora.pt/pt/conteudos/areas%20tematicas/centro%20historico/Carta%20Arque
ol%C3%B3gica%20do%20Concelho%20de%20%C3%89vora.htm, 09/05/2016)



Câmara Municipal de Évora: Viver: Cultura e Património (http://www.cmevora.pt/pt/site-viver/culturaepatrimonio/Paginas/list.aspx, 09/05/2016)



Câmara Municipal de Évora: Viver: Habitar: Urbanismo e Mobilidade:
Ordenamento
do
Território
(http://www.cm-evora.pt/pt/siteviver/Habitar/urbanismoemobilidade/Paginas/OrdenamentoTerritorio.aspx,
09/05/2016)



Câmara Municipal de Montemor-o-Novo: Viver: Território: Ordenamento do
território (http://www.cm-montemornovo.pt/pt/siteviver/territorio/urbanismo/Paginas/list.aspx, 13/04/2016)



Câmara Municipal de Montemor-o-Novo: Visitar: Património (http://www.cmmontemornovo.pt/pt/visitar/patrim%C3%B3nio, 14/04/2016)



Morbase: Base de Dados de Património Móvel Material de Origem em
Montemor-o-Novo (http://montemorbase.com/basedados.php, 14/04/2016)



Câmara Municipal do Montijo: Conhecer: Onde ir: Património (http://www.munmontijo.pt/pages/768, 07/04/2016)

Arraiolos:

Portal

SIG

(http://sig.municipioarraiolos.pt/,
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c)



Câmara Municipal do Montijo: Mapa
montijo.pt/mapainteractivo/#, 07/04/2016)

interativo

(http://mtgeo.mun-



Câmara Municipal do Montijo: PDM
montijo.pt/pdminteractivo/#, 07/04/2016)

interativo

(http://mtgeo.mun-



Câmara Municipal do Montijo: Viver: Informação Geográfica (http://www.munmontijo.pt/pages/927, 07/04/2016)



Câmara Municipal do Montijo: Viver: Ordenamento do Território: Plano Diretor
Municipal
PDM
(http://www.mun-montijo.pt/frontoffice/pages/680,
07/04/2016)



Município Palmela: Viver: Planeamento e Gestão Urbanística: Planos Municipais
de Ordenamento do Território (http://www.cm-palmela.pt/pages/1533,
06/04/2016)



Município Palmela: Viver: Cultura: Património cultural (http://www.cmpalmela.pt/pages/1412, 06/04/2016)



SIG Palmela (http://sig.cm-palmela.pt/sig/, 06/04/2016)



Vendas
Novas:
Serviços:
Ordenamento
(https://www.cmvendasnovas.pt/pt/site-servicos/ordenamento/Paginas/list.aspx, 07/04/2016)



Vendas Novas: Visitar: Conhecer: Estações Ferroviárias (http://www.cmvendasnovas.pt/pt/site-visitar/conhecer/monumentos/Paginas/list.aspx,
08/04/2016)



Vendas Novas: Visitar: Turismo: Guia de turismo e lazer (http://www.cmvendasnovas.pt/pt/site-visitar/turismo/Paginas/guia.aspx, 08/04/2016)



Vendas
Novas:
Visitar:
Conhecer:
Monumentos
(http://www.cmvendasnovas.pt/pt/site-visitar/conhecer/monumentos/Paginas/list.aspx,
08/04/2016)



Bibliografia publicada sobre a região.

Análise toponímica
A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25.000 verificou a presença dos
seguintes topónimos com potencial significado arqueológico na área de projeto e nas
suas imediações. Estes encontram-se discriminados no quadro seguinte, conforme as
categorias propostas por Ferreira e Soares, 1994.
Quadro 4.28 Topónimos na área de projeto com potencial significado arqueológico
TIPO DE VESTÍGIOS

TOPÓNIMO

Estruturas defensivas

Torre de Grangens (Trecho 2B)

A localização destes topónimos foi tida em consideração na programação e execução
da prospeção arqueológica realizada no âmbito deste trabalho, contudo o local com o
topónimo Torre de Grangens (localizado no Trecho 2B) encontrava-se vedado ao
acesso público aquando dos trabalhos de campo.
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4.8.1.2

Prospeção arqueológica
Os trabalhos de prospeção arqueológica sistemática realizaram-se entre os dias 17 de
outubro e 6 de novembro de 2017, ao longo de toda a área de incidência do projeto
(subestações e linha elétrica).
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos
Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo promotor do
Estudo Ambiental para realizar prospeções arqueológicas nos terrenos e
responsabiliza-se por eventuais danos causados pela atividade arqueológica.
Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções
arqueológicas (que incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina fotográfica
digital (a partir da qual se obtiveram as imagens constantes no relatório) e cartografia
impressa (implantação da linha/apoios nas respetivas Cartas Militares de Portugal, no
levantamento topográfico à escala de projeto de execução e na imagem aérea). A
sinalização e segurança foram efetuadas conforme a legislação prevista para este tipo
de trabalhos de campo.
A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para
o atual relatório. Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das
prospeções arqueológicas, não há necessidade de fazer qualquer depósito de
materiais.
Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação pública dos
resultados obtidos nas prospeções.

a)

Visibilidade do terreno
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que
permite distinguir as grandes unidades de observação; a segunda distingue-se pela
necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 4.29).

Quadro 4.29 Graus de visibilidade do terreno
Visibilidade má do terreno

1

Intransponível ao percurso pedestre.
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo.

Visibilidade mista do terreno

2

Visibilidade média do
terreno

3

Facilita o percurso pedestre e a observação geral do
terreno.
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de
construções.
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho.

Visibilidade boa do terreno

4

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções
e de materiais arqueológicos.
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Solo urbano

5

Aterros e escavações

6

Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande
quantidade de entulho e de lixo recente.
Observação de construções, mas superfície de solo
original sem qualidade de observação.
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno
completamente revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de observação.

Área vedada

7

Intransponível ao percurso pedestre.

Terreno de forte inclinação

8

Percurso pedestre dificultado por questões de segurança.

Áreas de fogo e de
desmatação

9

Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções
e de materiais arqueológicos.

Quadro 4.30 Grau de diferenciação do descritor
Visibilidade mínima da
superfície do solo

b)

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
4.1

Observação facilitada de construções, mas com
identificação difícil de materiais arqueológicos.
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.

Visibilidade intermédia da
superfície do solo

4.2

Visibilidade elevada da
superfície do solo

4.3

Observação facilitada de construções e identificação
razoável de materiais arqueológicos.
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Observação facilitada de construções e de materiais
arqueológicos.

Ficha de sítio
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de
campo é feito numa ficha criada para este efeito.
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados
com os seguintes objetivos:


Identificação.



Localização administrativa e geográfica.



Descrição da Paisagem.



Caracterização do material arqueológico.



Caracterização das estruturas.



Avaliação e classificação do valor patrimonial.



Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial.

275

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Quadro 4.31 Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio
Número

Numeração sequencial dos sítios identificados.

Designação

Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na
mesma freguesia.

CNS

Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico
(DGPC).

Tipo de sítio

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Período

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Tipo de trabalhos
realizados

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Classificação oficial

Tipo de Classificação Oficial.

Legislação

Decreto-Lei que define a Classificação Oficial.

ZEP

Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define.

Quadro 4.32 Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio
Topónimo

Topónimo na CMP 1:25.000 mais próximo situado na mesma freguesia.

Lugar

Nome do lugar mais próximo, considerando sempre as fontes orais.

Freguesia

Freguesia onde está localizado.

Concelho

Concelho onde está localizado.

Sistemas de
Coordenadas

Datum Lisboa.

C.M.P.

Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25.000

Quadro 4.33 Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente
Acessibilidade

Tipo de Acessos e respetiva inventariação.

Âmbito geológico

Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.

Relevo

Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.

Coberto vegetal

Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio.

Uso do solo

Descrição do uso do solo no local implantação do sítio.

Controlo Visual da
Paisagem

Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio.

Tipo de vestígios
identificados

Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio.

Quadro 4.34 Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico
Área de dispersão

Caracterização da área de dispersão do material arqueológico.

Tipo de dispersão

Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela área
do sítio.
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Tipo de material
presente

Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio.

Características do
material
identificado

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado.

Cronologia do
material
identificado

Caracterização cronológica do material arqueológico observado.

Quadro 4.35 Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas

c)

Estado de
conservação

Caracterização do estado de conservação das estruturas.

Descrição da
planta e relação
espacial das
estruturas

Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam
espacialmente.

Modo de
Construção

Descrição do modo de construção de cada estrutura.

Materiais de
Construção

Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura.

Descrição das
estruturas

Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido
assinaladas nos campos anteriores.

Interpretação
funcional das
estruturas

Proposta da função de cada estrutura.

Elementos
datantes da
estrutura

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura.

Registo fotográfico
O registo fotográfico realizado teve os seguintes objetivos:


Caracterização sumária das ocorrências patrimoniais identificadas nos trabalhos
de campo.



Caracterização do terreno no local da implantação dos apoios à linha elétrica.
Informação obtida na maioria dos equipamentos.



Caracterização sumária do terreno ao longo do traçado da linha elétrica.



Caracterização sumária da paisagem.
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d)

Registo cartográfico
No Relatório Patrimonial anexo (Anexo IV – Volume IV) todos os sítios foram
localizados na Carta Militar de Portugal (escala 1:25.000), folhas n.º 434,n.º 435,n.º
436,n.º 437,n.º 438,n.º 445, n.º446, n.º n.º 447,n.º 448,n.º 449, e georreferenciadas
com coordenadas do sistema Datum Lisboa (vide fig. 1, Anexo IV – Volume IV). No
âmbito das peças desenhadas do EIA (Volume III – Desenho 17), a representação foi
feita de forma simplificada e mais expedita, com coordenadas no sistema ETRS89.
Os sítios identificados nas prospeções arqueológicas e o grau de visibilidade do terreno
na área de estudo foram localizados no projeto de execução em curso, à escala 1:5000
no Relatório Patrimonial (vide fig. 2, Anexo IV – Volume IV) e à escala 1:5000 (vide fig.
3, Anexo IV – Volume IV). No âmbito das peças desenhadas do EIA (Volume III –
Desenho 17), a representação foi feita de forma simplificada e mais expedita, à escala
1:25000.
No Anexo IV – Volume IV encontra-se para consulta a localização das ocorrências
patrimoniais identificadas na área de estudo.

e)

Informação oral
No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas a informação oral obtida foi
reduzida, mas nalguns lugares foi fundamental para encontrar os sítios arqueológicos
ou para compreender a sua ausência.

4.8.1.3

Valor Patrimonial
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de
cada sítio localizado exclusivamente nos troços alternativos, sendo importante referir
que não se fez a avaliação patrimonial dos sítios que não foram relocalizados.
O Valor Patrimonial, a atribuir a cada sítio, a partir dos critérios considerados mais
relevantes para a sua classificação, permitirá atribuir a cada sítio uma Categoria, de
acordo com intervalos de Valor Patrimonial previamente definidos.
Aos critérios utilizados para o cálculo do Valor Patrimonial de cada um dos sítios é
atribuída uma valoração quantitativa, a partir da qual, através de uma média
ponderada dos valores atribuídos a cada um dos critérios, será atribuída uma
Categoria ao sítio avaliado. No Quadro 4.36 são apresentados os critérios de valor para
atribuição do Valor Patrimonial conjuntamente com os respetivos fatores de
ponderação.
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Quadro 4.36 Fatores de ponderação dos critérios de Avaliação Patrimonial
Critério

Fator de
ponderação

C.1 - Valor da Inserção Paisagística

2

C.2 - Valor da Conservação

3

C.3 - Valor da Monumentalidade

2

C.4 - Valor da Raridade (regional)

4

C.5 - Valor Científico

7

C.6 - Valor Histórico

5

C.7 - Valor Simbólico

5

Seguidamente apresenta-se cada um dos critérios identificados no quadro anterior,
bem como o tipo e quantificação da valoração passível de ser atribuída em cada um.
Critério C.1
Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o
espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a
avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se
encontra se apresentar semelhante à paisagem original, entenda-se a paisagem
contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua inserção paisagística será
considerada “com interesse”.
Se não for possível determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o cálculo do
Valor Patrimonial.
Quadro 4.37 Escala do critério C.1 - Valor da Inserção Paisagística
Natureza do Valor da inserção paisagística

Pontuação

Com Interesse

5

Com pouco interesse

2

Sem Interesse

1

Indeterminável

Nulo

Critério C.2
O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em
questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou
restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais,
investir na conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado.
O nível de conservação de um sítio soterrado é desconhecido, portanto este critério
não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
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Quadro 4.38 Escala do critério C.2 - Valor da Conservação
Natureza do Valor da Conservação

Pontuação

Bom

5

Regular

2

Mau

1

Desconhecido

Nulo

Critério C.3
O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no
meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia
simultaneamente o impacte que resulta de uma intenção evidente dos construtores do
sítio em questão e o impacte que é atualmente observável, que decorre da evolução
do sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução das categorias culturais
que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio.
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das
suas características arquitetónicas e artísticas será feita tendo em consideração a sua
relevância a nível regional.
Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade de um
sítio totalmente enterrado e nesse caso este critério não será tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
Quadro 4.39 Escala do critério C.3 - Valor da Monumentalidade
Natureza do Valor da Monumentalidade

Pontuação

Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

Critério C.4
O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de ocorrências patrimoniais com
as mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo.
Haverá situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em
estudo, em que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesses casos este critério não
será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Quadro 4.40 Escala do critério C.4 - Valor da Raridade
Natureza do Valor da Raridade

Pontuação

Único

5

Raro

4

Regular

2
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Natureza do Valor da Raridade

Pontuação

Frequente
Desconhecido

1
Nulo

Critério C.5
O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para
o conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é
independente da antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão.
Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na
determinação do Valor Patrimonial.
Quadro 4.41 Escala do critério C.5 - Valor Científico
Natureza do Valor Científico

Pontuação

Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

Critério C.6
No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como
objeto representativo de um determinado período histórico na região em questão.
Neste caso a antiguidade do objeto já será considerada, visto que, em geral,
conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que aumenta a
importância de cada vestígio singular.
Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das
sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única
fonte de informação disponível.
Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e consequentemente
não será utilizado no cálculo do valor patrimonial.
Quadro 4.42 Escala do critério C.6 - Valor histórico
Natureza do Valor Histórico

Pontuação

Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo
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Critério C.7
Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial
tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor
depende da perceção do lugar do objeto na identidade comunitária, da relação afetiva
que as populações mantêm com ele, da importância na sua vivência social e religiosa.
Se não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o
Valor Patrimonial.
Quadro 4.43 Escala do critério C.7 - Valor simbólico
Natureza do Valor Simbólico

Pontuação

Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

O Valor Patrimonial resulta assim da avaliação das características de cada um dos
sítios através dos sete critérios anteriormente descritos. O valor atribuído ao sítio no
âmbito de cada critério decorre da observação do sítio e da análise da informação
existente sobre o mesmo. Classifica-se, assim, cada um dos sítios quanto ao seu valor
de Inserção Paisagística, de Conservação, de Monumentalidade, quanto à sua Raridade
e aos seus Valores Científico, Histórico e Simbólico. Da média ponderada da
classificação atribuída em cada um dos critérios resulta o Valor Patrimonial do sítio em
análise de acordo com a expressão:
[(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) +
(Valor da Monumentalidade*2) + (Valor da Raridade*4) + (Valor Científico*7) +
(Valor Histórico*5) + (Valor Simbólico*5)] / 7

O valor Patrimonial atribuído a cada sítio vai ficar inserido dentro de uma das 5 Classes
de Valor Patrimonial apresentadas no Quadro 4.44 às quais foi atribuída uma das 5
Categorias de Valor Patrimonial estabelecidas, correspondendo a Categoria A, às
ocorrências patrimoniais de valor mais elevado e a Categoria E às ocorrências
patrimoniais com menor valor.
Quadro 4.44 Classes, Categorias e Valores Patrimoniais
CATEGORIA PATRIMONIAL

VALOR PATRIMONIAL

CLASSES DE VALOR

A

Muito elevado

≥16 ≤20

B

Elevado

≥12 <16

C

Médio

≥8 <12

D

Reduzido

≥4 <8

E

Muito reduzido

<4
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Se for possível classificar um sítio segundo cada um dos 7 critérios estabelecidos, o
Valor Patrimonial mais baixo atribuível será igual a 4, enquanto o valor mais alto será
igual a 20.
Só será atribuído o valor patrimonial “Muito reduzido” (<4) se apenas for possível
classificar o sítio segundo um, e apenas um, dos três critérios com fator de ponderação
igual a 2 (C.1 - Valor da Inserção Paisagística ou C.3 - Valor da Monumentalidade) ou 3
(C.2 - Valor da Conservação). Nesta situação o Valor Patrimonial obtido reflete
sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em avaliação e
portanto deve ser manuseado com muita cautela.

4.8.2

Inventário patrimonial e caracterização
De um conjunto de 344 ocorrências patrimoniais inventariadas para a área de estudo
alargada (área de estudo do EGCA e área específica de estudo da SDVR), apenas foi
possível relocalizar e registar 16 ocorrências na área de estudo específica para o fator
património. A sua distribuição é a seguinte:


AE da Subestação do Divor - 1 registo;



AE da Subestação de Pegões - 1 registo



AE da Linha Associada Divor-Pegões - 14 registos.

Os subcapítulos que se seguem evidenciam a distribuição de ocorrências patrimoniais
no interior da área de estudo específica, por trecho alternativo, com a respetiva
caracterização patrimonial (ver também Desenho 17 – Volume III).

4.8.2.1

Subestação de Divor – Caracterização patrimonial
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas executadas
na área de implantação da Subestação de Divor (acessos, estaleiros e depósitos de
terras) contribuíram para o registo de 1 ocorrência patrimonial em toda a área
prospetada, designadamente a estrutura do Monte das Figueiras 10 (n.º 335).
Quadro 4.45 Ocorrência patrimonial na área de implantação da Subestação do Divor
N.º

Designação

Tipo de
Sítio

Cronologia

Valor
Patrimonial

Categoria
de Valor
Patrimonial

335

Monte das
Figueiras 10

Malhada

Contemporâneo

2,71

E

A estrutura do Monte das Figueiras 10 (n.º 335) consiste numa construção de planta
retangular, de funcionalidade indeterminada (eventual malhada), com valor
patrimonial Muito Reduzido (Categoria E).
O valor obtido explica-se pelo mau estado de conservação do edifício, relativa
frequência e seu reduzido valor histórico, científico e simbólico.
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4.8.2.2

Subestação de Pegões – Caracterização patrimonial
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas executadas
na área de implantação da Subestação de Pegões (acessos e estaleiros) contribuíram
para o registo de 1 ocorrência patrimonial junto ao acesso principal para a subestação,
mais concretamente a estação ferroviária de Pegões (n.º 1).
Quadro 4.46 Ocorrência patrimonial na área de implantação da Subestação do Pegões
N.º

Designação

Tipo de
Sítio

Cronologia

Valor
Patrimonial

Categoria de
Valor
Patrimonial

1

Gare de Pegões

Estação
ferroviária

Contemporâneo

6,28

D

A estação ferroviária de Pegões (n.º 1) é um edifício de cronologia contemporânea,
que se encontra em relativo bom estado de conservação, de Classe de Valor
Patrimonial Reduzido (Classe D).
O valor explica-se pelo mau estado de conservação do edifício, relativa frequência e
seu reduzido valor histórico, científico e simbólico.
A Gare de Pegões (n.º 1) não tem classificação oficial, nem se encontra inventariada no
Plano Diretor Municipal do Montijo.

4.8.2.3

Linha Associada Divor-Pegões – Caracterização patrimonial
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas executadas
contribuíram para o registo de 14 ocorrências patrimoniais em toda a extensão da
linha elétrica (69 km e 214 apoios), designadamente:


2 antas (n.º 50 e n.º 198/CNS 10280);



7 potenciais sítios de habitat (n.º 206/CNS 34873, n.º 261/CNS 26959, n.º
264/CNS 26397, n.º 287, n.º 300, n.º 342 e n.º 343);



1 marco miliário (n.º 208/CNS 34874);



5 eventuais malhadas (n.º 210, n.º 211, n.º 214 e n.º 332).

Quadro 4.47 Ocorrências patrimoniais no corredor da linha elétrica
e respetivo valor patrimonial
N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Infraestrutura

Valor
Patrimonial

Categoria de
Valor
Patrimonial

50

Anta da Casa dos
Cantoneiros

Anta

---

A101/A102

15,71

B
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N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Infraestrutura

Valor
Patrimonial

Categoria de
Valor
Patrimonial

198

Anta da Herdade do
Silval 3

Anta

10280

A40/A41

16,42

A

206

Silval 5

Mancha de
Ocupação

34873

A39/A40

---

---

208

Silval 6

Marco Miliário

34874

A38/A39

---

---

210

Capelos 2

Recinto

---

A38/A39

---

---

211

Capelos 3

Recinto

---

A36/A37

---

---

214

Capelos 4

Recinto

---

A35/A36

---

---

261

Milhanos 2

Habitat

26959

A23/A24

---

---

264

Divor da Figueira 1

Habitat

26397

A20/A21

11,42

C

287

Monte da Parreira 2

Habitat

---

A9/A10

---

---

300

Cruzadas

Mancha de
ocupação

---

A8/A9

---

---

332

Monte das
Figueiras 9

Edíficio

---

A2/A3

2,42

E

342

Monte das
Fazendas 3

Vestígios de
superfície

---

A52

12

B

343

Milhanos 3

Vestígios de
superfície

---

A25/A26

6

D

Neste conjunto estão ausentes imóveis com classificação oficial (Monumento Nacional,
Imóvel de Interesse Público, Imóvel Concelhio ou em Vias de Classificação) e existem 6
ocorrências patrimoniais (n.º 198/CNS 10280; n.º 206/CNS 34873; n.º 208/CNS 34874;
n.º 261/CNS 26959; n.º 264/CNS 26397 e n.º 287) inventariadas no Plano Diretor
Municipal de Évora, constituindo, assim, condicionantes patrimoniais à execução deste
projeto.
A análise do processo de avaliação patrimonial teve os seguintes resultados:


Categoria A: 1 ocorrência (n.º 198/CNS 10280)



Categoria B: 2 ocorrências (n.º 50 e n.º 342)



Categoria C: 1 ocorrências (n.º 264/CNS 26397)



Categoria D: 1 ocorrência (n.º 343)



Categoria E: 1 ocorrência (n.º 332)



Valor Patrimonial Nulo ou Indeterminado: 8 ocorrências

As ocorrências de maior valor patrimonial Muito Elevado (Categoria A) e Elevado
(Categoria B) são monumentos megalíticos ainda conservados ou potenciais sítios
arqueológicos, que são valorizados pela sua maior valência histórica e científica, bem
como pela sua raridade.
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As restantes ocorrências patrimoniais estão inseridas na Categoria C (VP Médio),
designadamente o habitat do Divor da Figueira 1 (n.º 264/CNS 26397), na Categoria D
(VP Reduzido), mais concretamente os vestígios de superfície de Milhanos 3 (n.º 343) e
na Categoria E (VP Reduzido), o edifício de cariz etnográfico do Monte das Figueiras 9
(n.º 332), devido essencialmente ao seu menor valor histórico e científico.

4.8.3

Evolução da situação de referência na ausência dos projetos
As tendências de evolução associadas ao património arqueológico e etnográfico
estarão diretamente dependentes do desenvolvimento de projetos que possam
implicar impactes diretos sobre o património inserido na área de estudo e de
mecanismos de expansão urbana e económica. Com o presente nível de conhecimento
prevê-se que a situação de referência não se irá alterar significativamente.
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4.9

SOLOS

4.9.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
A caracterização pedológica da área de estudo teve como base de trabalho as Cartas
dos Solos de Portugal, à escala 1:25.000, e a Carta de Capacidade de Uso do Solo de
Portugal, igualmente à escala de 1:25.000. O cruzamento desta informação permitiu o
esboço das respetivas cartas atualizadas para a área de estudo, as quais constituem,
respetivamente, o Desenho 17 e o Desenho 18 do Volume III.
Seguidamente procede-se assim à caracterização dos solos ocorrentes na AE da LMAT
e na AE das subestações de Divor e de Pegões, tendo posteriormente em consideração
a sua aptidão.

4.9.2

Tipologia de solos
A disposição e relação dos diversos constituintes do solo definem o seu tipo, contendo
cada unidade pedológica, um número variável de camadas sucessivas e de horizontes,
com diferentes propriedades físicas, químicas e biológicas.
Segundo a Carta de Solos de Portugal (CSP), considerando a categoria taxonómica de
Família de solos, na área de estudo encontram-se cartografadas 308 Unidades
Pedológicas (UP), das quais 143 correspondem a unidades constituídas por um único
tipo de solos (designando-se, por isso, puras), e as restantes 165 unidades são
formadas por associações de solos (assumindo a designação de complexos de solos).
A representatividade das UP, em termos de área, encontra-se expressa no Quadro
4.48.
Quadro 4.48 UP existentes na área em estudo
DESIGNAÇÃO

ÁREA DE ESTUDO
N.º

(ha)

(%)

UP puras

143

1034

36,6

UP complexos de solos

165

1794

63,3

Área Social

3

4

0,1

Total

311

2832

100,0

No Quadro 4.49 apresentam-se discriminadamente os diversos tipos de solos
identificados na área de estudo, indicando a sua expressão absoluta e, também, a
respetiva representatividade relativa face à totalidade da área. Conforme consta desse
quadro, segundo a CSP encontram-se cartografadas 49 Famílias de Solos nos 2.832 ha
da área estudada, correspondendo a 8 Ordens e 13 Subordens.
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Quadro 4.49 – Tipos de solos identificados na área de estudo

ORDEM

SUBORDEM

Afloramento
(1)
Rochoso

Afloramento
(1)
Rochoso

Barros Pretos

Calcários

FAMÍLIA

UNIDADE PEDOLÓGICA

ÁREA DE
ESTUDO

Símbolo

Fases

(ha)

(%)

Afloramento rochoso de granitos ou quartzodioritos

Arg

-

49,89

1,76

Afloramento rochoso de pórfiros

Arp

-

1,75

0,06

Barros Pretos, Calcários, Pouco Descarbonatados, de rochas eruptivas ou
cristalofílicas básicas associadas a calcário friável, ou de grés argiloso calcário
ou margas

Cp

-

4,41

0,16

Solos Argiluviados Pouco Insaturados, solos Mediterrâneos Pardos, de
Materiais Calcários, Para-barros, de margas ou calcários margosos ou de
calcários não compactos associados com xistos, grés argilosos, argilitos ou
argilas ou de grés argilosos calcários (de textura franca a franca grancoargilosa)

Pac

-

4,41

0,16

Solos Argiluviados Pouco Insaturados, Solos Mediterrâneos Pardos, de
Materiais Não Calcários, Para-Solos Hidromórficos, de arenitos ou
conglomerados argilosos ou argilas (de textura arenosa ou franco-arenosa)

Pag

-

8,81

0,31

Pdc

-

44,44

1,57

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Pardos, de
Materiais Não Calcários, Para-Solos Hidromórficos, de arcoses ou rochas afins

Pdg

-

64,46

2,28

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Pardos, de
Materiais Não Calcários, Normais, de gnaisses ou rochas afins

Pgn

-

4,20

0,15

Pgn(d)

Delgada

37,57

1,33

Pgn(d,p)

Delgada e
pedregosa

1,01

0,04

Solos Argiluviados Pouco Insaturados, Solos Mediterrâneos, Pardos, de
Solos Argiluviados Solos Mediterrâneos
Materiais Calcários, Para-Solos Hidromórficos, de arcoses ou rochas afins
Pouco Insaturados Pardos
associadas a depósitos calcários

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Pardos, de
Materiais Não Calcários, Normais, de gnaisses ou rochas afins
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ORDEM

SUBORDEM

FAMÍLIA

Solos Argiluviados Solos Mediterrâneos Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Pardos, de
Pouco Insaturados Pardos
Materiais Não Calcários, Normais, de gnaisses ou rochas afins

UNIDADE PEDOLÓGICA
Símbolo

Fases

(ha)

(%)

Pgn(p)

Pedregosa

0,54

0,02

-

64,39

2,27

Delgada e
pedregosa

20,02

0,71

Pedregosa

26,90

0,95

Pmg

-

537,44

18,98

Pmg(a)

Agropédica

2,69

0,10

Pmg(d)

Delgada

115,68

4,08

Pmg(d,p)

Delgada

1,61

0,06

Pmg(h)

Mal drenada

171,80

6,07

Pmg(h,p)

Mal drenada e
pedregosa

7,76

0,27

Pmg(p)

Pedregosa

20,54

0,73

Pmn

-

24,24

0,86

Pmn(d)

Delgada

17,36

0,61

Pmn(d,p)

Delgada e
pedregosa

23,28

0,82

Pmn(h,p)

Mal drenada e
pedregosa

4,23

0,15

Pmn(p)

Pedregosa

28,33

1,00

Pm
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Pardos, de
Materiais Não Calcários, Para-Barros, de dioritos ou quartzodioritos ou rochas Pm(d,p)
microfaneríticas ou cristalofílicas afins
Pm(p)

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Pardos, de
Materiais Não Calcários, Normais, de quartzodioritos
Solos Argiluviados Solos Mediterrâneos
Pouco Insaturados Pardos

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Pardos, de
Materiais Não Calcários, Normais, de rochas cristalofílicas

ÁREA DE
ESTUDO
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ORDEM

SUBORDEM

FAMÍLIA

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Pardos, de
Solos Mediterrâneos
Materiais Não Calcários, Para-Barros, de dioritos ou quartzodioritos ou rochas
Pardos
microfaneríticas ou cristalofílicas afins
Solos Argiluviados Pouco Insaturados, Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou
Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, de rochas microfíricas
(pórfiros)

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Pardos, de
Materiais Não Calcários, Normais, de xistos ou grauvaques

Solos Argiluviados
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Vermelhos ou
Pouco Insaturados Solos Mediterrâneos
Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, de “rañas” ou depósitos afins
Vermelhos ou
Amarelos
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Vermelhos ou
Amarelos, de Materiais Calcários, Normais, de calcários cristalinos associados
a outras rochas cristalofílicas básicas
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Vermelhos ou
Amarelos, de Materiais Calcários, Para-Hidromórficos, de arcoses ou rochas
afins associadas a depósitos calcários
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos, Vermelhos ou
Amarelos, de Materiais Não Calcários, Para-Hidromórficos, de arcoses ou
rochas afins

UNIDADE PEDOLÓGICA

ÁREA DE
ESTUDO

Símbolo

Fases

(ha)

(%)

Ppm

-

23,62

0,83

Ppm(p)

Pedregosa

19,91

0,70

Pvl

-

5,32

0,19

Pvl(d)

Delgada

5,32

0,19

Px

-

40,43

1,43

Px(d)

Delgada

26,92

0,95

Px(d.p)

Delgada e
pedregosa

34,84

1,23

Sr

-

25,47

0,90

Sr (h)

Mal drenada

11,21

0,40

Sr(h,p)

Mal drenada e
pedregosa

1,66

0,06

Vcv

-

5,23

0,18

Vdc

-

5,25

0,19

Vdg

-

4,43

0,16
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ORDEM

SUBORDEM

FAMÍLIA

Fases

(ha)

(%)

Vgn

-

3,95

0,14

Vm(d,p)

Delgada e
pedregosa

5,24

0,18

Vm(p)

Pedregosa

2,62

0,09

Vmg

-

19,54

0,69

Vmg(d,p)

Delgada e
pedregosa

1,57

0,06

Vx

-

16,33

0,58

Vx(d)

Delgada

12,51

0,44

Vx(d.p)

Delgada e
pedregosa

17,44

0,62

Pc

-

11,81

0,42

Pardos dos Climas de
Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de calcários
Regime Xérico
não compactos associados a dioritos, ou gabros, ou rochas eruptivas, ou
cristalofílicas básicas, ou de materiais afins

Pc’

-

9,49

0,34

Solos Calcários, Vermelhos dos Climas de Regime Xérico, Para-Barros, de
Vermelhos dos Climas
calcários não compactos, associados a dioritos ou gabros ou rochas eruptivas
(1)
de Regime Xérico
ou cristalofílicas básicas, ou de materiais afins

Vc

-

3,89

0,14

Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou ParaColuviossolos), de aluviões ou coluvuaus de textura mediana

Ca

-

124,97

4,41

Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou ParaColuviossolos), de aluviões ou coluvuaus de textura pesada

Caa

-

4,41

0,16

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Vermelhos ou
Amarelos, de Materiais Não Calcários, Para-Barros, de dioritos ou
quartzodioritos ou rochas microfaneríticas afins
Solos Mediterrâneos
Solos Argiluviados
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Vermelhos ou
Vermelhos ou
Pouco Insaturados
Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, de quartzodioritos ou rochas
Amarelos
cristalofílicas afins

Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Vermelhos ou
Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, de xistos ou grauvaques

Solos Calcários, Pardos dos Climas de Regime Xérico, Normais, de calcários
não compactos

Solos
Hidromórficos

ÁREA DE
ESTUDO

Símbolo
Solos Argiluviados Pouco Insaturados - Solos Mediterrâneos Vermelhos ou
Amarelos, de Materiais Não Calcários, Normais, de gnaisses ou rochas afins

Solos Calcários

UNIDADE PEDOLÓGICA

Sem Horizonte Eluvial
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ORDEM

SUBORDEM

FAMÍLIA

Fases

(ha)

(%)

Cal

-

10,01

0,35

Cd (a)

Agropédica

18,33

0,65

Pb

-

2,43

0,09

Pb(d)

Delgada

24,80

0,88

Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Barros, de margas ou
calcários margosos e arenitos calcários

Pcz

-

2,44

0,09

Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-regossolos, de rochas
detríticas arenáceas

Sg

-

3,47

0,12

A

-

1,98

0,07

A(h)

Mal drenada

30,20

1,07

Al

-

5,15

0,18

Al(h)

Mal drenada

9,92

0,35

Al(i)

Inundável

0,24

0,01

Solos Incipientes, Aluviossolos Antigos, Não Calcários, de textura ligeira

Atl(h)

Mal drenada

0,82

0,03

Litossolos

Solos Incipientas, Litossolos dos Climas de Regime Xérico, de xistos ou
grauvaques

Ex

-

60,06

2,12

Regossolos
Psamíticos

Solos Incipientas, Regossolos Psamíticos, Para-Hidromórficos, húmidos
cultivados

Rgc

-

0,04

0,00

Solos de Baixas
(Coluviossolos)

Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários, de textura
mediana

Sb

-

0,03

0,00

Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Barros, de rochas eruptivas
ou cristalofílicas básicas
Sem Horizonte Eluvial

Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Solos Argiluviados Pouco
Insaturados, de xistos ou grauvaques ou de materiais de ambos

Solos Incipientes, Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura mediana

Aluviossolos

Solos Incipientes, Aluviossolos Modernos, Não Calcários, de textura ligeira

Solos incipientes

Solos incipientes

ÁREA DE
ESTUDO

Símbolo
Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou ParaColuviossolos), de aluviões ou coluvuaus de textura ligeira

Solos
Hidromórficos

UNIDADE PEDOLÓGICA
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ORDEM

Solos incipientes

SUBORDEM

Solos de Baixas
(Coluviossolos)

FAMÍLIA
Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários, de textura
mediana
Sbl Solos Incipientes - Solos de Baixas (Coluviossolos), Não Calcários, de
textura ligeira

Solos Litólicos Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de granitos

Solos Litólicos Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de granitos em
transição para quartzodioritos

Solos Litólicos

Não Húmicos
Solos Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de gnaisses ou
rochas afins

Solos Litólicos Não Húmicos, Pouco Insaturados, Normais, de gnaisses ou
rochas afins

UNIDADE PEDOLÓGICA

ÁREA DE
ESTUDO

Símbolo

Fases

(ha)

(%)

Sb(h)

Mal drenada

0,29

0,01

Sbl

-

0,04

0,00

Sbl (h)

Mal drenada

2,64

0,09

Pg

-

9,76

0,34

Pg(d)

Delgada

22,78

0,80

Pg(d,p)

Delgada e
pedregosa

5,92

0,21

Pgm

-

115,85

4,09

Pgm(d)

Delgada

121,30

4,28

Pgm(d,p)

Delgada e
pedregosa

3,51

0,12

Ppg

-

74,19

2,62

Ppg(d)

Delgada

18,23

0,64

Ppg(d,p)

Delgada e
pedregosa

24,68

0,87

Ppg(p)

Pedregosa

9,76

0,34

Ppn(d)

Delgada

8,39

0,30

Ppn(d,p)

Delgada e
pedregosa

0,43

0,02
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ORDEM

Solos Litólicos

SUBORDEM

Não Húmicos

Solos Podzolizados Podzóis

FAMÍLIA

UNIDADE PEDOLÓGICA

ÁREA DE
ESTUDO

Símbolo

Fases

(ha)

(%)

Vt

-

124,98

4,41

Vt (e)

Espessa

0,50

0,02

Solos Podzolizados – Podzóis (Não Hidromórficos), Sem Surraipa, Normais, de
areias ou arenitos

Ap

-

180,17

6,36

Solos Podzolizados – Podzóis (Hidromórficos), Sem Surraipa, Normais, de
material coluviões derivado de quartzitos

Aph

-

0,26

0,01

Solos Podzolizados, Podzóis, (Não Hidromórficos), Com Surraipa, com A2
incipiente, de ou sobre arenitos

Ppt

-

157,31

5,55

Solos Podzolizados, Podzóis, (Não Hidromórficos), Com Surraipa, com A2 bem
desenvolvido, areias ou arenitos, cobertos por areias eólicas

Pz

-

46,20

1,63

4,07

0,,14

Litólicos, Não Húmicos, Pouco Insaturados Normais, de arenitos grosseiros

Área Social
TOTAL

2.832,33 100,00
(1)

As ordens e subordens não estão representadas no Desenho 18-Volume III, uma vez que não se apresentam como classe dominante.
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De acordo com a CSP na área de estudo praticamente todas as UP referentes a
complexos de solos são formadas por associações de tipos de solos que existem
também em unidades puras.
Apresenta-se de seguida a descrição das características gerais das Ordens, Subordens,
Grupos e Subgrupos de todas as categorias de solos identificadas na área de estudo:




Solos Incipientes – São solos não evoluídos, sem horizontes genéticos
claramente diferenciados, praticamente reduzidos ao material originário devido,
essencialmente, à escassez de tempo para o seu desenvolvimento.
o Aluviossolos – São Solos Incipientes não hidromórficos constituídos por
depósitos estratificados de aluviões. Os aluviossolos não se subdividem sob
o ponto de vista climático dado o regime hídrico especial a que
normalmente estão sujeitos.
 Aluviossolos Modernos – São Aluviossolos que recebem, em geral, de
tempos a tempos adições de sedimentos aluvionais.
 Aluviossolos Modernos Não Calcários – São os Aluviossolos Modernos
desprovidos de carbonatos.
o Litossolos – São Solos Incipientes derivados de rochas consolidadas, de
espessura efetiva normalmente inferior a 10cm. Encontram-se
predominantemente em áreas sujeitas a erosão acelerada ou a erosão
geológica recente.
 Litossolos dos Climas de Regime Xérico – São os Litossolos formados
sob os climas referidos.
o Regosolos Psamíticos – São solos constituídos por materiais não
consolidados normalmente de espessura efetiva, nomeadamente materiais
detríticos arenosos mais ou menos grosseiros.
o Solos de Baixas (Coluviossolos) – São Solos Incipientes de origem coluvial
localizados em vales, depressões ou na base das encostas.
 Solos de Baixas Não Calcários – São os Solos de Baixas sem carbonatos
no perfil.
Solos Argiluviados Pouco Insaturados – São solos evoluídos de perfil A BaC, em
que o grau de saturação do horizonte B e superior a 35% e que aumenta, ou
pelo menos não diminui, com a profundidade e nos horizontes subjacentes.
o Solos Mediterrâneos Pardos – São os Solos Argiluviados Pouco Insaturados
de cores pardacentas nos horizontes A e B que se desenvolvem em climas
com características mediterrâneas (de regime xérico).
 Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não Calcários – São Solos
Mediterrâneos Pardos formados a partir de rochas não calcariam.
 Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Não Calcários Normais –
Correspondem ao conceito central do Grupo a que pertencem.
o Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos – São os Solos Argiluviados
Pouco Insaturados de cores avermelhadas ou amareladas nos horizontes A
ou B, ou em ambos, que se desenvolvem em climas com características
mediterrâneas (regime xérico).
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Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não
Calcários – São Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos formados a
partir de rochas não calcárias.
 Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Não Calcários,
Normais – Correspondem ao conceito central do Grupo a que
pertencem.
Solos Litólicos – São solos pouco evoluídos, de perfil AC ou A Bc C, formados, em
geral, a partir de rochas não calcárias. Podem, nalguns casos, ser derivados de
rochas calcárias, mas encontram-se completamente descarbonatados até ao
horizonte C. Quando argilosos não apresentam em todo o seu perfil as
características próprias de Barros.
o Solos Litónicos Não Húmicos – São solos constituídos em termos globais por
materiais pouco consolidados, tendo uma textura mediana, arenosa a
franco-arenosa. São solos de fraco potencial agrícola, sendo baixas a
capacidade de retenção da água e troca catiónica, podendo, no entanto,
tornar-se produtivos com práticas adequadas. Têm permeabilidade reduzida
a média e uma susceptibilidade elevada aos processos erosivos e
contaminação.



Solos Podzolizados – São solos evoluídos de perfil ABC, em que o horizonte B
apresenta como principais características gerais películas amorfas de húmus,
alofana e sesquióxidos livres revestindo partículas de areia ou limo e ausência de
películas de argila. Possuem um pH ácido, reserva mineral praticamente
inexistente, capacidade de troca catiónica muito baixa e fraco poder de retenção
para a água. São assim solos com uma fertilidade reduzida. Apresentam uma
elevada permeabilidade, uma média susceptibilidade aos processos erosivos e
uma elevada susceptibilidade à contaminação por poluentes, uma vez que a
capacidade de retenção e eliminação dos poluentes é reduzida.
o Podzolizados Não Hidromórficos – São Solos Podzolizados, em geral com
horizonte eluvial A2 nítido, de cor clara e sem apresentarem sintomas de
hidromorfismo.
 Podzóis Não Hidromórficos Sem Surraipa – São os Podzóis Não
Hidromórficos em que não aparece surraipa dura ou branda.
o Podzóis Não Hidromórficos Sem Surraipa, Normais – Corresponde ao
conceito central do Grupo a que pertencem.



Solos Hidromórficos – São solos sujeitos a encharcamento temporário ou
permanente que provoca intensos fenómenos de redução em todo ou em parte
do seu perfil. São solos com reduzido teor de matéria orgânica, pH médio a
reduzido e elevada capacidade de troca catiónica. Têm um elevado potencial
agrícola se adequadamente drenados, já que têm condicionalismos devido ao
excesso de água. Possuem uma reduzida permeabilidade e erodibilidade e uma
média sensibilidade à contaminação, uma vez que a capacidade de retenção e
eliminação de poluentes orgânicos e inorgânicos é mediana.
o Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial – São Solos Hidromórficos em
que não se observa um evidente horizonte A2.



Barros Pretos - São solos evoluídos de perfil A Bc C o.u A Ba C, argilosos, com um
tipo especial de argila (do grupo dos montmorilonóides) que lhes imprime
características específicas: elevada plasticidade e rigidez, presença de superfícies
polidas e pronunciado fendilhamento.
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Solos Calcários - São solos pouco evoluídos; com perfil do mesmo tipo do dos
Solos Litólicos, mas formados a partir de rochas calcárias e com percentagem
variável de carbonatos ao longo de todo o perfil. Segundo apresentam uma
tonalidade pardacenta ou avermelhada, assim se dividem em duas subordens:
o Solos Calcários Pardos.
o Solos Calcários Vermelhos.

A fim de facilitar a interpretação dos dados procedeu-se à agregação dos solos
segundo a categoria taxonómica de Ordem (Figura 4.9) e Subordem (Figura 4.10).

Figura 4.9 Agregação dos solos segundo a categoria taxonómica de Ordem
(representatividade expressa em % do total da área de estudo)

Figura 4.10 Agregação dos solos segundo a categoria taxonómica de Subordem
(representatividade expressa em % do total da área de estudo)

Foi possível observar a predominância dos Solos Argiluviados Pouco Insaturados,
ocupando 55% da área em estudo, sendo 43% formado por Solos Mediterrâneos
Pardos. Com uma representatividade inferior, encontram-se Solos Litólicos (cerca de
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19%) e os Solos Podzolizados (aproximadamente 13%). O conjunto destes três tipos de
solos abrange quase 90% do total da área de estudo pelo que as restantes Ordens
presentes têm uma expressão reduzida na área de estudo.

4.9.3

Capacidade de uso do solo
A Carta de Capacidade de Uso do Solo (SROA) agrupa os solos em cinco classes – A, B,
C, D, E - e três subclasses – e, h, s - de acordo com as suas potencialidades e limitações
agrícolas, tal como no Quadro 4.50 e Quadro 4.51, respetivamente.
Quadro 4.50 Classes da Carta de Capacidade de Uso do Solo
CLASSE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Poucas ou nenhumas limitações

A

Sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros
Suscetível de utilização agrícola intensiva
Limitações moderadas

B

Riscos de erosão no máximo moderados
Suscetível de utilização agrícola moderadamente intensiva
Limitações acentuadas

C

Riscos de erosão no máximo elevados
Suscetível de utilização agrícola pouco intensiva
Limitações severas
Riscos de erosão no máximo elevados a muito elevados

D

Não suscetível de utilização agrícola, salvo casos muito especiais
Poucas ou moderadas limitações para pastagens, exploração de matos e
exploração florestal
Limitações muito severas
Riscos de erosão muito elevados
Não suscetível de utilização agrícola

E

Severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal
ou servindo apenas para vegetação natural, floresta de proteção ou de
recuperação
Ou não suscetível de qualquer utilização

Quadro 4.51 Subclasses da Carta de Capacidade de Uso do Solo
SUBCLASSE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

e

Limitações resultantes de erosão e de escoamento superficial

h

Limitações resultantes de um excesso de água

s

Limitações do solo na zona radicular
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A análise da capacidade de uso dos solos na área sujeita ao presente EIA foi efetuada a
partir da cartografia digital associada à Carta de Capacidade de Uso do Solo e os
resultados desta análise são apresentados no Quadro 4.52 e Desenho 18 – Volume III.
Quadro 4.52 Classes e subclasses de aptidão dos solos, áreas totais e
sua representatividade na área de estudo
REPRESENTATIVIDADE (%)

CLASSE

CLASSE E
SUBCLASSE

ÁREA (HA)

A

-

-

-

Be

14,48

0,51

Bh

53,07

1,87

Bh+Bs

5,47

0,19

Bs

41,08

1,45

Ce

33,01

1,17

Ch

134,49

4,75

Cs

123,73

4,37

Cs+Ch

80,88

2,86

Ch+Cs

35,71

1,26

Cs+Ce

80,29

2,83

Ce+Cs

50,65

1,79

De

94,72

3,34

De+Ds

1,89

0,07

Dh

33,57

1,19

Ds

376,12

13,28

Ds+De

94,02

3,32

Ee

199,72

7,05

Es

0,64

0,02

Be+Bs+Ce

18,66

0,66

Be+Bs+Cs

5,07

0,18

Bh+Ch

27,17

0,96

Bs+Ch

116,87

4,13

Bs+Ch+Cs

3,57

0,13

Bs+Cs

44,76

1,58

Bs+De

7,25

0,26

Ce+Be+Bs

21,48

0,76

Ce+Bs

22,89

0,81

Ce+Cs+Bs

10,45

0,37

B

C

D

E

Complexos
de Classes

CLASSE E SUBCLASSE CLASSE
-

4,03

19,02

21,20

7,07

48,54
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CLASSE

Complexos
de Classes
(cont.)

REPRESENTATIVIDADE (%)

CLASSE E
SUBCLASSE

ÁREA (HA)

Ce+Cs+De

43,00

1,52

Ce+Cs+Ee

32,70

1,15

Ce+De

71,43

2,52

Ce+De+Ds

10,65

0,38

Ce+Ee

15,02

0,53

Ch+Bh

10,54

0,37

Ch+Bs

35,23

1,24

Ch+Ce+Cs

5,57

0,20

Ch+Cs+Bs

20,56

0,73

Ch+Dh

33,18

1,17

Cs+Bs

0,35

0,01

Cs+Ce+De

11,87

0,42

Cs+De

96,74

3,42

Cs+De+Ds

33,61

1,19

Cs+Dh

22,48

0,79

Cs+Ds

119,61

4,22

Cs+Ee

24,40

0,86

De+Ce

60,03

2,12

De+Ce+Cs

43,69

1,54

De+Cs

20,73

0,73

De+Ds+Cs

2,59

0,09

De+Ee

77,45

2,73

Ds+Ce

0,03

0,00

Ds+Cs

25,36

0,90

Ds+De+Ce

10,30

0,36

Ds+De+Cs

0,36

0,01

Ds+De+Es

16,39

0,58

Ds+Ee

35,80

1,26

Ds+Es

72,56

2,56

Ee+Ce

2,24

0,08

Ee+De

111,35

3,93

Ee+Ds

10,53

0,37

Es+Ee+Dh

20,22

0,71

CLASSE E SUBCLASSE CLASSE

Ver
anterior
(48,54)
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CLASSE

CLASSE E
SUBCLASSE

ÁREA (HA)

REPRESENTATIVIDADE (%)
CLASSE E SUBCLASSE CLASSE

Área Social

4,07

0,14

0,14

Total

2.832,33

100,00

100,00

A fim de facilitar a interpretação dos dados procedeu-se à representação gráfica dos
mesmos, como se pode observar na Figura 4.11. Verifica-se assim a predominância de
manchas formadas por complexo de classes, ocupando 55% da área de estudo, seguida
pela classe D e C, que caracteriza, respetivamente, 21% e 13% do solo.

Figura 4.11 Representatividade (%) das classes de aptidão de solo

O estudo da representatividade das subclasses torna-se difícil devido à existência de
manchas de complexos. Deste modo, no Quadro 4.53 é quantificada a
representatividade de cada tipo de limitação física (e - erosão e de escoamento
superficial, h - excesso de água e s - limitações do solo na zona radicular) na área de
estudo.
Quadro 4.53 Representatividade das três subclasses de Capacidade de
aptidão do solo na área de estudo
DESIGNAÇÃO

ÁREA (ha) REPRESENTATIVIDADE (%)

e - erosão e de escoamento superficial

1.036,.07

36,63

h - excesso de água

423,98

14,99

s - limitações do solo na zona radicular

1.368,21

48,38

Da análise dos dados apresentados anteriormente, é possível retirar as seguintes
conclusões:


Cerca de 55% da área de estudo está classificada como complexo de classes;



A classe D e C ocupam, respetivamente, 21% e 13% e estão relacionadas com
solos com limitações acentuadas a severas, suscetíveis a utilizações agrícolas
pouco intensivas e salvo casos muito especiais e com riscos de erosão muito
elevados;
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4.9.4



A classe E descreve solos que apresentam limitações severas a nível de
pastagem, exploração florestal, não sendo indicado para utilização agrícola,
representam cerca de 7% da área em estudo;



A classe B é a menos representativa, classificando apenas 4% do solo;



A subclasse s - limitações do solo na zona radicular é a mais representativa das
três subclasses, surgindo em perto de 48% da área de estudo, seguida da
subclasse e - erosão e de escoamento superficial, que ocupa cerca de 37% da
área de estudo. Por sua vez, a subclasse h - excesso de água está presente
apenas em cerca de 15% da área de estudo.

Evolução da situação de referência na ausência dos projetos
Do ponto de vista dos Solos, considera-se que na ausência do projeto se mantêm as
características identificadas na situação de referência, a longo prazo, visto não ser
previsível a ocorrência de alterações topográficas significativas. Importa referir que, a
nível evolutivo, as características pedológicas da região estarão normalmente
dependentes da intensidade de atuação dos fatores de formação dos solos, entre os
quais se destaca o fator Tempo, como um dos mais relevantes.
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4.10

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

4.10.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
A caracterização da vertente ambiental teve por base os seguintes elementos:

4.10.2



Carta Geológica de Portugal na escala 1:1.000.000 (LNEG, 2010)



Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000, Folhas 35-C (Santo Isidro de
Pegões), 35-D (Montemor-o-Novo) e 36-C (Arraiolos) (Zbyszewski & Veiga
Ferreira, 1966; Carvalhosa & Zbyszewski, 1994; Carvalhosa, 1998) e respetivas
notícias explicativas (Zbyszewski & Veiga Ferreira, 1968; Carvalhosa &
Zbyszewski, 1994; Carvalhosa, 1999).



Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral & Ribeiro, 1988);



Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual);



Regulamento de segurança e ações para estruturas de edifícios e pontes
(RSAEEP), aprovado pelo Decreto-Lei no 235/83, de 31 de Maio;



Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1, 2010);



Base de dados do LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia;



Base de dados da DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia;



Base de dados do Património Geológico de Portugal com o inventário de
geossítios de relevância nacional (http://geossitios.progeo.pt/);



Ofício do LNEG;



Ofício da DGEG;



Carta de Ordenamento e Condicionantes do PDM dos concelhos intersetados
pela área de estudo.

Geomorfologia
O relevo intersetado pela área de estudo organiza-se em duas unidades
geomorfológicas: a peneplanície alentejana e a bacia cenozóica do Tejo-Sado. A maior
altitude encontra-se no apoio 159 à cota 350 m na peneplanície alentejana (aplanação
Sempre-Noiva) e as menores altitudes, a rodar os 50 m, registam-se na Bacia do Tejo
Sado, no vale da Ribeira da Landeira, entre os apoios 189 e 191. A subestação de Divor
apresenta cotas entre 275 e 285 m e a subestação de Pegões cotas entre os 70 e 80 m.
A área de estudo abrange uma área de cabeceiras de redes hidrográficas pertencentes
a três bacias hidrográficas: Guadiana, Tejo e Sado. Verifica-se assim uma competição
de drenagem entre os afluentes destes três rios, particularidade que se reflete nas
características do relevo, principalmente no seu arrasamento imperfeito e nas formas
dos vales dele resultantes. Algumas das linhas de água que cruzam a área de estudo
são a Ribeira da Pachola, pertencente à bacia hidrográfica do Guadiana, Ribeira do
Divor e o Rio Almansor, pertencentes à bacia hidrográfica do Tejo e Ribeira Vale de
Figueira e Ribeira da Landeira, pertencentes à bacia hidrográfica do Sado.
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Relativamente à morfologia, na peneplanície alentejana foram identificadas duas
grandes fases de aplanação: uma, representada pelos cimos dos interflúvios que
separam as principais bacias hidrográficas; outra, testemunhada por formas de
embutimento, correspondente a vales largos e pouco encaixados, que se desenvolvem
a maneira de largos regolfos penetrativos ao longo da drenagem atual. O nível dos
cimos dos interflúvios principais é equivalente ao nível da “peneplanície, posição alta”
e, por via de regra, tem altitudes acima dos 300m, enquanto as formas de
embutimento correspondem ao nível “peneplanície, posição baixa” e tem altitude de
230-260m.
As duas fases de aplanação geraram as unidades mais extensas do relevo. Contudo,
este raramente atinge o aplanamento perfeito em qualquer dos níveis atrás
mencionados, surgindo em cada um deles pequenas elevações e rugosidades,
sobretudo quando o substrato geológico e formado por gnaisses e micaxistos. As
altitudes vão diminuindo para ocidente, em direção a Vendas Novas e Pegões, onde o
cimo do enchimento da bacia do Tejo-Sado ronda os 130-140 m. A altitude mais baixa
de toda a área do projeto localiza-se no vale da Ribeira de Landeira, em redor dos 50m.

4.10.3

Geologia
A área de estudo interseta um conjunto de terrenos que vão desde o Neoproterozóico
até ao presente. Nela destaca-se um substrato hercínico ou Maciço Hespérico aqui
representa pela Zona de Ossa Morena e Zona Sul Portuguesa, sobre o qual se
depositou a cobertura cenozóica correspondente à Bacia do Tejo-Sado, incluída na
Bacia sedimentar meso-cenozóica (Figura 4.12).
As seguintes unidades litostratigráficas fazem parte do Maciço de Évora que integra o
domínio geoestrutural da Zona de Ossa Morena, constituída do topo para a base:
a) Formação de Cabrela (Devónico sup. a Carbónico inf.?)
b) Formação de Carvalhal ou Formação dos “Xistos de Moura” (OrdovícicoSilúrico?)
c) Formação de Escoural (Neoproterozóico)
A Zona Sul-Portuguesa está separada da zona anterior pelo importante acidente
tectónico de Ferreira-Ficalho e está representada na área de estudo pelas seguintes
unidades:
d) Formação de Santa Iria (Devónico sup.)
e) Formação da Ribeira de Limas (Devónico médio a sup.)
f)

Formação de Pulo do Lobo (Devónico inf.?)
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Estas formações constituem, conjuntamente com as diversas rochas intrusivas, o
substrato hercínico. A maioria destes terrenos foi atingida por duas fases de
dobramento, metamorfismo, acompanhado de migmatização nos níveis mais
profundos, e de atividade ígnea.
Diversos afloramentos de granitóides implantaram-se nestas formações, sendo na sua
quase totalidade anteriores à segunda fase de deformação. Alguns deles,
completamente gnaissificados, são anteriores à primeira fase.

Fonte: Adaptado da Carta Geológica de Portugal na escala 1:1.000.000
(LNEG., 2010).

Figura 4.12 Esquema tectono-estratigráfico de Portugal Continental
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No Quadro 4.54 apresenta-se uma compilação das formações geológicas em que cada
infraestrutura do projeto (subestação e apoios) está implantada, de acordo com a
cartografia da Carta Geológica de Portugal, na escala 1/50 000, Folhas 35-C (Santo
Isidro de Pegões), 35-D (Montemor-o-Novo) e 36-C (Arraiolos) (Zbyszewski & Veiga
Ferreira, 1966; Carvalhosa & Zbyszewski, 1994; Carvalhosa, 1998) – Desenho 20
(Volume III).
Quadro 4.54 Quadro resumo com as formações geológicas e
indicação das infraestruturas do projeto aí implantadas.
DOMÍNIO GEOESTRUTURAL

BACIA MESO-CENOZÓICA

ZONA SUL PORTUGUESA

ZONA DE OSSA MORENA

ROCHAS INTRUSIVAS E
MIGMATITOS

FORMAÇÃO

INFRAESTRUTURA

Aluviões

Apoios: 177; 190-191

Complexo greso-argiloso de
Pegões

Apoios: 179; 204-210

Complexo Argilo-Gresoso de
Bombel

Subestação de Pegões;
Apoios: 173-176; 178;
180-189; 192-203; 21137A (RLPM.SN3-FN);

Paleogénico e Miocénico
Indiferenciados

Apoios: 147-149; 162-172

Formação de Santa Iria

Apoios: 150-153

Formação da Ribeira de Limas

Apoios: 154-158

Formação de Pulo do Lobo

Apoios: 159-161

Formação de Cabrela

Apoios: 135-146

Formação de Carvalhal ou
Formação dos “Xistos de Moura”

Apoios: 52; 61; 64; 68-71;
73-76; 82; 132-134;

Formação de Escoural

Apoio: 100

Dioritos e gabros associados

Apoios: 72; 78-80; 87; 89

Complexo migmatítico

Apoios: 53-60; 86; 90-93;
95-99; 127-131

Tonalitos

Subestação de Divor;
Apoios: 1/150 – 51; 62-63;
65-67; 101-126

Granodiorito e granitos
indiferenciados

Apoios: 83-85

Pegmatitos e granitos de grão
grosseiro

Apoios: 77; 81; 88; 94

De seguida será apresentada a descrição das formações geológicas cartografadas na
área de estudo, de acordo com as notícias explicativas da Carta Geológica de Portugal
na escala 1:50.000, folhas 35-C (Santo Isidro de Pegões), 35-D (Montemor-o-Novo) e
36-C (Arraiolos) (Zbyszewski & Veiga Ferreira, 1968; Carvalhosa & Zbyszewski, 1994;
Carvalhosa, 1999).
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4.10.3.1 Litostratigrafia da área de estudo
SUBSTRATO HERCÍNICO
Zona de Ossa Morena
As seguintes unidades litostratigráficas fazem parte do Maciço de Évora que integra o
domínio geoestrutural da Zona de Ossa Morena, constituída da base para o topo:

EC - Formação do Escoural (Carvalhosa & Zbyszewski, 1994)
Esta formação compreende terrenos de natureza xisto-gresosa, muito semelhantes aos
que se incluem na série Negra do sudoeste peninsular, atribuídos ao Neoproterozóico.
Representa uma série flyschóide muito possante (2500 m), cuja base é desconhecida
no Maciço de Évora. De uma forma muito simplificada esta formação é constituída,
essencialmente, por dois conjuntos: um inferior, Vulcano-sedimentar e outro, pelitopsamítico com abundantes quartzitos negros.
Os terrenos pertencentes à Formação do Escoural foram atingidos por intenso
metamorfismo, representado por micaxistos, mais ou menos feldspáticos, e
paragnaisses, com frequentes intercalações de metaliditos, além de metavulcanitos.
O metamorfismo regional, de idade hercínica, foi acompanhado nos níveis mais
profundos de processo anatexia diferencial que deu lugar a extenso domínio
migmatítico no Maciço de Évora, largamente representado na área de estudo.

EC – Micaxistos e paragnaisses; anfibolitos subordinados
Anfibolitos subordinados
Intercalações de metabasitos ocorrem eventualmente na série xisto-psamítica do
Escoural, distribuindo-se nesta área em afloramentos descontínuos. Trata-se de
anfibolitos maciços, porfiroblásticos, frequentemente granatíferos.

Formação de Carvalhal (Carvalhosa & Zbyszewski, 1994) ou Formação dos Xistos de
Moura (Carvalhosa, 1999)
Esta formação tem enorme extensão no Maciço de Évora. É constituída por
metabasitos e metapelitos associados, estes últimos com abundante quartzo de
exsudação, acompanhados esporadicamente de calcários e vulcanitos félsicos pouco
desenvolvidos. Do ponto de vista estrutural, esta formação representa megaestrutura
em sinclinal, onde na área de estudo a F. de Cabrela (Devónico Sup.) e a F. de Pedreira
da Engenharia (Devónico Médio) repousam na F. Carvalhal por intermédio de
conglomerado poligénico, sublinhando a presença de discordância. Também se verifica
o repousar da formação de Carvalhal sobre a Formação do Escoural.
A posição estratigráfica desta formação tem sido bastante controversa, embora
Carvalhosa (1999) tenha-lhe atribuído à idade Ordovícico-Silúrico, provisoriamente.
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Formação de Cabrela (Carvalhosa & Zbyszewski, 1994)
Na região situada na extremidade ocidental do Maciço de Évora, junto ao contacto
entre as zonas de Ossa-Morena e Sul-Portuguesa, localiza-se o Sinclinal de Cabrela cuja
sucessão estratigráfica inicia-se pela formação de Pedreira da Engenharia (fora da área
de estudo), seguindo-se a Formação de Cabrela que assenta discordantemente sobre a
primeira e sobre os xistos da Formação de Carvalhal (Ribeiro, 1983).
Na base da F. de Cabrela encontra-se nível conglomerático poligénico, com calhaus
diversos, seguindo de xistos muito finos com intercalações calcárias e xistos calcários, a
que se segue alternância de xistos e grauvaques finos, com intercalações de vulcanitos
félsicos além de raros níveis de conglomerados intraformacionais. A espessura total
desta formação é da ordem dos 200m.
Com base no conteúdo fossilífero preservados nas camadas carbonatadas
(conodontes, crinóides, corais, restos de trilobites) foi possível datar esta formação do
Devónico superior, podendo estar ainda representado níveis do Carbónico inferior.

Zona Sul Portuguesa
Na área em estudo, a sul da Zona de Ossa-Morena estende-se uma larga faixa de
terrenos onde estão cartografadas três formações do importante Grupo de FerreiraFicalho, que compreende a Formação de Santa Iria, a Formação da Ribeira de Limas e a
Formação do Pulo do Lobo, que fazem parte da Zona Sul Portuguesa. As duas zonas
estão separadas pelo cavalgamento de Ferreira-Ficalho.

PL – Formação do Pulo do Lobo (Devónico inferior?)
Encontra-se bem representado na área do projeto sendo interrompido pelos depósitos
de cobertura. Trata-se de uma sequência monótona constituída essencialmente por
filitos e quartzifilitos, com lentículas ou lâminas quartzíticas. Além disso, podem
ocorrer algumas intercalações de quartzovaques, quartzitos finos, metavulcanitos
ácidos e xistos verdes.
Tal como se verifica com a unidade anterior, esta formação foi atingida pela orogenia
hercínica que deu origem a xistosidade e dobramento acentuado.

RL – Formação de Ribeira de Limas (Devónico médio a sup.)
Esta unidade caracteriza-se pela alternância de bancadas de quartzovaques, de grão
fino a grosseiro, com filitos variados que passam gradualmente à formação subjacente
por intermédio dos xistos micáceos, com muito quartzo de exsudação, o que é
característico da F. Pulo do Lobo.
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SI – Formação de Santa Iria (Devónico superior)
Neste flysch (essencialmente constituída pela alternância de grauvaques e xistos) as
rochas pelíticas estão representadas por xistos finos, lustrosos e avermelhados; nos
níveis inferiores, predominam xistos um pouco luzentes (filitos), evidenciando
xistosidade pouco intensa. Os grauvaques formam bancadas de espessura variável,
podendo atingir alguns metros; não é raro apresentarem estratificação gradada e
outras estruturas sedimentares, o que sugere tratar-se de uma sequência turbidítica.

Rochas Intrusivas e Migmatitos

γz – Complexo migmatítico: migmatitos heterogéneos, gnaisses migmatíticos e
granitos associados
Neste complexo, os migmatitos heterogéneos são constituídos pela estreita associação
de rochas cristalofílitica, da Série Negra (PC) e de rochas graníticas (grão fino a
pegamtítico). Nesta formação são muito diversas as fácies assinaladas; desde injeção
leito a leito (gnaisses de injeção), passando por filonetes e massas granito-pegmatíticas
concordantes com a xistosidade dos metassedimentos associados, ou cortando
transversalmente a xistosidade, entre outros.
Os gnaisses migmatitcos representam migmatitos homogéneos com orientação
cristalofílica regularmente conservada, ou então com orientação descontínua, vestigial
ou nebulítica. Estas fácies encontram-se intimamente associadas, passando
insensivelmente a migmatitos graníticos, bastante homogéneos.

∆ - Dioritos e gabros associados
Estes dioritos são normalmente de grão médio, podendo por vezes serem grosseiros a
pegmatíticos, estes últimos com anfíbolas muito desenvolvidas e também com
megacristais de plagioclase.
Os afloramentos dioríticos desta região dispõem-se em alinhamentos ou afloramentos
alongados de acordo com as estruturas hercínicas de 2ª fase.

∆q – Tonalitos
A área de estudo interseta dois maciços desta formação: o Maciço do Divor e o Maciço
dos Hospitais, muito semelhantes entre si.
Maciços quase exclusivamente de composição tonalítica e bastante homogéneo, de
grão médio (no caso do Maciço dos Hospitais por vezes apresenta grão grosseiro), não
porfiróide e com ligeira gnaissosidade quase sempre presente.
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ϒ∆ - Granodiorito e granitos indiferenciados
Estas rochas predominantemente granodioríticas, com tendência granítica para leste,
representam fácies de variação da formação (Trondhjemitos e granodioritos
associados) à qual passam gradualmente. Assim pertencem a um mesmo maciço que
apresenta determinada zonalidade com predomínio de granitos na sua extremidade
oriental.

ϒP – Pegmatitos e granitos de grão grosseiro
Na área de estudo são relativamente abundantes as massas e filões de granitopegmatitos, com direção predominantemente NW-SE. São constituídos por feldspato
potássico, quartzo, plagioclase, moscovite, biotite e turmalina. Alguns destes filões,
ricos em quartzo e feldspato, foram objeto de exploração, como foi o caso das
pedreiras de Pedras Alvas e de Pedras Pintas, fora da área de estudo.

Bacia Meso-cenozóica

Ø – Paleogénico e Miocénico Indiferenciados
Este conjunto é constituído por cascalheiras, grés argilosos e argilas arcósicas
cinzentas, grés a argilas avermelhadas com atapulgite e margas acinzentadas com
concreções calcárias.
Estende-se ao longo do maciço antigo, formando uma auréola que acompanha o bordo
oriental da Bacia Terciária do Tejo. Atendendo às informações adquiridas na
perfuração de furos de pesquisa de água, a espessura desta formação pode atingir os
80 m, embora com grande variabilidade.

M – Miocénico Fluvio-Marinho de Lavre
Esta formação na área de estudo está descrita como afloraram argilas com concreções
calcárias, cobrindo argilas avermelhadas e acinzentadas com veios e concreções
calcárias, com aspeto do Paleogénico.

MP – Complexo Argilo-Gresoso de Bombel
Esta formação é constituída por uma grande variedade de camadas, desde grés
argilosos castanho-avermelhados com pequenos seixos rolados, por argilas arenosas
acinzentadas, esverdeadas, e acastanhadas e por algumas areias passando a areolas.
Também são descritas impregnações e concreções calcárias. A sua espessura deve
rondar os 30 metros.
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P – Complexo greso-argiloso de Pegões
Trata-se de grés argilosos amarelo-esverdeados, acinzentados, amarelados,
acastanhados, etc. e também de areias amarelas, acastanhadas, brancas, castanho
avermelhadas às vezes com seixos e com argilas da mesma cor. A sua espessura pode
variar entre 17 e 45 m.

Holocénico
a – aluviões
Ocorrem associadas às principais linhas de água, nomeadamente: rio Almansor, Rib.ª
de Cabrela, Rib.ª Vale de Figueira, Rib.ª Vale das Bicas e Rib.ª da Califórnia.
A sua espessura é variável, podendo em certos casos ultrapassar os 4 m. As aluviões
são arenosas e cascalhentas, podendo apresentar intercalações argilosas e lodosas.

4.10.4

Tectónica, Neotectónica e Sismicidade
Na área de estudo, os terrenos da Zona de Ossa-Morena foram atingidos por duas
fases de dobramento, seguidas de deformações frágeis que deram origem a
cavalgamentos e desligamentos. Todos estes movimentos pertencem ao ciclo
orogénico hercínico. De modo geral, a região apresenta-se caracterizada por
dobramento dominante com orientação geral NW-SE, planos axiais subverticiais e
vergência para sudoeste. Evidenciam-se algumas estruturas, como o sinclinal de
Cabrela, originadas durante a segunda fase de deformação hercínica. A atuação da
fase de compressão frágil deu origem a cavalgamentos, fortemente inclinados, por
vezes com apreciável componente horizontal, tendo resultado dispositivo estrutural
em que se evidencia a sobreposição anómala de diferentes unidades litológicas. De
entre estes acidentes tectónicos, salienta-se o cavalgamento de Ferreira-Ficalho que
estabelece o contacto entre as Zonas de Ossa-Morena e Sul-Portuguesa que se trata
de um acidente de 1ª ordem.
A fraturação tardi-hercínica está representada por sistemas de falhas NNE-SSW, por
vezes acompanhado de sistemas conjugado de direção NNW-SSE, que produziram
desligamentos, não sendo raro encontrarem-se as estruturas da região fortemente
deslocadas. Diversas fraturas transversais foram preenchidas por rochas filonianas,
sobretudo pórfiros graníticos e microdioritos.
Todos os terrenos da Zona Sul-Portuguesa existentes na área de estudo foram
afetados pela orogenia hercínica, embora com intensidades diferentes.
Nos tempos pós-hercínicos algumas falhas rejogaram para dar lugar a bacias, que
foram preenchidas por depósitos cenozóicos. É o que se observa no setor mais
ocidental da área em estudo, onde se formaram extensos depósitos em ligação com a
bacia do Sado, relacionados com a elevação do soco que se terá iniciado no Miocénico
inferior.
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A atividade sísmica do território português resulta de fenómenos localizados na
fronteira das placas Africana e Euro-asiática (sismicidade inter-placa) e também de
fenómenos no interior da placa Euro-asiática (sismicidade intra-placa). No interior
desta placa, a sismicidade é difusa, coincidindo os epicentros, grosso modo, com os
grandes acidentes ao nível do soco, os quais rejogaram aquando da compressão
miocénica e mostram também sinais de atividade sísmica no Quaternário (últimos 2
milhões de anos). De acordo com a Carta Neotectónica de Portugal na escala 1/1 000
000 (Cabral & Ribeiro, 1988), a área de estudo é intersetada por uma falha provável
com inclinação desconhecida e movimentação vertical e por vários lineamentos
geológicos que poderão corresponder a falhas ativas (Figura 4.13)
Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada em
Portugal Continental (IM, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área de
estudo situa-se numa zona com intensidade sísmica máxima de grau VIII (Figura 4.13).
Em Portugal Continental a Intensidade Sísmica Máxima observada varia entre grau V e
grau X, correspondendo a sismos classificados, respetivamente, como forte e
destruidor. De acordo com a referida escala, nos sismos de grau VIII (ruinoso) é
afetada a condução dos automóveis, ocorre torção e queda de chaminés,
monumentos, torres e reservatórios elevados, as estruturas movem-se sobre as
fundações no caso de não estarem ligadas inferiormente, os painéis soltos no
enchimento de paredes são projetados, as estacarias enfraquecidas partem, ocorrem
mudanças nos fluxos ou nas temperaturas das fontes e dos poços e podem ocorrem
fraturas no chão húmido e nas vertentes escarpadas.
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Figura 4.13 Neotectónica, Intensidade sísmica máxima observada e zonamento sísmico de
Portugal Continental.
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De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e
Pontes (RSAEEP, 1983) a região em análise localiza-se entra a zona sísmica A e B,
consideradas as zonas de maior sismicidade das quatro em que Portugal Continental se
encontra classificado (Figura 4.13). À zona A corresponde um coeficiente de
sismicidade (α) de 1,0 e à Zona B corresponde um coeficiente de sismicidade (α) de
0,7.
De acordo com o Eurocódigo 8 - Projeto de estruturas para resistência aos sismos
(EC8), a ação de fenómenos sísmicos mais ou menos severos pode ser sistematizada
em dois grandes tipos:


Ação sísmica do Tipo 1, correspondente a sismos distantes, de grande
magnitude e com epicentro no mar (sismicidade interplacas Eurasiática e
Africana);



Ação sísmica do Tipo 2, associada a sismos locais, de magnitude moderada e
pequena distância focal (sismicidade intraplaca Eurasiática).

O documento de regulamentação define, em função do tipo de ação sísmica
considerada e para cada uma das zonas sísmicas definidas, o valor da aceleração de
referência de projeto, como esquematizado na Figura 4.14.

Figura 4.14 Zonamento sísmico em Portugal Continental para os cenários de sismo afastado
(à esquerda) e sismo próximo (à direita) (Anexo Nacional NA, 2010).

A zona onde se insere a área do projeto corresponde às zonas sísmicas 1.3 (Montijo) e
1.4 (Vendas Novas, Montemor-o-Novo e Évora), relativamente à ação sísmica do Tipo
1, e à zona 2.3 (Montijo e Vendas Novas) e 2.4 (Montemor-o-Novo e Évora) no que se
refere à ação de Tipo 2. No Quadro 4.55 destacam-se as acelerações máximas de
referência de projeto a considerar.
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Quadro 4.55 Aceleração máxima de referência de projeto nas várias zonas sísmicas
AÇÃO SÍSMICA TIPO 1

4.10.5

AÇÃO SÍSMICA TIPO 2

Zona Sísmica

agR (m/s2)

Zona Sísmica

agR (m/s2)

1.1

2.5

2.1

2.5

1.2

2.0

2.2

2.0

1.3

1.5

2.3

1.7

1.4

1.0

2.4

1.1

1.5

0.6

2.5

0.8

1.6

0.35

-

-

Recursos e valores geológicos
De acordo com as notícias explicativas que abrangem a área de estudo, a região mais a
ocidente é caracterizada pela presença de extensos afloramentos de argilas, de grés e
de areias que eram utilizados para a construção. Na região mais a oriente são referidas
várias pedreiras de granitóides, mas que se encontram abandonadas. A pedra aí
extraída era utilizada na construção local, na preparação de paralelepípedos, para
pavimentação de estradas e para brita. Estas notícias também referem a ocorrências
de mineralizações do tipo filoneano e/ou maciços com índice de Fe, Cu, Pb, Zn, As e Sb
e em alguns dos quais já foram objeto de exploração mineira.
No contacto efetuado às entidades, a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e o
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), em ofícios enviados à PROCESL,
referem algumas áreas potenciais de exploração, pedreiras, áreas com contrato e/ou
pedido para prospeção e pesquisa de substâncias e áreas para recuperação ambiental
ou com interesse geológico devido ao seu valor científico. Esta informação foi
complementada com a informação constante na base de dados online da DGEG. A
compilação destes elementos pode ser consultada no Quadro 4.56 e estão
representadas na Figura 4.15.
Quadro 4.56 Caracterização de recursos e valores geológicos na área de estudo e sua
envolvente
DENOMINAÇÃO

TIPO ÁREA

N.º CADASTRO/
REF.ª

SUBSTÂNCIA

FONTE

--

Área potencial

3487

Qz, Feld.

DGEG

Área potencial

350

Herdade da Caeira

Recuperação ambiental
com constrangimentos

--

Fe, Cu

DGEG

Pedreira de Benafessim

Pedreira

3897

Granito

DGEG

--

Pedreira

6549

--

DGEG

Aurmont Resourses,
Sociedade Unipessoal,
Lda

Pedido de Prospeção e
Pesquisa

MNPP0385

Au, Ag, Cu, Pb,
Zn e metais
associados

DGEG
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DENOMINAÇÃO

TIPO ÁREA

N.º CADASTRO/
REF.ª

SUBSTÂNCIA

FONTE

Eurocolt Resources
Unipessoal, Lda

Contrato de Prospeção
e Pesquisa

MNPP01311

Au, Ag, Cu, Pb,
Zn e metais
associados

DGEG

MAEPA – Empreend.
Mineiro e participações,
Lda

Pedido de Prospeção e
Pesquisa

MNPP00913

Cu, Pb, Zn, Au,
Ag

DGEG

MAEPA – Empreend.
Mineiro e participações,
Lda

Contrato de Prospeção
e Pesquisa

MNPP00913

Cu, Pb, Zn, Au,
Ag

DGEG

Corte Geológico da
Estação de Cabrela

Área de interesse
geológico

--

Valor
Científico

LNEG

Pedreira da Engenharia

Área de interesse
geológico

--

Valor
Científico

LNEG

Figura 4.15 Recursos e valores geológicos presentes na área envolvente à área de estudo

Recursos minerais metálicos e energéticos
De acordo com a informação fornecida pelo LNEG, na área de estudo não há
conhecimento da ocorrência de recursos minerais metálicos e energéticos com
reconhecido valor económico.
No entanto, o concelho de Montemor-o-Novo apresenta um apreciável potencial para
minérios preciosos e metálicos, como pode ser comprovado pelo contrato de
prospeção e pesquisa (Montemor-o-Novo) para ouro, prata, cobre, chumbo, zinco e
metais associados atribuído a empresa Eurocolt Resources Unipessoal, Lda (ref.
MNPPO1311). Também na zona de Vendas Novas/Montemor-o-Novo se encontra
atribuída uma área de prospeção e pesquisa (Marateca) de Cu, Pb, Zn, Au Ag e outros
minerais a empresa MAEPA - Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda. (ref.
MNPPOO913), o que indicia também a potencialidade existente nesta região para
estas substâncias.
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Recursos minerais não metálicos
Como já descrito anteriormente, a área de estudo interseta unidades geológicas
integrantes da cobertura cenozoica (a Oeste) e do substrato hercínico, que
frequentemente constituem recursos de rochas industriais.
O LNEG informou que embora não disponha de conhecimentos pormenorizados sobre
os recursos minerais não metálicos desta área, refere-se que nas formações cenozoicas
na área Oeste da área de estudo se tem explorado cascalheiras, areias e grés para a
construção civil e argilas para a cerâmica estrutural, pelo que aquelas formações têm
potencial para os recursos referidos. Acrescenta ainda, a possível ocorrência de argila
especial (atapulgite) no cortejo argiloso destes depósitos, conforme revelado por
estudos preliminares (Dias, 1998).
Relativamente ao substrato hercínico, as rochas cristalinas ígneas e metamórficas
(gabros, dioritos, quartzitos, etc.), quando pouco alteradas, apresentam boas
potencialidades para a produção de agregados. Também a rocha nos afloramentos
tonalíticos, trondhjemotico-granodioríticos e migmatíticos pode apresentar boa
aptidão para aquele fim. Salienta-se que nesta região constituem recursos minerais, o
quartzo e feldspato em manchas de pegmafitos e granitos de grão grosseiro
associados.

Património/Valores geológicos
A consulta das bases de dados de geossítios: geoportal (http://geoportal.lneg.pt/) e a
Progeo (http://geossitios.progeo.pt/), não forneceram dados relevantes para a área de
estudo.
No entanto, o ofício enviado pelo LNEG no âmbito do contacto às entidades
comunicou a existência de dois afloramentos/cortes geológicos de elevado interesse
científico, na estrutura do sinclinal de Cabrela (Figura 4.15):
Afloramentos de calcários da Pedreira de Engenharia
O corte da Pedreira de Engenharia constitui uma secção de referência no
sinclinal de Cabrela. Neste local ocorrem calciturbiditos, que forneceram
fósseis de conodontes do Devónico médio, de idade Eifeliano superior
(Boogard, 1972, in Oliveira et al., 2013).

Corte da Estação de Cabrela
O corte da Estacão de Cabrela situa-se no flanco SW da estrutura sinclinal, ao
longo da linha de caminho-de-ferro e expõe os xistos e siltitos da Formação de
Cabrela, representativos da base desta unidade, com lentículas de calcário
intercalado. Nas lentículas de calcários da Formação de Cabrela, situadas perto
da estação de caminho-de-ferro foram identificados fósseis de conodontes do
Devónico médio, de idade Frasniano superior (Boogard, 1983 in Oliveira et al.,
2013), enquanto nesta secção os xistos forneceram esporos da Biozona CM, do
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Carbónico inferior de idade Tournaisiano superior (Oliveira et al., 2013 e
bibliografia inclusa). Por tal razão, as lentículas de carbonatos foram
interpretadas como olistolitos (Oliveira et al., 2013 e bibliografia inclusa).

Segundo Oliveira et aI., (2013) e bibliografia inclusa a discordância entre as Formação
da Pedreira de Engenharia e a Formação de Cabreia tem sido interpretada como
marcador da primeira fase de deformação tectónica da orogenia varisca na Zona de
Ossa Morena (Ribeiro, 1983 in Oliveira et al., 2013). Por essa razão estes dois locais são
considerados de elevado valor científico e que interessa preservar.
No Quadro 4.57 são apresentados os recursos e valores geológicos intersetados pelas
infraestruturas do projeto – apoios da linha elétrica e subestações.
Quadro 4.57 Recursos e valores geológicos intersetados pelas infraestruturas do projeto
DENOMINAÇÃO

TIPO ÁREA

Apoios/Subestações

Eurocolt Resources Unipessoal,
Lda (MNPP01311)

Contrato de Prospeção
e Pesquisa

Apoios: 125-145

MAEPA – Empreend. Mineiro e Contrato de Prospeção
participações, Lda (MNPP00913)
e Pesquisa
Corte Geológico da Estação de
Cabrela

4.10.6

Apoios: 146 – 37A (RLPM.SN3FN) Subestação de Pegões

Área de interesse
geológico

Apoios: 145-146

Evolução da situação de referência na ausência dos projetos
Não se aplica.
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4.11

SAÚDE HUMANA

4.11.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
No presente subcapítulo procede-se à caracterização da situação atual da saúde,
iniciando-se com um pequeno enquadramento da região em estudo que tem como
base os diversos Perfis Locais de Saúde, desenvolvidos pelo Sistema Nacional de Saúde
no âmbito do projeto Perfis de Saúde. Posteriormente e pela relevância e importância
associadas à saúde humana, é efetuada uma análise da influência do quadro acústico e
dos Campos Eletromagnéticos no âmbito das linhas elétricas.

4.11.2

Enquadramento regional de saúde
A área de estudo está integrada em duas regiões do país, Alentejo e Lisboa e Vale do
Tejo, sendo que a primeira inclui a maior parte da extensão da linha elétrica e SE de
Divor, enquanto a segunda, a SE de Pegões, localizada no concelho de Montijo. Assim,
no Quadro 4.58 apresentam-se as características gerais da população apresentadas
nos Perfis Locais de Saúde (PeLS) da Administração Regional de Saúde (ARS) do
Alentejo e ARS de Lisboa e Vale do Tejo, assim como dos respetivos Agrupamentos de
Centros de Saúde (ACeS) que abrangem a área de estudo – ACeS Alentejo Central e
ACeS Arco Ribeirinho.
Quadro 4.58 - Características da ARS e das ACeS abrangidas pela área de estudo
ACeS

População
Residente
(Hab)

Índice de
Envelhecimento

Índice de
dependência
de idosos

Esperança
média de
vida

Municípios
Abrangidos na AE

ARS Alentejo

501.747

190,8

39,8

79,5

-

ACeS
Alentejo
Central

163.980

186,9

39,0

80,7

Évora, Arraiolos,
Montemor-ONovo, Vendas
Novas

ARS LVT

3.631.935

138,7

33,6

81,2

-

ACeS Arco
Ribeirinho

215.497

128,8

31,7

79,3

Montijo

Fonte: Perfil Local de Saúde 2014 – ACeS Alentejo Central; Perfil Local de Saúde 2016 – ACeS Arco
Ribeirinho.

Segundo o Perfil de Saúde de Portugal (2017), redigido pela Comissão Europeia, e com
base nas estimativas do Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), no ano de
2015, pelo menos 26% da carga global da doença do país está relacionada com os
seguintes fatores de risco:


Tabagismo;



Consumo de álcool;



Hábitos alimentares;



Inatividade física.
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O Quadro 4.59 descreve a percentagem de inscritos por diagnóstico ativo nos Cuidados
de Saúde Primários.
Quadro 4.59 – Proporção de inscritos nos Cuidados de Saúde Primários por diagnóstico ativo
Diagnóstico

ARS Alentejo

ACeS Alentejo
Central

ARS LVT

ACeS Arco
Ribeirinho

Abuso do tabaco (%)

7,0

7,4

8,3

7,1

Excesso de Peso (%)

3,2

3,5

5,5

2,7

Abuso Crónico do
álcool (%)

0,9

0,9

1,0

0,6

Abuso de drogas (%)

0,3

0,2

0,4

0,3

Hipertensão

25,3

26,2

20,7

17,8

Alteração no
metabolismo dos
lípidos

19,2

19,4

16,7

14,1

Perturbações
depressivas

9,0

8,5

8,5

7,8

Diabetes

8,6

8,1

6,9

7,0

Fonte: Perfil Local de Saúde 2014 – ACeS Alentejo Central; Perfil Local de Saúde 2016 – ACeS Arco
Ribeirinho.

Na Figura 4.16 e Figura 4.17 estão enumeradas as principais causas de morte para a
ACeS Alentejo Central e ACeS Arco Ribeirinho, respetivamente.

SSA – Sinais, Sintomas e Achados
Fonte: Perfil Local de Saúde 2014 – ACeS Alentejo Central.

Figura 4.16 – Mortalidade proporcional no ACeS Alentejo Central
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SSA – Sinais, Sintomas e Achados
Fonte: Perfil Local de Saúde 2016 – ACeS Arco Ribeirinho.

Figura 4.17 – Mortalidade proporcional no ACeS Arco Ribeirinho.

No ACeS Alentejo Central verifica-se que as maiores causas de morte estão associadas
a doenças do aparelho circulatório, não havendo registo de outras doenças ao nível
desta sub-região. Contudo, verifica-se que ao nível da região do Alentejo, para além
das doenças do aparelho circulatório que estão em primeiro lugar como causa de
morte, seguem-se os tumores malignos e doenças do aparelho respiratório.
Relativamente ao ACeS Arco Ribeiro, verifica-se que as doenças do aparelho
circulatório são a principal causa de mortalidade (27,9%), seguida dos tumores
malignos (24,0%) e das doenças do aparelho respiratório (11,4%).
Considera-se como grupos vulneráveis, em termos de saúde humana, as pessoas nas
seguintes condições:


Os idosos com idade superior a 65 anos;



As crianças com idades até aos 5 anos;



Os indivíduos com doenças crónicas (doenças cardíacas, respiratórias, renais,
diabetes e alcoolismo), com obesidade e os imunodeprimidos.

4.11.3 Caracterização do quadro acústico na área em estudo
Como mencionado no subcapítulo 4.6 apresentado a priori, referente ao descritor
Ambiente Sonoro, o Regulamento Geral do Ruído (RGR) encontra-se legislado pelo
Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de janeiro, no qual são estabelecidos limites sonoros que
procuram salvaguardar a o bem-estar das populações, com efeitos diretos na saúde
humana.
De referir que, após análise específica do ambiente acústico junto aos receptores
sensíveis identificados, os resultados das medições efetuadas evidenciam que são
cumpridos os limites legais do RGR, nomeadamente Lden≤63 dB(A) e Ln≤53 dB(A), pelo
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que não se prevê que o ambiente sonoro da área de estudo possa induzir, efeitos
negativos ao nível da saúde da população local.

4.11.4 Influência dos Campos Eletromagnéticos
Várias organizações internacionais já estudaram o efeito dos campos eletromagnéticos
nas populações, estando a Legislação Portuguesa enquadrada nas orientações da
Organização Mundial de Saúde e nas melhores práticas da União Europeia.
A Lei nº 30/2010, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 20/2018, de 4 de maio,
regula os mecanismos de definição dos limites da exposição humana a campos
magnéticos, elétricos e eletromagnéticos derivados de linhas, derivados de linhas,
instalações e equipamentos de alta e muito alta tensão, tendo em vista salvaguarda a
saúde pública. Segundo o ponto 2 do Artigo 2º, “a regulamentação dos níveis da
exposição humana aos campos magnéticos deve comportar patamares especialmente
prudentes para as situações de:


Unidades de saúde e equiparados, exceptuada a própria exposição derivada dos
equipamentos e instrumentos indispensáveis ao normal funcionamento dessas
instalações;



Quaisquer estabelecimentos de ensino ou afins, como creches ou jardins-de infância;



Lares da terceira idade, asilos e afins



Edifícios residenciais



Espaços, instalações e equipamentos desportivos.”.

Destaca-se ainda o Decreto-Lei nº 11/2018, de 15 de fevereiro, que estabelece
critérios de minimização e de monitorização da exposição da população a campos
magnéticos, elétricos e eletromagnéticos que devem orientar a fase de planeamento e
construção de novas linhas de alta tensão (AT) e muito alta tensão (MAT) e a fase de
exploração das mesmas.
Em 2015, o Comité Científico para Riscos de Saúde Novos e Emergentes, da Comissão
Europeia, publicou um relatório sobre os efeitos potenciais da exposição a campos
eletromagnéticos, em toda a gama de frequências. Foi possível concluir que as
orientações da International Commission on Non -Ionizing Radiation Protection,
apresentadas na Recomendação do Conselho n.º 1999/519/CE, de 12 de julho de
1999, e na Portaria 1421/2004, de 23 de novembro, continuam em vigor, assegurando
a segurança e salvaguarda da saúde humana. O limite de exposição a campos elétricos
e magnéticos a 50 Hz está apresentado no quadro abaixo.
Quadro 4.60 - Limite de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz
CAMPO ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS DE EXPOSIÇÃO
Público em geral
(em permanência)

[kV/m] (RMS)
5

DENSIDADE MAGNÉTICA
[µT] (RMS)
100
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No entanto, refere-se que até ao presente não foi evidenciada qualquer ligação entre a
exposição dos campos eletromagnéticos e o desenvolvimento de efeitos na saúde
humana.
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4.12

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

4.12.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
Os valores médios dos vários elementos meteorológicos (temperatura, precipitação,
entre outros), durante um período de tempo suficientemente longo para se admitir
que ele representa o valor predominante daquele fator no local considerado,
determinam o clima de um dado local.
Séries longas de dados permitem estudar as variações e as tendências do clima sendo
que, de acordo com a Organização Mundial de Meteorologia (OMM), o período de
análise adotado para determinar o clima de um dado local é de 30 anos. Como
resultado, estabelecem-se normais de referência (normais climatológicas) dos vários
elementos meteorológicos a partir das quais é possível classificar e identificar o tipo de
clima daquele local.
Neste sentido, a metodologia adotada para caracterizar climatologicamente a região
em estudo consistiu em:


Identificar estações climatológicas na região em estudo;



Analisar as normais climatológicas existentes mais recentes (1971-2000), das
estações climatológicas localizadas, dos elementos meteorológicos pertinentes
(temperatura, precipitação, humidade relativa do ar, regime de ventos,
nevoeiro, insolação e geada);



Classificar o tipo de clima com base na análise das condições climáticas.

Dado o caráter do presente descritor, o Clima será analisado para a região onde se
inserem os elementos de projeto, de acordo com os dados disponíveis, e não para
cada elemento de projeto.

4.12.2

Estações meteorológicas
No quadro seguinte apresentam-se as estações climatológicas identificadas na região
em estudo, cujos dados são utilizados na análise climática.
Quadro 4.61 - Estações climatológicas identificadas na região em estudo
ESTAÇÃO
CLIMATOLÓGICA

LATITUDE

LONGITUDE

ALTITUDE

DISTÂNCIA EM RELAÇÃO AOS
ELEMENTOS DE PROJETO

Pegões

38: 38' N

8: 39' W

64 m

Aprox. a 4 km a SW da área de
implantação da subestação

Évora

38: 34' N

7: 54' W

309 m

Aprox. a 11 km a SE
do início do traçado da linha
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4.12.3

Caracterização climática da área de estudo

4.12.3.1 Temperatura do ar
Na Figura 4.18 são apresentados os valores médios mensais de temperatura tendo por
base as normais climatológicas (1971-2000) da Estação Climatológica de Pegões.
Verifica-se que a temperatura média anual do ar em Pegões no período 1971-2000 foi
de 16,2:C. O regime mensal médio apresenta valores máximos nos meses de verão,
destacando-se julho e agosto, e mínimos no inverno, nomeadamente em Janeiro e
Dezembro. A média anual da temperatura máxima atinge os 22,3:C e a média anual da
temperatura mínima os 10,1:C, estabelecendo-se uma amplitude térmica média de
12,2:C.

Figura 4.18 - Temperaturas Mensais Médias, Máximas e Mínimas do ar medidas na Estação
Climatológica de Pegões

Na Figura 4.19 são apresentados os valores médios mensais de temperatura tendo por
base as normais climatológicas (1971-2000) da Estação Climatológica de Évora.
Verifica-se que a temperatura média anual do ar em Évora no período 1971-2000 foi
de 15,9:C. O regime mensal médio apresenta valores máximos nos meses de verão,
destacando-se julho e agosto, e mínimos no inverno, nomeadamente em Janeiro e
Dezembro. A média anual da temperatura máxima atinge os 20,7:C e a média anual da
temperatura mínima os 11:C, estabelecendo-se uma amplitude térmica média de
9,7:C.
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Figura 4.19 - Temperaturas Mensais Médias, Máximas e Mínimas do ar medidas na Estação
Climatológica de Évora

4.12.3.2 Regime de ventos
Na Estação Climatológica de Pegões (Figura 4.20 - a), no período de 1971-2000, os
rumos do vento mais frequentes são do setor Oeste (20,6%). O vento que atinge
velocidade média mais elevada registada é proveniente do setor de Sudoeste (SO),
apresentando o valor de 5,7 km/h, seguido pelos ventos do setor Oeste e Sul. De
referir ainda que não existem dados relativamente a rajadas com velocidades
superiores a 60 km/h e 80 km/h nesta estação.
Na Estação Climatológica de Évora (Figura 4.20 - b), no período de 1971-2000, os
rumos do vento mais frequentes são do setor Norte (16,7%). O vento que atinge
velocidade média mais elevada registada é proveniente do setor de Noroeste (NO),
apresentando o valor de 19 km/h, seguido pelos ventos do setor Norte e Oeste. De
referir ainda que em 2,5 dias são registadas rajadas com velocidades superiores a 60
km/h, porém não se registam rajadas com velocidades superiores a 80 km/h.
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(a)

(b)

Figura 4.20 - Frequência e velocidade média dos ventos para a Estação Climatológica de
Pegões (a) e Évora (b)

4.12.3.3 Precipitação
Na região de Pegões, com base nas normais climatológicas (1971-2000) da Estação
Climatológica de Pegões a precipitação média anual total é de 673,6 mm. A
distribuição dos valores médios totais de precipitação é desigual, resultando na divisão
do ano num período húmido de janeiro a maio e de outubro a dezembro, e num
período seco entre junho e setembro (Figura 4.21). Refere-se ainda que a precipitação
é inversamente proporcional à evaporação e à temperatura, sendo que a evaporação
é, na maioria dos meses, superior à precipitação (Figura 4.21).

Figura 4.21 - Termopluviometria na Estação Climatológica de Pegões
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Na região de Évora, com base nas normais climatológicas (1971-2000) da Estação
Climatológica de Évora, a precipitação média anual total é de 609,4 mm. A distribuição
dos valores médios totais de precipitação é desigual, resultando na divisão do ano num
período húmido de janeiro a maio e de outubro a dezembro, e num período seco entre
junho e setembro (Figura 4.22). Refere-se ainda que a precipitação é inversamente
proporcional à evaporação e à temperatura, sendo que a evaporação é superior à
precipitação (Figura 4.22).

Figura 4.22 - Termopluviometria na Estação Climatológica de Évora

4.12.3.4 Humidade relativa do ar
Segundo as normais climatológicas (1971-2000) da Estação Climatológica de Pegões o
ritmo intermensal da humidade do ar manifesta a estreita relação com a temperatura
do ar, observando-se, naturalmente, menores valores da humidade do ar nos meses
de verão, mais quentes. Os valores médios da humidade relativa do ar registados às 9
horas variam entre 67 e 91%, ao longo do ano (Figura 4.23). Os meses com menor
humidade relativa média no ar são julho e agosto, com valores médios de humidade
que variam entre os 67 e 68% às 9 horas (Figura 4.23).
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Figura 4.23 - Valores médios mensais da humidade relativa do ar
na Estação Climatológica de Pegões

Segundo as normais climatológicas (1971-2000) da Estação Climatológica de Évora o
ritmo intermensal da humidade do ar manifesta a estreita relação com a temperatura
do ar, observando-se, naturalmente, menores valores da humidade do ar nos meses
de verão, mais quentes. Os valores médios da humidade relativa do ar registados às 9
horas variam entre 62 e 87%, ao longo do ano (Figura 4.24). Os meses com menor
humidade relativa média no ar são julho e agosto, com valores médios de humidade
que variam entre os 62 e 65% às 9 horas (Figura 4.24).

Figura 4.24 - Valores médios mensais da humidade relativa do ar
na Estação Climatológica de Évora

4.12.3.5 Nevoeiro
Na região em estudo, a ocorrência de nevoeiros pode verificar-se durante todo o ano,
com menor incidência durante o verão.
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Na região de Pegões, de acordo com as normais climatológicas (1971-2000) da Estação
Climatológica de Pegões, em média ocorrem 16,1 dias no ano com nevoeiro (Figura
4.25), fazendo-se este sentir com maior intensidade nos meses de agosto (1,8 dias),
setembro (2,3 dias), outubro (1,7 dias), janeiro (2,1 dias) e fevereiro (1,7 dias).

Figura 4.25 - Valores médios de nevoeiro na Estação Climatológica de Pegões

Na região de Évora, de acordo com as normais climatológicas (1971-2000) da Estação
Climatológica de Évora, em média ocorrem 45,7 dias no ano com nevoeiro (Figura
4.26), fazendo-se este sentir com maior intensidade nos meses de novembro (5,7 dias),
dezembro (7,0 dias), janeiro (6,6 dias) e fevereiro (5,7 dias).

Figura 4.26 - Valores médios de nevoeiro na Estação Climatológica de Évora

4.12.3.6 Geada
De acordo com as normais climatológicas (1971-2000), na Estação Climatológica de
Pegões registaram-se uma média de 29,6 dias de geada por ano, enquanto na Estação
Climatológica de Évora se registaram em média 4,9 dias de geada por ano.

4.12.3.7 Insolação
Entende-se por insolação o número de horas de sol descoberto acima do horizonte,
expressa em horas de sol por ano ou em percentagem.
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De acordo com as normais climatológicas (1971-2000), na Estação Climatológica de
Pegões registaram-se uma média de 2 298,7 horas de insolação por ano, enquanto que
na Estação Climatológica de Évora registaram-se em média 2 714,6 horas de insolação
num ano.

4.12.4

Classificação climática
Para a delimitação dos distintos tipos de clima considerou-se a classificação de
Köppen, que apesar de ter sido definida há cerca de 100 anos, é uma das classificações
mais utilizadas em estudos climatológicos de todo o mundo. A classificação de Köppen
define os tipos de clima com base nos valores médios mensais de precipitação e da
temperatura.
Segundo Köppen, a região em estudo apresenta um clima temperado, do Tipo C,
verificando-se o subtipo Cs (Clima temperado com Verão seco) e a variedade Csa
(Clima temperado com Verão seco e quente), sendo um clima do tipo Csa:
C

Clima mesotérmico (temperado) húmido, a temperatura média do mês mais frio
está compreendida entre -3 C e 18 C, enquanto o mês mais quente apresenta
valores superiores a 10 C.

s

Estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco do semestre
quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a 40 mm.

a

Verão quente, a temperatura média do mês mais quente é superior a 22 C.

Os valores extremos que caracterizam esta classificação baseiam-se em critérios
arbitrados de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo
ocorrer divergências em níveis de caracterização mais detalhados.

4.12.5

Enquadramento das Alterações Climáticas em Portugal
A Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC5), no
seu artigo 1, define as alterações climáticas como: "uma mudança de clima que é
atribuída direta ou indiretamente à atividade humana que altera a composição da
atmosfera mundial e que, em conjunto com a variabilidade climática natural, é
observada ao longo de períodos comparáveis”.
As alterações climáticas constituem atualmente um dos maiores desafios da
humanidade à escala global, tornando evidente a necessidade de mitigação dos
impactes dos eventos climáticos extremos na sociedade, economia e ambiente, quer
através da redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) quer através da
adaptação ao fenómeno das alterações climáticas.

5

Sigla da designação em inglês United Nations Framework Convention for Climate Change
331

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

O 5.º Relatório de Avaliação (AR5) do Painel Intergovernamental para as Alterações
Climáticas (IPCC, 2013) concluiu que a alteração da temperatura média global à
superfície provavelmente excederá, até ao fim do século XXI, os 1,5°C relativamente ao
registado no período 1850-1900. O IPCC destaca a enorme probabilidade das emissões
de GEE serem a causa dominante do aquecimento observado no século XX indicando
que a manutenção dos níveis atuais de emissões destes gases provocará um aumento
da temperatura do sistema climático e tornará mais provável a existência de impactes
irreversíveis para as populações e ecossistemas.
Com a entrada em vigor do Acordo de Paris, a 4 de novembro de 2016, a comunidade
internacional (da qual Portugal faz parte) procura dar uma resposta global e eficaz à
necessidade urgente de travar o aumento da temperatura média global entre outros
desafios impostos pelas alterações climáticas.
Os principais pontos-chave deste Acordo são:


Limitar, até ao ano 2100, o aumento da temperatura média global a níveis
abaixo dos 2°C tendo por base os valores da era pré-industrial (1850);
prosseguindo esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C;



Estabelecer a apresentação obrigatória das ambições de cada país com vista à
redução de emissões, tendo em conta o que cada governo considera viável, sob
a forma de Intended Nationally Determined Contributions (INDC), prevendo-se a
sua revisão a cada cinco anos de uma forma cada vez mais ambiciosa;



Atingir o balanço nulo entre as emissões de GEE de origem antropogénica e a
remoção por sumidouros de carbono (ex: florestas) até 2050;



Garantir a transparência, compreensão e clareza das comunicações a efetuar;



Financiar as políticas de adaptação e mitigação climática das nações em
desenvolvimento através da disponibilização, pelos países desenvolvidos, de 100
mil milhões de dólares por ano até 2025 – sendo que o valor deverá ser
reforçado após essa data.

A generalidade dos estudos científicos mais recentes aponta a região do sul da Europa
como uma das áreas potencialmente mais afetadas pelas alterações climáticas, sendo
Portugal um dos países europeus com maior vulnerabilidade aos impactes das
alterações climáticas. No nosso país têm vindo, de facto, a intensificar-se os
fenómenos de seca, desertificação, degradação do solo, erosão costeira, ocorrência de
cheias e inundações e incêndios florestais. Para as situações de risco contribuem
fenómenos climáticos extremos, como ondas de calor, picos de precipitação e
temporais com ventos fortes associados, que se prevê que continuem a afetar o
território nacional mas com maior frequência e intensidade. Outro dos impactes
esperados é ainda o aumento da irregularidade intra e inter-anual da precipitação,
com impactes assinaláveis nos sistemas biofísicos e de infraestruturas, dada a
transversalidade inerente à disponibilidade e qualidade da água.
O Quadro Estratégico para a Política Climática – QEPiC (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho) surgiu como a resposta política e institucional
aos desafios das alterações climáticas e estabelece a visão e os objetivos da política
climática nacional no horizonte 2030, articulando diversos instrumentos e medidas já
existentes.
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A concretização da visão estabelecida para o QEPiC assenta nos seguintes nove
objetivos:
1) Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais
riqueza e emprego, contribuindo para o crescimento verde;
2) Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE;
3) Reforçar a resiliência e as capacidades nacionais de adaptação;
4) Assegurar uma participação empenhada nas negociações internacionais e em
matéria de cooperação;
5) Estimular a investigação, a inovação e a produção de conhecimento;
6) Envolver a sociedade nos desafios das alterações climáticas, contribuindo para
aumentar a ação individual e coletiva;
7) Aumentar a eficácia dos sistemas de informação, reporte e monitorização;
8) Garantir condições de financiamento e aumentar os níveis de investimento;
9) Garantir condições eficazes de governação e assegurar a integração dos
objetivos climáticos nos domínios setoriais.
O QEPiC inclui o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC
2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC
2020), os principais instrumentos de política nacional nas vertentes de mitigação e
adaptação às alterações climáticas, respetivamente.
O PNAC 2020/2030 visa assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões
nacionais de GEE, de forma a alcançar uma meta de redução de emissões, em relação
a 2005, de:


18% a 23%, em 2020;



30% a 40%, em 2030.

Desta forma, garante o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e
coloca Portugal em linha com os objetivos europeus nesta matéria (Portugal
apresentou à UNFCCC as suas intenções de redução de emissões a 6 de março de 2015
conjuntamente com os restantes membros da comunidade europeia, sob a forma de
Intended National Determined Contributions).
O PNAC pretende ainda promover a transição para uma economia de baixo carbono,
gerando mais riqueza e emprego, e promover a integração dos objetivos de mitigação
nas políticas setoriais (mainstreaming), alcançando assim um maior envolvimento e
responsabilização de setores relevantes como transportes, energia, agricultura e
floresta.
A ENAAC 2020 tem como visão “Um país adaptado aos efeitos das alterações
climáticas, através da contínua implementação de soluções baseadas no conhecimento
técnico -científico e em boas práticas”, estabelecendo os seguintes objetivos, tendo
como horizonte o ano 2020:
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4.12.6



Melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas;



Implementar medidas de adaptação;



Promover a integração da adaptação em políticas sectoriais.

Enquadramento das Alterações Climáticas na região do Alentejo Central
A sub-região do Alentejo Central, onde se situa o projeto da linha elétrica, enfrenta
desafios particularmente relevantes no âmbito das Alterações Climáticas,
nomeadamente no que diz respeito à ocorrência de ciclos de seca severa, à menor
disponibilidade de água, redução da precipitação média e ao aumento dos episódios
de temperaturas elevadas e ondas de calor, com afetação da saúde humana e maior
risco de incêndio associados.
Para fazer face aos referidos desafios a Comunidade Intermunicipal da Região Alentejo
Central, na qual se incluem os municípios atravessados pelo projeto da linha elétrica e
SE de Divor - Évora, Arraiolos, Montemor-O-Novo e Vendas Novas – elaboraram o
Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Alentejo Central
(PIAAC-AC), apresentado ao público a 18 de abril de 2018. O município do Montijo,
onde se situa o projeto da SE de Pegões, é o único que não está abrangido pela subregião do Alentejo Central, não tendo ainda definido nenhuma Estratégia de
Adaptação às Alterações Climáticas.
Em relação ao PIAAC-AC, este plano tem como objetivo conhecer melhor o fenómeno
das alterações climáticas ao nível local e sub-regional e, ao mesmo tempo, identificar
as ações necessárias para a adaptação das populações, entidades e serviços públicos
em cenários de alterações climáticas e fenómenos climáticos extremos. Visa ainda
promover a integração da adaptação às alterações climáticas no planeamento
intermunicipal e municipal e a criação de uma cultura de cooperação na adaptação
transversal aos vários sectores e atores, reforçando a resiliência territorial.
O PIAAC-AC está alinhado com a ENAAC 2020, procurando estabelecer um caminho
adaptativo para todas as áreas temáticas e todos os setores estratégicos pertinentes,
nomeadamente: agricultura, florestas, biodiversidade, economia (indústria, turismo e
serviços), energia, saúde humana, segurança de pessoas e bens, e transportes e
comunicações.
Na sub-região do Alentejo Central foram observados, desde o ano 2000, diversos
eventos climáticos extremos, com destaque para os relacionados com as situações de
precipitação excessiva, causadora de cheias, inundações e deslizamentos de terras; de
vento forte e, sobretudo, de temperaturas elevadas/ondas de calor.
Consequentemente, estes eventos tiveram impactos negativos nos concelhos do
Alentejo Central, nomeadamente:


Danos em edifícios e infraestruturas, prejuízos para a produção agrícola e
pecuária, condicionamentos de tráfego/encerramento de vias, deslizamentos de
terras, condicionamentos no fornecimento de água;
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Aumento elevado do risco de incêndio e ocorrência de incêndios, alterações na
biodiversidade, danos para a produção pecuária, consequências para a saúde
humana (associados sobretudo a temperaturas elevadas e a ondas de calor).

As projeções climáticas realizadas com base nos cenários definidos pelo IPCC até 2100
apontam para que novas ameaças e oportunidades possam advir da mudança
climática global e regional, com potenciais implicações no quotidiano das populações e
na atuação dos agentes públicos e privados. Neste âmbito, no Alentejo Central
destaca-se, por um lado, a necessidade de, a um tempo, preparar as edificações, as
infraestruturas e os sistemas de proteção civil e saúde pública para situações
climáticas extremas – nomeadamente resultantes da precipitação e das ondas de calor
– e, a um segundo tempo, atender aos desafios de setores já atualmente
especialmente vulneráveis como a agricultura ou os recursos hídricos.
Acrescenta-se que o município de Évora esteve também integrado no projeto
Climadapt.local, que teve por objetivo o apoio ao desenvolvimento da Estratégia
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC).
Relativamente ao Montijo, apesar de ainda não ter integrado nenhum plano ou
estratégia de adaptação às alterações climáticas, é um dos municípios portugueses
signatário do Pacto de Autarcas, que consiste numa iniciativa voluntária promovida
pela Agência Europeia para a Competitividade e Inovação, e que visa a mitigação das
Alterações Climáticas. O Pacto de Autarcas compromete as cidades signatárias a
reduzir em 20% as emissões de CO2 nos seus territórios até 2020, tal como resulta do
denominado “Pacote de Medidas da União Europeia sobre o Clima e as Energias
renováveis”. Com o lema de “atingir os 20-20-20 em 2020” o objetivo desta iniciativa é
em 2020 alcançar as seguintes metas:


Redução de 20% de emissões em CO2;



Aumento de 20% na eficiência energética;



Aumento de 20% na incorporação de fontes renováveis na produção de energia.

No município do Montijo, para além das vulnerabilidades relativas a fenómenos de
secas graves associados a aumento da temperatura e reduzida precipitação, destaca-se
igualmente a vulnerabilidade a cheias, devido à sua localização ribeirinha, causadas
por precipitações extremas. Importa referir no entanto, que a área da SE não se
implanta sobre zonas ameaçadas pelas Cheias, tal como observado no Desenho 8 –
Volume III.

4.12.7

Caracterização das emissões de GEE nos municípios da área de afetação do projeto
O Projeto atravessa os concelhos de Évora, Arraiolos, Montemor-o-Novo, Vendas
Novas e Montijo que, à exceção de Évora e Montemor-O-Novo (nos sectores da agropecuária e tratamento de resíduos), não apresentam emissões de Gases com Efeito de
Estufa (GEE), particularmente relevantes, evidenciando um peso pouco significativo no
contexto de emissões nacionais, de acordo com o Relatório de Emissões de Poluentes
Atmosféricos por concelho do ano 2015, realizado no âmbito da Convenção sobre
Poluição Atmosférica Transfronteira a Longa Distância (CLRTAP, 1979).
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A distribuição das emissões de GEE do ano 2015 pelos diversos sectores de atividade é
apresentada em termos de quilotoneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e)
nos gráficos da figura seguinte. As emissões de CO2e resultam do somatório das
emissões de CO2, CH4 (metano) e N2O (óxido nitroso)6. De referir que nenhum destes
concelhos apresenta emissões com origem nos sectores de Produção de Energia
Elétrica e Calor, Transporte Marítimo e Aviação. Igualmente não se inclui nesta análise
as fontes naturais, procurando-se desta forma dar enfoque à análise do peso das
emissões decorrentes da normal atividade nos vários setores económicos.

Figura 4.27 – Emissões de GEE nos concelhos atravessados pela área de estudo, distribuídas
pelos setores de atividade (2015)

No concelho de Évora, as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) totalizam
381,6 kt CO2e, sendo os sectores mais representativos o tratamento de resíduos (104
kt CO2e - 27%), agropecuária (27%), transporte rodoviário (19%), agricultura outros
(10%), tendo a industria uma reduzida contribuição (3%).
Em Arraiolos, as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) totalizam 103,9 kt CO2e,
que se distribuem pela Agropecuária (63,6 kt CO2e - 61%), agricultura outros (19,6 kt
CO2e – 19%), transporte rodoviário (15 kt CO2e - 14%), com os restantes setores a
terem uma representatividade nula ou muito reduzida.

6

O Potencial de Aquecimento Global considerado para o cálculo do CO2 equivalente foi retirado do Quinto
Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, 2014
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Em Montemor-o-Novo, as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) totalizam 235
kt CO2e, que se distribuem de forma muito semelhante a Arraiolos - agropecuária (133
ktCO2e - 57%), transporte rodoviário (40 ktCO2e -17%), agricultura outros (41 ktCO2e 17%), tendo os restantes setores uma reduzida contribuição.
No concelho de Vendas Novas, as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE)
totalizam 70,9 kt CO2e, tendo o transporte rodoviário o maior peso (29 ktCO2e - 42%),
agropecuária (23 ktCO2e - 32%), agricultura outros (9 ktCO2e - 13%), tratamento de
resíduos (6 ktCO2e - 8%) e industria (1,3 ktCO2e - 2%) com os restantes setores a terem
uma representatividade nula ou muito reduzida.
Por último, no Montijo, as emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE) totalizam
185,4 kt CO2e, sendo o transporte rodoviário o que mais contribui (72ktCO2e - 39%),
agropecuária (43 ktCO2e - 23%), tratamento de resíduos (23ktCO2e - 13%), industria
(14 ktCO2e - 8%) e agricultura outros (11 ktCO2e - 6%), com os restantes setores a
terem uma representatividade nula ou muito reduzida.
Em suma, face ao exposto, de uma forma geral nos concelhos atravessados pela área
de estudo, verifica-se que a agroprecuária é um setor preponderante nas emissões
totais de GEE, tendo também muita importância outras emissões da agricultura, o
transporte rodoviário e o tratamento de resíduos em alguns dos concelhos (Évora,
Vendas Novas e Montijo). O município com maiores emissões de GEE é Évora, sendo o
de Vendas Novas o que apresenta menores emissões.

4.12.8

Evolução da situação de referência na ausência do projeto
É expectável que o clima na região em estudo sofra uma evolução em linha com as
projeções climáticas realizadas a nível nacional, e que se baseiam em cenários de
Alterações Climáticas.
Nesse sentido, a evolução do Clima para Portugal, na ausência do projeto, foi analisada
no âmbito dos projetos SIAM, SIAM_II e CLIMAAT_II, tendo por base simulações de
diferentes modelos climáticos. Nestes estudos sugere-se, para o período 2080-2100, o
seguinte cenário climático7:

7



Todos os modelos, em todos os cenários, prevêem um aumento significativo da
temperatura média em todas as regiões de Portugal até ao fim do século XXI;



O aumento da temperatura máxima no Verão situar-se-á entre os 3ºC na zona
costeira os 7ºC no interior e será acompanhado por um incremento da
frequência e intensidade de ondas de calor;



Haverá um aumento relevante no número de dias quentes (máxima superior a
35ºC) e de noites tropicais (mínimas superiores a 20ºC), enquanto são esperadas
reduções em índices relacionados com tempo frio (por ex., dias de geada ou dias
com temperaturas mínimas inferiores a 0ºC);

Conclusões apresentadas no site da APA:
APA – Políticas > Alterações Climáticas > Adaptação > O Clima em Portugal
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Em todo o território nacional são previstos efeitos decorrentes da alteração do
clima térmico, designadamente os relacionados com o incremento da frequência
e intensidade das ondas de calor, com o aumento do risco de incêndio, com a
alteração das capacidades de uso e ocupação do solo e com implicações sobre
os recursos hídricos;



No que se refere à precipitação, a incerteza do clima futuro é substancialmente
maior. Contudo, quase todos os modelos analisados prevêem redução da
precipitação em Portugal Continental durante a Primavera, Verão e Outono. O
modelo regional, com maior desagregação regional, aponta para um aumento
na precipitação durante o Inverno, devido a aumentos no número de dias de
precipitação forte (acima de 10 mm/dia).

Num âmbito mais regional foram analisadas as projeções climáticas apresentadas no
Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Alentejo Central
(PIAAC-AC). Em síntese, as projeções climáticas para os meados do século (2041-2070),
que se irão fazer sentir em toda a sub-região Alentejo Central, são as seguintes:


Aumento da temperatura média, à escala anual (+1,5 a +2,2ºC). O aumento da
temperatura média ocorre em todas as estações do ano, sendo mais forte no
Verão (+2,3 a +2,7 ºC);



Aumento da temperatura máxima, à escala anual (+1,6 a +2,3ºC). O aumento da
temperatura máxima ocorre em todas as estações do ano, sendo mais forte no
Verão (+2,1 a +2,9 ºC);



Aumento da temperatura mínima, à escala anual (+1,4 a +2,0ºC);



Aumento da frequência de dias muito quentes, que à escala anual significa um
acréscimo entre +14,4 (Serras e Planaltos) e +24,5 dias (Vale do Guadiana). O
aumento da frequência de dias muito quentes diz sobretudo respeito ao Verão,
mas também se verifica no Outono;



Diminuição da frequência de geadas, à escala anual (-1,8 a -3,3 dias);



Aumento do número máximo de dias em onda de calor, (+7 a +17 dias);



Diminuição da precipitação anual (de -6% a -10%) e da frequência anual de dias
de precipitação (-8 a -14,5 dias).

Relativamente aos ventos, as projeções do PIAAC-AC referem uma diminuição da
intensidade do vento no Alentejo Central, contudo, existe um elevado grau de
incerteza relativamente a eventos extremos de ventos fortes (p.ex. tornados),
estimando-se mesmo assim, que estes venham a ocorrer de forma mais frequente, tal
como tem vindo a ser observado nos últimos anos.
A evolução climática conduzirá a um agravamento dos impactes relacionados com
alterações climáticas, dos quais se destacam:


Cheias e inundações, deslizamento de vertentes, condicionamentos de tráfego e
danos em infraestruturas e edifícios, decorrentes de fenómenos extremos de
precipitação intensa;



Incêndios como consequência das temperaturas muito elevadas;



Degradação de sistemas ecológicos e perda da biodiversidade (fauna e flora).
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Importa também destacar ao nível do setor energético que, com o aumento das
temperaturas máximas e de ondas de calor, prevêem-se consumos repentinos de
energia associados a climatização para arrefecimento de espaços, sobrecarregando
nesses picos a cadeia de produção e transporte de energia elétrica.
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4.13

RECURSOS HÍDRICOS

4.13.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
Os recursos hídricos subterrâneos foram caracterizados tendo por base as Unidades
Hidrogeológicas e os sistemas de aquíferos presentes na área do corredor da
LDVR.PGO e das áreas de implantação da SDVR e SPGO.
A caracterização dos recursos hídricos superficiais no corredor em estudo para a futura
linha e para as áreas de implantação das SE de Divor e de Pegões apoiou-se,
sobretudo, na cartografia militar, em dados provenientes do SNIRH, complementados
com o respetivo levantamento de campo e topográfico. Neste sentido é feita uma
caracterização da rede hidrográfica presente no território em estudo, apresentando-se
também uma breve análise da qualidade da água das estações de monitorização mais
próximas dos projetos em estudo.

4.13.2

Recursos hídricos subterrâneos

4.13.2.1 Linha Divor - Pegões
O projeto da LMAT abrange as unidades hidrogeológicas do Maciço Antigo e da Bacia
Tejo-Sado (Figura 4.28).

Figura 4.28 Localização da área de estudo nas unidades hidrogeológicas e
nos sistemas de aquífero.
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O Maciço Antigo é a unidade geológica que ocupa a maior extensão em Portugal,
sendo constituído, essencialmente, por rochas eruptivas e metassedimentares. As
litologias correspondentes àqueles tipos de rochas são habitualmente designadas
pelos hidrogeólogos por rochas cristalinas ou rochas duras ou, ainda, por rochas
fraturadas ou fissuradas. Em termos gerais, podem considerar-se como materiais com
escassa aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos. Por esta
razão, são poucos os sistemas de aquíferos encontrados nesta unidade hidrogeológica,
verificando-se que os projetos em estudo não afetam nenhum deles.
A Bacia Tejo-Sado corresponde a uma grande bacia sedimentar, preenchida por
sedimentos terciários e quaternários. Constitui uma depressão alongada na direção
NW-SE, que é marginada a W e N pelas formações mesozóicas da orla ocidental, a NE,
E e S pelo Maciço Antigo, comunicando a Sul com o Atlântico na península de Setúbal.
O enchimento é constituído por depósitos paleogénicos, miocénicos e pliocénicos,
recobertos em grande parte por depósitos quaternários.
Nesta unidade hidrogeológica existem quatro sistemas aquíferos: sistema aluvionar do
Tejo-Sado, Margem Direita, Margem Esquerda e Bacia de Alvalade, sendo que o
projeto da SE de Pegões e parte do traçado da LMAT inserem-se na área da Margem
Esquerda.
Os aquíferos estão separados por camadas de permeabilidade baixa ou muito baixa
(aquitardos e aquiclusos). Na Península de Setúbal, o sistema é constituído por um
aquífero superior livre, sobrejacente a um aquífero confinado, multicamada.
Subjacente a este conjunto, separado por formações margosas espessas, existe um
aquífero confinado multicamada cujo suporte litológico são as formações gresocalcárias da base do Miocénico. A recarga faz-se por infiltração da precipitação,
infiltração nas linhas de água.
As produtividades dos sistemas aquíferos da Bacia Tejo-Sado são, em geral, muito
elevadas, havendo captações que ultrapassam os 100l/s.
No sistema aquífero da Margem Esquerda, a estação piezométrica mais próxima do
projeto é 434/306 (FR3), localizada na freguesia de Canha, concelho do Montijo. Esta
estação tem dados de profundidade do nível da água disponíveis entre 18/05/2003 e
21/12/2016. No caso do Maciço Antigo Indiferenciado, a estacão mais próxima é a
459/8, localizada na freguesia de Nossa Senhora da Tourega, concelho de Évora, que
possuí apenas alguns registos entre 17/03/1997 e 27/07/1999. No Quadro 4.62
apresentam-se os principais valores estatísticos para os períodos referenciados ao
nível da Profundidade do Nível de Água, os quais estão alinhados com a produtividade
verificada nos respetivos sistemas de aquífero.
Quadro 4.62 Estatística do parâmetro Profundidade Nível Água (m)
CÓDIGO DA
ESTAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

MÍNIMO (M)

MÉDIA (M)

MÁXIMO (M)

434/306

M:164932; P:193149

46,31

47,01

47,28

459/8

M: 210100; P: 173800

0,59

2,27

4,10

Fonte: http://snirh.pt
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Para a caracterização quantitativa e qualitativa do estado das massas de água
subterrâneas nas áreas de influência dos projetos em estudo foram ainda consultados
os dados constantes dos Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas (PGBH)
abrangidos. Assim sendo, verifica-se que a maior extensão do projeto está localizada
na RH6 – Bacia do Sado – Mira e na RH Bacia do Tejo – Sado.
Os consumos atualmente inventariados na ARH do Alentejo no Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Sado são de 19% dos recursos hídricos disponíveis e 15% da
recarga a longo prazo, em termos das estimativas esses valores são respetivamente
44% e 35%. Segundo o PGBH esta situação de relativo equilíbrio entre as extrações, a
recarga a longo prazo e os recursos hídricos disponíveis é confirmada pelos resultados
da monitorização dos piezómetros que se encontram instalados nas massa de água
subterrânea.
Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, de acordo com o PGBH Sado –
Mira, as massas de água subterrânea situadas no Maciço Antigo Indiferenciado da
Bacia do Sado apresentam um estado químico classificado como “bom”.
Para a caracterização quantitativa e qualitativa do estado das massas de água
subterrâneas nas áreas de influência dos projetos em estudo foram ainda consultados
os dados constantes dos Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas (PGBH)
abrangidos. Assim sendo, verifica-se que a maior extensão do projeto está localizada
na RH6 – Bacia do Sado – Mira e na RH Bacia do Tejo – Sado.
Os consumos atualmente inventariados na ARH do Alentejo no Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Sado são de 19% dos recursos hídricos disponíveis e 15% da
recarga a longo prazo, em termos das estimativas esses valores são respetivamente
44% e 35%. Segundo o PGBH esta situação de relativo equilíbrio entre as extrações, a
recarga a longo prazo e os recursos hídricos disponíveis é confirmada pelos resultados
da monitorização dos piezómetros que se encontram instalados nas massa de água
subterrânea.
Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, de acordo com o PGBH Sado –
Mira, as massas de água subterrânea situadas no Maciço Antigo Indiferenciado da
Bacia do Sado apresentam um estado químico classificado como “bom”.

4.13.3

Recursos hídricos superficiais

4.13.3.1 Linha Divor - Pegões
Tal como é possível constatar no Desenho 21 – Volume III, a área atravessada pelo
corredor da linha em estudo em estudo atravessa um território com uma densa rede
hidrográfica, abrangendo as grandes bacias hidrográficas do Sado e do Tejo, e Subbacias do Rio Degebe, da Ribeira do Divor, Rio Almansor e da Ribeira da Marateca. No
Quadro 4.63 apresentam-se as linhas de água com maior dimensão que são
atravessadas pelo projeto da LMAT.
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Quadro 4.63 Principais linhas de água sobrepassadas pela LMAT
VÃO

LINHA DE ÁGUA

DISTÂNCIA AOS
APOIOS DA
LMAT

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

8-9

Afluente Ribeira da Pachola

Apoio 8: 115m

-

15-16

Afluente da Rib.ª Divor

Apoio 16: 27m

-

16-17

Afluente da Rib.ª Divor

Apoio 17: 88m

Classif. Decimal: 3

17-18

Rib.ª do Divor

Apoio 18: 117m

Extensão: 79 m
Orientação: SE-NW
Área da Bacia 756 km2

18-19

Afluente da Rib.ª Divor

Apoio 19: 23m

-

25-26

Afluente da Rib.ª do Penedo

Apoio 25: 58m

-

31-32

Rib.º do Curral de Sabugo

Apoio 31: 176m

-

37-38

Afluente do Rio Almansor

Apoio 38: 20m

-

40-41

Afluente do Rio Almansor

Apoio 40: 160m

-

41-42

Afluente do Rio Almansor

Apoio 42: 171m
Classif. Decimal: 3

44-45

Rio Almansor

Apoio 44: 98m

Extensão: 107 km
Orientação: SE-NW
Área da Bacia: 1080 km

49-50

Afluente da Rib.ª de Vide

Apoio 50: 40m

51-52

Afluente da Rib.ª de Vide

Apoio 52: 142m

53-54

Afluente da Rib.ª de Vide

Apoio 53: 24m

60-61

Afluente/Vala para Barragem
Santo Estevão

Apoio 61: 28m

61-62

Afluente Rib.ª dos Nabos

Apoio 61: 112m

2

Classif. Decimal: 4
66-67

Rib.ª dos Nabos

Apoio 67: 134m

Extensão: 62 km
Orientação: SE-NW

69-70

Afluente Rib.ª dos Nabos

Apoio 69: 77m

73-74

Afluente Rib.º do Baldio

Apoio74: 176

75-76

Afluente Rib.º do Baldio

Apoio 76: 83m

80-81

Rib.º de Tagarros

81-82

Afluente Rib.º de Tagarros

83-84

Rib.ª das Caravelas

Apoio 80: 34m
Apoio 81: 66m
Apoio 81: 60m
Apoio 83: 179m

Extensão: 9km
Orientação: S-N
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VÃO

LINHA DE ÁGUA

DISTÂNCIA AOS
APOIOS DA
LMAT

84-85

Afluente Rib.ª das Caravelas

Apoio 84: 85m

93-94

Afluente Rib.ª Murteira/ Plano
de água

Apoio 93: 100m

94-95

Afluente Rib.ª Murteira

Apoio 94: 150m

100-101

Afluente Rib.ª do Espargal/Plano
de água

Apoio 100: 134m

106-107

Afluente do Rio Almansor

Apoio 107: 88m

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Classif. Decimal: 3

109-110

Rio Almansor

Apoio 110: 56m

Extensão: 107 km
Orientação: SE-NW
Área da Bacia: 1080 km

112-113
119-120

Afluente do Rio Almansor
Rib.ª da Lage

Apoio 113: 82m
Apoio 119: 297m
Apoio 120: 103m

124-125

Afluente do rio Almansor

Apoio 124: 31m

126-127

Afluente Rib.ª de Cuncos

Apoio 126: 116m

127-128

Rib.ª de Cuncos

Apoio 127: 50m

129-130

Afluente da Rib.ª de Cuncos

Apoio 129: 127m

130-131

Afluente da Rib.ª de Cuncos

Apoio 130: 36m

131-132

Afluente da Rib.ª do Bispo

Apoio 131: 28m

136-137

Afluente da Rib.ª de Cuncos

Apoio 136: 80m

137-138

Afluente da Rib.ª de Cuncos

Apoio 137: 74m

148-149

Afluente Rib.ª da Cabrita

Apoio 149: 100m

153-154

Rib.ª da Cabrita

Apoio 153: 146m

156-157

Afluente Rib.ª da Cabrita

Apoio 156: 24m

160-161

Afluente Rib.ª da Cabrita

Apoio 161: 83m

161-162

Afluente Rib.ª da Cabrita

Apoio 161: 53m

165-166

Afluente Rib.ª Vale de Figueira

Apoio 165: 117m

2

Classif. Decimal: 4
Extensão: 6 km
Orientação: SE-NW

Classif. Decimal: 3
Extensão: 12km
167-168

Rib.ª de Vale de Figueira

Apoio 168: 67m

Orientação: SE-NW
2

Área da Bacia 7506,6 km (Rib.ª
Marateca)
171-172

Afluente Rib.ª Vale de Figueira

Apoio 172: 36m
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VÃO

LINHA DE ÁGUA

DISTÂNCIA AOS
APOIOS DA
LMAT

174-175

Afluente Rib.ª de Vale de
Figueira

Apoio 175: 155m

175-176

Afluente Rib.ª de Vale de
Figueira

Apoio 175: 66m

176-177

Afluente Rib.ª de Vale de
Figueira

Apoio 176: 61m

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Classif. Decimal: 3
189-190

Rib.ª da Landeira

Apoio 189: 101m

Extensão: 15km
Orientação: NE-SW
2

Área da Bacia: 756 km (Rib.ª Marateca)
192-193

Afluente da Rib.ª da Landeira

Apoio 193: 195m

198-199

Afluente da Rib.ª da Landeira

Apoio 198: 4m

199-200

Afluente da Rib.ª da Landeira

Apoio 199: 71m

200-201

Afluente da Rib.ª da Landeira

Apoio 200: 112m

211-212

Afluente da Rib.ª da Califórnia

Apoio 211: 135m

“214”

Afluente da Rib.ª da Califórnia

Apoio 214: 20m

Ao nível de reservas de água superficiais são ainda identidades duas grandes albufeiras
de águas públicas na proximidade do corredor da LMAT, designadamente a Albufeira
de Divor, situada a cerca de 2km a norte do corredor e a albufeira de Minutos, situada
a cerca de 1 km a sul do Corredor (em relação ao Apoio), não se verificando
interferência com os respetivos perímetros de proteção de 500 m.
Neste território, são ainda bastante frequentes pequenos açudes e charcas de água,
razão pela qual não foi possível evitar por completo a sua afetação pelo corredor
selecionado para o desenvolvimento do projeto de execução da LMAT,
nomeadamente as pequenas albufeiras da Rib.ª de Cabrela.

345

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Fotografia 4.64 Albufeira de Divor (fora da área de estudo)

Foi verificado o estado ecológico das principais linhas de água atravessadas pelo
corredor em estudo, de acordo com os dados fornecidos pelo SNIRH (Quadro 4.69).
Optou-se por apresentar a Ribeira da Marateca por se considerar os seus dados
representativos dos afluentes que cruzam o corredor em estudo.
Quadro 4.64 Estado ou potencial ecológico e estado químico das massas de água superficiais
do Corredor em estudo no âmbito da Diretiva Quadro da Água
CURSO DE ÁGUA

CLASSIFICAÇÃO

Rio Almansor
(a montante da albufeira de Minutos)

Medíocre

Ribeira de Safira

Bom

Ribeira de Landeira

Bom

Ribeira de Marateca

Bom

Em termos da qualidade físico-química das águas superficiais foram analisados os
dados disponíveis para as estações de monitorização mais próximas do corredor em
estudo, cuja localização é apresentada no Desenho 21 – Volume III e referências de
localização no quadro seguinte:
Quadro 4.65 Estações de monitorização da qualidade da água
NOME / CÓDIGO

LINHA DE ÁGUA

CONCELHO

COORDENADAS

ALB. DIVOR - 21J 02

Ribeira do Divôr

Arraiolos

M: 218025 P: 192529

CURVAL - 22G/50

Ribeira da Marateca ou
Labula ou Safira

Montemor-o-Novo

M: 176713 P: 185435

SNIRH
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Os valores registados nas estações de monitorização foram comparados com os
valores limite estabelecidos para os objetivos ambientais de qualidade mínima para as
águas superficiais, constantes no Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto,
que se apresentam no Quadro 4.57.
Quadro 4.66 Objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais
PARÂMETROS

EXPRESSÃO DOS RESULTADOS

VMA

pH

Escala de Sorensen

5,0-9,0

Temperatura

°C

30

Variação da temperatura

°C

3

Oxigénio dissolvido

% de saturação

50

CBO5

O2 mg/l

5

Azoto amoniacal

N mg/l

1

Fósforo total

P mg/l

1

Cloretos

Cl mg/l

250

Sulfatos

SO4 mg/l

250

Clorofenóis

μg/l

100

Hidrocarbonetos aromáticos
polinucleares

mg/l

100

Substâncias tensoactivas
aniónicas

mg/l

0,5

Pela análise dos quadros seguintes (Quadro 4.67 e Quadro 4.68) pode verificar-se que
a qualidade mínima da água nas estações de monitorização da Albufeira de Divor e do
Curval cumpre os valores limite para a generalidade dos parâmetros monitorizados,
sendo exceção o CBO5 que registou valores acima do valor limite em alguns dos dias
monitorizados. De referir que os restantes parâmetros apresentados no Quadro 4.71,
que não constam dos quadros seguintes, não são monitorizados nas estações em
causa.
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Quadro 4.67 Estação da Albufeira de Divor - dados 2011 - 2014
DATA

AZOTO AMONIACAL
(mg/l N)

CBO5
(mg/l)

CLORETO
(mg/l))

FÓSFORO
TOTAL (mg/l)

OXIGÉNIO
DISSOLVIDO (%)

SUBSTÂNCIAS
TENSIOACTIVAS (mg/l)

SULFATO
(MG/L)

PH CAMPO

12-01-2011 00:00

-

(<) 3,000

(<) 20,000

0,150

-

(<) 0,100

13,000

-

09-02-2011 00:00

-

3,900

(<) 20,000

0,120

-

-

-

-

09-03-2011 16:40

0,050

(<) 2,000

-

0,048

89,700

-

-

8,14

15-03-2011 00:00

-

(<) 3,000

(<) 20,000

0,094

-

(<) 0,100

13,000

-

13-04-2011 00:00

-

6,400

(<) 20,000

0,085

-

-

-

-

25-05-2011 00:00

-

9,300

22,000

0,140

-

(<) 0,100

(<) 10,000

-

08-06-2011 00:00

-

3,600

20,000

0,120

-

-

-

-

13-07-2011 00:00

-

5,000

(<) 20,000

0,054

-

(<) 0,100

10,000

-

03-08-2011 00:00

-

3,700

(<) 20,000

0,082

-

-

-

-

07-09-2011 00:00

-

3,100

(<) 20,000

0,057

-

(<) 0,100

(<) 10,000

-

12-10-2011 00:00

-

4,300

(<) 20,000

0,088

-

-

-

-

08-11-2011 00:00

-

3,200

(<) 20,000

0,077

-

(<) 0,100

13,000

-

13-12-2011 00:00

-

4,700

21,000

0,095

-

-

-

-

11-01-2012 00:00

-

3,700

(<) 20,000

0,110

-

(<) 0,100

12,000

-

14-02-2012 00:00

-

(<) 3,000

22,000

0,086

-

-

-

-

14-03-2012 00:00

-

5,800

(<) 20,000

0,170

-

(<) 0,100

12,000

-

10-04-2012 00:00

-

4,400

20,000

0,170

-

-

-

-

22-05-2012 11:30

-

4,100

21,000

0,140

-

(<) 0,100

13,000

-

19-06-2012 11:00

-

4,300

(<) 20,000

0,062

-

-

-

-
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DATA

AZOTO AMONIACAL
(mg/l N)

CBO5
(mg/l)

CLORETO
(mg/l))

FÓSFORO
TOTAL (mg/l)

OXIGÉNIO
DISSOLVIDO (%)

SUBSTÂNCIAS
TENSIOACTIVAS (mg/l)

SULFATO
(MG/L)

PH CAMPO

23-07-2012 11:40

-

3,300

(<) 20,000

0,100

-

(<) 0,100

15,000

-

14-08-2012 10:45

-

7,200

22,000

0,097

-

-

-

-

18-09-2012 10:45

-

14,000

23,000

0,250

-

(<) 0,100

11,000

-

18-10-2012 13:45

-

9,900

26,000

0,220

-

-

-

-

21-11-2012 11:30

-

6,600

(<) 20,000

0,160

-

(<) 0,100

(<) 10,000

-

13-12-2012 12:00

-

8,300

22,000

0,170

-

-

-

-

16-01-2013 11:30

-

4,800

22,000

0,110

-

-

15,000

-

20-02-2013 11:45

-

3,900

-

0,070

-

-

-

-

19-03-2013 11:45

-

6,300

-

0,044

-

-

10,000

-

16-04-2013 12:00

-

4,100

-

(<) 0,050

-

-

-

-

29-05-2013 12:15

-

-

24,000

0,083

-

-

11,000

-

25-06-2013 11:30

-

7,000

21,000

1,600

-

-

-

-

16-07-2013 11:10

-

-

-

0,320

-

-

-

-

20-08-2013 11:25

-

5,200

20,000

0,160

-

-

-

-

05-09-2013 11:15

-

-

22,000

(<) 0,050

-

-

13,000

-

02-10-2013 12:10

-

(<) 3,000

22,000

(<) 0,050

-

(<) 0,100

-

-

27-11-2013 11:45

-

(<) 3,000

(<) 20,000

(<) 0,050

-

(<) 0,100

(<) 20,000

-

17-12-2013 12:15

-

4,200

24,000

(<) 0,050

-

-

-

-

22-01-2014 10:15

-

(<) 3,000

-

0,094

-

-

-

-

18-02-2014 10:30

-

(<) 3,000

20,000

0,091

-

-

-

-
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Quadro 4.68 Estação do Curval - dados 2009 - 2014
DATA

AZOTO
AMONIACAL
(MG/L)

CBO 5
DIAS
(MG/L)

FÓSFORO
TOTAL
(MG/L)

OXIGÉNIO
DISSOLVIDO
(%)

TEMPERATURA
AMOSTRA (°C)

PH CAMPO

30-03-2009 09:00

0,340

(<) 3,000

0,050

62,000

11,5

5,60

18-02-2010 00:00

0,350

(<) 3,000

0,110

-

-

-

18-02-2010 09:40

-

-

-

-

-

7,70

23-05-2010 00:00

0,120

(<) 3,000

0,120

-

-

-

23-05-2010 12:05

-

-

-

-

-

7,30

07-12-2010 09:00

0,060

(<) 3,000

0,210

99,000

14,7

7,50

25-02-2013 13:20

0,130

(<) 3,000

0,032

72,000

11,6

8,00

08-05-2013 14:35

(<) 0,080

(<) 3,000

0,029

100,000

17,4

8,00

27-01-2014 12:25

0,100

1,500

0,069

-

12,3

-

14-04-2014 12:00

0,000

1,500

0,036

80,000

16,5

-

01-10-2014 11:45

0,100

3,000

0,056

49,000

19,0

-

09-12-2014 09:20

0,000

1,500

0,048

72,000

12,0

-

4.13.3.2 Subestação de Divor
A SE de Divor apresenta no limite sul da plataforma a presença da Ribeira das Cruzadas
e alguns pequenos afluentes, em zona de cabeceira de linha de água. Na proximidade
à Ribeira das Cruzadas, a sul da plataforma da subestação, observam-se charcas de
muito pequena dimensão, associada ao abeberamento de animais.

4.13.3.3 Subestação de Pegões
Em relação à área de implantação SE de Pegões, verifica-se a interceção de afluentes
da Ribeira da Califórnia, em zona de cabeceira de linha de água. A Ribeira da Califórnia
desenvolve-se adjacente ao limite poente/noroeste da plataforma da subestação,
estando inclusive represada imediatamente a norte da implantação da subestação,
definindo uma pequena charca (Fotografia 4.65).
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Fotografia 4.65 Charca na proximidade da área destinada à implantação da SE Pegões

4.13.4

Evolução da situação de referência na ausência dos projetos
Sendo expectável a manutenção das fontes de poluição atuais, e sem serem esperadas
grandes diferenciais em termos de área urbana ou investimentos, prevê-se uma
manutenção da situação referência no que aos recursos hídricos diz respeito.
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4.14

QUALIDADE DO AR

4.14.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
A qualidade do ar de um determinado local depende das concentrações de poluentes
no ar ambiente. Por sua vez, a concentração de poluentes depende de duas variáveis
fundamentais: as emissões dos poluentes que ocorram nas fontes fixas e móveis em
funcionamento na zona de influência da área de estudo; e as condições
meteorológicas, que influenciam o transporte, transformação e dispersão dos
poluentes na atmosfera.
Assim, a caracterização da situação atual da qualidade do ar consistiu em:


Identificar as fontes emissoras mais relevantes de degradação da qualidade do
ar e os recetores sensíveis existentes na área de estudo;



Analisar as condições de dispersão de poluentes atmosféricos face às condições
meteorológicas da área de estudo;



Caracterizar a qualidade do ar, a partir dos valores medidos nas Estações da
Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da CCDR-LVT localizadas na área de
estudo, para os poluentes atmosféricos identificados como relevantes;



Caracterizar a qualidade do ar a partir do Índice de Qualidade do Ar.

Neste capítulo é igualmente efetuado um enquadramento legal da qualidade do ar
ambiente, no que diz respeito aos valores limite de proteção à saúde humana.
Dado o caráter do presente descritor, a Qualidade do Ar será analisada para a região
onde se inserem os elementos de projeto, de acordo com os dados disponíveis, e não
para cada elemento de projeto.

4.14.2

Enquadramento legal
A legislação nacional em vigor aplicável à qualidade do ar, nomeadamente no que se
refere aos objetivos de qualidade do ar tendo em conta as normas, as orientações e os
programas da Organização Mundial de Saúde (OMS), é o:


Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro - estabelece o regime de avaliação
e gestão da qualidade do ar ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2008/50/CE,
relativa às diretrizes de gestão da qualidade do ar para os poluentes dióxido de
enxofre, dióxido e óxidos de azoto, partículas com diâmetro equivalente inferior
a 10 µm, partículas com diâmetro equivalente inferior a 2,5 µm, chumbo,
benzeno, monóxido de carbono e ozono, bem como a Diretiva n.º 2004/107/CE,
relativa aos poluentes arsénio, cádmio, mercúrio, níquel e hidrocarbonetos
aromáticos policíclicos em ar ambiente.

Os valores limite de proteção à saúde humana definidos no Anexo XII do Decreto-Lei
n.º 102/2010, de 23 de setembro, para os poluentes relevantes a considerar no âmbito
do estudo: SO2, NO2 e O3 - de acordo com o “Guia Metodológico para a Avaliação de
Impactes Ambientais de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte e
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Eletricidade” elaborado no âmbito de um protocolo estabelecido entre a REN, S.A. e o
Instituto do Ambiente (atual Agência Portuguesa do Ambiente) em 2005; apresentamse no quadro seguinte. Complementarmente apresenta-se o valor limite de proteção à
saúde humana para as partículas em suspensão (PM10) que será igualmente
considerado na caracterização da qualidade do ar.
Quadro 4.69 Valores limite e valores guia estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de
setembro
POLUENTE

Dióxido de
Enxofre
(SO2)

Dióxido
de Azoto
(NO2)

Ozono
(O3)

DESIGNAÇÃO

PERÍODO

Valor limite para proteção da saúde humana

1 hora

Valor limite para proteção da saúde humana 24 horas
Limiar de alerta à população

3 horas

Valor limite para proteção da saúde humana

1 hora

Valor limite para proteção da saúde humana Ano civil

VALOR LIMITE
(µg.m-3)
(1)

350

(2)

125

500
(3)

200

40

Limiar de alerta à população

3 horas

400

Limiar de informação à população

1 hora

180

Limiar de alerta à população

1 hora

Partículas em Valor limite para proteção da saúde humana 24 horas
suspensão
Valor limite para proteção da saúde humana Ano civil
(PM10)

(4)

240

(5)

50

40

(1) A não exceder mais de 24 horas em cada ano civil;
(2) A não exceder mais de 3 dias em cada ano civil;
(3) A não exceder mais de 18 horas em cada ano civil;
(4) Para a aplicação de planos de ação (artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 102/2010), a excedência do limiar
deve ser medida ou estimada durante três horas consecutivas;
(5) A não exceder mais de 35 dias em cada ano civil.

Refere-se ainda que para o Ozono, apesar de não ser estabelecido um valor limite (mas
sim um limiar de informação/alerta à população), o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de
setembro, estabelece um valor alvo para a proteção da saúde humana para a
concentração de ozono: 120 µg/m3, valor máximo diário das médias octo-horárias,
calculadas por períodos consecutivos de oito horas.

4.14.3 Identificação de recetores sensíveis e de fontes relevantes de degradação da qualidade
do ar
A área de estudo é predominantemente de ocupação agrícola e florestal, sendo uma
zona de muito baixa densidade habitacional. Os recetores sensíveis foram previamente
identificados no descritor ambiental Ambiente Sonoro, estando cartografados no
Desenho 14 – Volume III.
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No que diz respeito às fontes relevantes de degradação da qualidade do ar, a principal
fonte existente na área de estudo é o tráfego rodoviário, decorrente das
infraestruturas viárias atravessadas pelo projeto, nomeadamente: A6, EN4, EN114,
EN2, N370.
Apesar de não existirem dados quantitativos que possibilitem aferir corretamente os
valores de emissão de poluentes atmosféricos na área de estudo, o tráfego rodoviário
é responsável pela emissão de poluentes como o monóxido de carbono (CO), óxidos de
azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV) e partículas totais em suspensão
(PM10/PM2,5).
Porém, a qualidade do ar da área de estudo não é apenas influenciada pelas fontes
emissoras em funcionamento dentro dos seus limites, uma vez que os poluentes
podem ser transportados na atmosfera por vários quilómetros desde a sua emissão até
ao recetor. Assim, numa perspetiva mais alargada, avaliou-se a distribuição das
emissões nos concelhos abrangidos pela área de estudo (Arraiolos, Évora, Montemoro-Novo, Montijo e Vendas Novas), tendo por base o Inventário de Emissões por
Concelho 20158, que permite percecionar as principais fontes de emissão de poluentes
por concelho. Os resultados do inventário são de caráter provisório e poderão vir a ser
revistos em trabalhos futuros, em função de uma eventual atualização dos dados
utilizados ou de futuras revisões metodológicas.
Apesar de existir informação referente a 2009 o inventário realizado em 2015 não
pode ser comparado uma vez que a metodologia utilizada segue diretrizes
metodológicas internacionais mais recentes (2006 IPCC Guidelines e 2016 EMEP/EEA
Guidebook) e distintas das de 2009.
Assim, nas figuras seguintes apresenta-se o inventário de emissões de óxidos de azoto
(NOx), óxidos de enxofre (SOx), partículas em suspensão (PM10) e compostos orgânicos
voláteis não metânicos (COVNM) para os concelhos abrangidos pela área de estudo.

8

APA, Emissões totais por concelho em 2015, maio de 2015, consultado a 01 de junho de 2017
em http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=150&sub2ref=1408
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Figura 4.29 - Emissões no concelho de Arraiolos, com base no Inventário de 2015

Nas emissões totais de óxidos de azoto (NOX), destaca-se a contribuição do tráfego
rodoviário (55%), assim como as emissões associadas à agricultura (29%) e à
indústria (9%).
No que diz respeito aos óxidos de enxofre (SOX), verifica-se uma contribuição
significativa da agricultura para as emissões totais do concelho (49%). Outras fontes
também com um peso relevante são, por ordem decrescente de significância, a
indústria (20%) e outras fontes estacionárias de combustão (17%).
Em termos de partículas (PM10), verifica-se que as emissões são maioritariamente
resultantes da atividade agrícola (68%). Destaque também para o tráfego rodoviário
(13%), outras fontes estacionárias de combustão (12%) e a indústria (5%)
Por fim, as emissões dos compostos orgânicos voláteis não metânicos são
maioritariamente decorrentes de processos naturais (98%).
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Figura 4.30 - Emissões no concelho de Évora, com base no Inventário de 2015

Nas emissões totais de óxidos de azoto (NOX), destaca-se a contribuição das fontes
móveis (fora de estrada) (45%), assim como as emissões associadas ao tráfego
rodoviário (31%). Outras fontes são a agricultura (9%), a indústria (6%) e outras fontes
estacionárias de combustão (8%).
No que diz respeito aos óxidos de enxofre (SOX), verifica-se uma contribuição muito
significativa de outras fontes estacionárias de combustão (61%) e significativa da
indústria (26%) para as emissões totais do concelho.
Em termos de partículas (PM10), verifica-se que as emissões são maioritariamente
resultantes de outras fontes estacionárias de combustão (48%) e do uso de solventes
(24%). Destaque também para a agricultura (14%), o tráfego rodoviário (5%) e para as
fontes móveis (fora de estrada) (4%).
Por fim, as emissões dos compostos orgânicos voláteis não metânicos são
maioritariamente decorrentes de processos naturais (91%).
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Figura 4.31 - Emissões no concelho de Montemor-o-Novo, com base no Inventário de 2015

Nas emissões totais de óxidos de azoto (NOX), destaca-se a contribuição do tráfego
rodoviário (48%), assim como as emissões associadas às fontes móveis (fora de
estrada) (23%) e à agricultura (16%).
No que diz respeito aos óxidos de enxofre (SOX), verifica-se uma contribuição
significativa da indústria para as emissões totais do concelho (79%). Destaque também
para as outras fontes estacionárias de combustão (10%) e a agricultura (6%).
Em termos de partículas (PM10), verifica-se que as emissões são maioritariamente
resultantes da utilização de solventes (67%). Outras fontes também com um peso
relevante são, por ordem decrescente de significância, a agricultura (16%), outras
fontes estacionárias de combustão (6%) e o tráfego rodoviário (6%).
Por fim, as emissões dos compostos orgânicos voláteis não metânicos são
maioritariamente decorrentes de processos naturais (98%).
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Figura 4.32 - Emissões no concelho de Montijo, com base no Inventário de 2015

Nas emissões totais de óxidos de azoto (NOX), destaca-se a contribuição do tráfego
rodoviário (72%), assim como as emissões associadas às fontes móveis (fora de
estrada) (29%) e à indústria (7%).
No que diz respeito aos óxidos de enxofre (SOX), verifica-se uma contribuição
significativa das outras fontes estacionárias de combustão (51%) e da indústria (40%)
para as emissões totais do concelho.
Em termos de partículas (PM10), verifica-se que as emissões são maioritariamente
resultantes da utilização de solventes (72%). Destaque também para as outras fontes
estacionárias de combustão (14%), a indústria (7%) e o tráfego rodoviário (4%).
Por fim, as emissões dos compostos orgânicos voláteis não metânicos são
maioritariamente decorrentes de processos naturais (78%), sendo também de
destacar o uso de solventes (10%) e a indústria (8%).
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Figura 4.33 - Emissões no concelho de Vendas Novas, com base no Inventário de 2015

Nas emissões totais de óxidos de azoto (NOX), destaca-se a contribuição do tráfego
rodoviário (77%), assim como as emissões associadas à agricultura (8%) e às fontes
móveis (fora de estrada) (8%).
No que diz respeito aos óxidos de enxofre (SOX), verifica-se uma contribuição
significativa das outras fontes estacionárias para as emissões totais do concelho (59%).
Outras fontes também com um peso relevante são, por ordem decrescente de
significância, a agricultura (13%), as fontes móveis (fora de estrada) (9%), naturais (7%)
e o tráfego rodoviário (7%).
Em termos de partículas (PM10), verifica-se que as emissões são maioritariamente
resultantes da utilização de solventes (77%). Destaque também para o tráfego
rodoviário (8%), outras fontes estacionárias de combustão (7%) e a agricultura (7%)
Por fim, as emissões dos compostos orgânicos voláteis não metânicos são
maioritariamente decorrentes de processos naturais (94%).

4.14.4

Condições de dispersão de poluentes atmosféricos
Os processos de transporte, transformação e dispersão dos poluentes na atmosfera
dependem de parâmetros meteorológicos como o vento (intensidade e rumo do
vento), a precipitação, a temperatura, a pressão atmosférica e a radiação solar.
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A intensidade do vento está diretamente associada à dispersão local dos poluentes.
Deste modo, situações de vento moderado favorecem a dispersão de poluentes e
situações de ausência de vento (calmaria) promovem concentrações de poluentes
mais elevadas junto das fontes emissoras (pois não há dispersão dos mesmos para
zonas mais afastadas). O rumo do vento estabelece a direção que o transporte dos
poluentes segue na atmosfera.
A precipitação tem um papel relevante no processo de remoção de poluentes da
atmosfera, uma vez que transporta nas suas gotas os poluentes gasosos e as partículas
(fenómeno de rainout), provocando a sua deposição no solo e diminuindo,
consequentemente, as concentrações no ar ambiente.
A temperatura e radiação solar intervêm na transformação química dos poluentes,
com a temperatura a desempenhar um papel relevante também ao nível da dispersão
vertical dos poluentes na atmosfera, em particular no caso de ocorrências de inversões
térmicas.
A pressão atmosférica influencia a estabilidade da atmosfera. Assim, em períodos de
baixas pressões observa-se geralmente uma elevada turbulência da atmosfera
(instabilidade), que favorece a dispersão dos poluentes. Pelo contrário, situações de
altas pressões (anticiclone), caracterizadas por vento fraco, conduzem a condições de
estabilidade do ar, desfavorável à dispersão dos poluentes.
Assim, a região da área de estudo é caracterizada por ventos provenientes
maioritariamente de Oeste (20,6%) em Pegões e de Norte (16,7%) em Évora. Em
Pegões, o vento que atinge velocidade média mais elevada registada é proveniente do
setor de Sudoeste (SO), apresentando o valor de 5,7 km/h, enquanto em Évora o vento
que atinge velocidade média mais elevada registada é proveniente do setor de
Noroeste (NO), apresentando o valor de 19 km/h.
A temperatura média anual no período analisado foi de 16,2:C em Pegões e 15,9:C em
Évora e a precipitação acumulada média anual foi de 609,4 mm e 673,6 mm, em Évora
e Pegões, respetivamente.
Em termos topográficos, a área de estudo não apresenta declives acentuados de
terreno, que influenciem a dispersão de poluentes.

4.14.5

Caracterização da qualidade de ar
A área de estudo envolve os distritos de Évora e Setúbal, nomeadamente os concelhos
de Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo, Montijo e Vendas Novas.
No quadro seguinte apresentam-se as estações de monitorização da Rede de
Monitorização da Qualidade do Ar da CCDR-LVT mais próximas da área de estudo.
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Quadro 4.70 - Estações da Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da CCDR-LVT mais
próximas da área de estudo
DISTÂNCIA EM
RELAÇÃO AOS
ELEMENTOS DE
PROJETO

ESTAÇÃO DE
QUALIDADE
DO AR

TIPO DE
AMBIENTE

Fernando Pó

Rural
Perto de
Cidade

38°38'08'' N

8°41'26'' W

57 m

Aprox. a 7,5 km a SW
da área de
implantação da
subestação

Terena

Rural

38°36'54' N

7°23'51'' W

187 m

Aprox. a 45 km a E
do início do traçado da
linha

LATITUDE

LONGITUDE

ALTITUDE

Nenhuma das estações identificadas é representativa da totalidade da área de estudo,
pois:


A Estação Fernando Pó, apesar da pouca distância à área de estudo, não se
localiza na área direta de incidência do projeto e não é representativa da
totalidade da área de estudo;



A Estação de Terena dista cerca de 45 km do início do traçado.

Porém, face a esta situação, a Estação Fernando Pó será analisada, uma vez que a sua
proximidade à área de implantação da subestação de Pegõs permite caracterizar a
qualidade do ar no local de implantação daquele elemento de projeto. No que respeita
à Estação de Terena, em virtude da mesma distar cerca de 45 km a Este do início do
traçado, não é considerada representativa da região em estudo, não sendo analisada.
Assim, a caracterização da qualidade do ar é feita com base nos dados medidos e
validados dos últimos três anos (2013, 2014 e 2015), na Estação Fernando Pó, no que
se refere às concentrações de dióxido de enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2) e ozono
(O3) - tal como estabelecido no “Guia Metodológico para a Avaliação de Impactes
Ambientais de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte e Electricidade”
elaborado no âmbito de um protocolo estabelecido entre a REN, S.A. e o Instituto do
Ambiente (atual Agência Portuguesa do Ambiente) em 2005 - e, adicionalmente, de
partículas em suspensão (PM10) e ao índice de qualidade do ar.
a)

Concentração de poluentes
No quadro seguinte apresenta-se uma síntese dos resultados monitorizados, entre
2013 e 2015, para o dióxido de enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2), ozono (O3) e de
partículas em suspensão (PM10), obtidos na base de dados online do sistema de
monitorização de qualidade do ar em Portugal, da Agência Portuguesa do Ambiente9.

9

http://qualar.apambiente.pt/
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Quadro 4.71 - Avaliação da qualidade do ar, a partir dos dados da
Estação Fernando Pó, entre 2013 e 2015
POLUENTE

VALOR MEDIDO
Valor Máximo (base horária)
-3
[µg.m ]

Dióxido de Enxofre
(SO2)

2013

2014 2015

350

26,7

13,3

19,3

0

0

0

88,7

98,1

0,3

0,3

89,0

98,4

53,67

42,0

36,3

0

0

0

89,3

90,7

88,8

7,4

6,1

6,8

89,3

90,7

88,8

Nº de excedências

0,6

125

200

Nº de excedências
Dióxido de Azoto
(NO2)

Eficiência (%)
Valor Médio (base horária)
-3
[µg.m ]

40

Eficiência (%)
Valor Máximo (base horária)
-3
[µg.m ]

180

(1)

Nº de excedências
Ozono (O3)

Eficiência (%)
Valor Médio (base horária)
-3
[µg.m ]

180

(1)

Eficiência (%)
Valor Máximo (base diária)
-3
[µg.m ]

50

Nº de excedências
Partículas em
suspensão (PM10)

179,7 158,8 173,5
0

0

0

92,5

91

99,7

65,7

61,8

59,8

92,5

91

99,7

47,4

48,8

72,5

0

0

5

88,2

93,4

15,2

19,2

88,5

93,8

72,3

Eficiência (%)
Valor Médio (base horária)
-3
[µg.m ]

(2)

66,9

Eficiência (%)
Valor Máximo (base horária)
-3
[µg.m ]

(2)

69,9

Eficiência (%)
Valor Médio (base diária)
-3
[µg.m ]

ANO

VALOR LIMITE
-3
(µg.m )

(2)

20

40

74,5

Eficiência (%)

(2)

-3

(1) Limiar de informação à população. O limiar de alerta à população é de 240 µg.m ;
(2) Taxa de recolha de dados inferior ao objetivo de qualidade dos dados estipulado para medições em contínuo no
ponto A do Anexo II do Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro (90%).

Analisando o quadro anterior verifica-se que as concentrações máximas e médias são
inferiores aos respetivos valores limite de proteção da saúde humana para todos os
poluentes em avaliação, com exceção das PM10, que registam excedências ao valor
limite diário em 2015. Constata-se que as concentrações máximas e médias são
inferiores aos respetivos valores limite de proteção da saúde humana para todos os
poluentes em avaliação, com exceção das PM10, que registam excedências ao valor
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limite diário em 2015. Contudo, as excedências ocorrem em número de dias inferior ao
permitido pela legislação, apresentando em 2015 concentrações acima dos 50 µg.m-3
em 5 dias no ano, quando o máximo permitido são 35 dias.
Importa ainda referir que, apesar de não estar estabelecido um valor limite para o O3
(mas sim um limiar de informação/alerta à população), o Decreto-Lei n.º 102/2010, de
23 de setembro, estabelece um valor alvo para a proteção da saúde humana para a
concentração de ozono: 120 µg/m3, valor máximo diário das médias octo-horárias,
calculadas por períodos consecutivos de oito horas.
Assim, analisando o quadro anterior, verifica-se que em todos os anos ocorreu pelo
menos uma vez numa hora o valor medido de O3 ser superior ao valor alvo para a
proteção da saúde humana, pois o valor máximo (base horária) medido foi sempre
superior ao valor alvo.
Neste sentido e considerando os dados disponíveis para a estação, verificou-se que
para as médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas, de
2013 a 2015 observaram-se sempre excedências, nomeadamente: 18 em 2013, 7 em
2014 e 9 em 2015. Porém, as excedências ocorrem em número de dias inferior ao
permitido pela legislação: o máximo permitido são 25 dias, em média, por ano civil
num período de três anos.
De realçar que a estação de monitorização apresenta, contudo, um período temporal
de análise abaixo do objetivo de qualidade para as monitorizações em contínuo, em
particular para o dióxido de enxofre (SO2) e PM10 em 2013, o que diminui a
representatividade temporal das medições realizadas.
b)

Índice de Qualidade do Ar
O índice de qualidade do ar (IAQ) é uma classificação simples e compreensível do
estado da qualidade do ar, calculado a partir das concentrações do dióxido de enxofre
(SO2), dióxido de azoto (NO2), ozono (O3) e de partículas em suspensão (PM10). O índice
anual da qualidade do ar corresponde a uma percentagem do valor legal (valor limite,
valor alvo ou nível crítico) e permite classificar a qualidade do ar de acordo com o
Quadro 4.72, sendo que o IQA será definido a partir do poluente que apresentar pior
classificação.
Quadro 4.72 - Classificação da qualidade do ar
CLASSIFICAÇÃO DA
QUALIDADE DO AR

MÍNIMO MÁXIMO SIGNIFICADO

Muito boa

<=50%

Boa

> 50%

<= 75%

Valor inferior do valor legal

Média

> 75%

<= 100%

Valor próximo do valor legal

Má

> 100%

<= 150%

Valor superior do valor legal

Muito Má

> 150%

Valor muito inferior do valor legal

Valor muito superior do valor legal

Fonte: Índices anuais da qualidade do ar para a rede de monitorização da qualidade do ar da CCDR-LVT no
período 2001-2015
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No quadro seguinte apresentam-se os dados do IAQ para a Estação Fernando Pó, no
período 2013-2015.
Quadro 4.73 - Classificação da qualidade do ar
ANO

SUBSTÂNCIAS

QUALIDADE DO AR

PM10

NO2

O3

SO2

2015

66%

30%

100%

2%

Média

2014

53%

25%

99%

4%

Média

2013

n.e.

29%

102%

n.e.

Má

n.e. - não estimado
Fonte: Índices anuais da qualidade do ar para a rede de monitorização da qualidade do ar da CCDR-LVT no
período 2001-2015

Analisando o quadro anterior verifica-se que a qualidade do ar em 2015 (Média)
melhorou face a 2013 (Má), sendo que o poluente que apresenta pior classificação é o
ozono (O3).
Estes resultados vão ao encontro do que já tinha sido identificado na análise da
concentração dos poluentes para a Estação Fernando Pó, nomeadamente para o
ozono - excedeu o valor alvo para a proteção da saúde humana em todos os anos, mais
em 2013 do que nos restantes dois anos.
Relativamente aos restantes poluentes verifica-se que as PM10 apresentam uma
classificação “Boa” e o NO2 e o SO2 apresentam uma classificação “Muito boa”,
destacando-se o SO2 que se apresenta muito abaixo do valor limite estabelecido para o
mesmo.

4.14.6

Evolução da situação de referência na ausência dos projetos
A principal fonte de poluentes atmosféricos, existente na área de estudo, é o tráfego
rodoviário que, em princípio, irá sofrer um aumento do número de veículos em
circulação nas vias da área de estudo. Porém este aumento poderá ser compensado
pela renovação do parque automóvel português, que permitirá à circulação de veículos
com motores de combustão menos poluidores, em cumprimento das exigências da
União Europeia, em termos de limites de emissão.
Assim, é expectável que na ausência de projeto a qualidade do ar se mantenha nas
condições atualmente observadas.

364

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

5

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS

5.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS E ASPETOS METODOLÓGICOS
A análise de impactes a desenvolver no âmbito de um EIA constitui um processo
complexo tendo em conta a diversidade intrínseca do ambiente potencialmente
afetado, traduzida na grande diferenciação de natureza e tipologia dos impactes.
A amplitude do leque dos potenciais impactes de um projeto, dos fatores físicos e
ecológicos aos socioeconómicos e culturais, passando pelos fatores de qualidade
ambiental, exige uma abordagem especializada e interdisciplinar com especificidades
próprias, nomeadamente ao nível das metodologias e técnicas utilizadas na avaliação
de impactes. A análise específica, por fator ambiental, é, assim, um momento
indispensável da avaliação.
No entanto, e tanto mais quanto o EIA constitui uma das peças centrais de um
processo de tomada de decisão, a análise parcelar, por fator ambiental, deve ser
complementada por um esforço de integração que procure, tanto quanto possível, dar
base a uma análise global.
Deste modo, e para além das metodologias setoriais específicas, torna-se necessário
estabelecer uma base comum para a análise de cada fator ambiental, que possibilite
uma avaliação global coerente.
Para o efeito, é necessário clarificar, previamente, os seguintes aspetos:


Noção de impacte ambiental;



Aspetos gerais de identificação, previsão e avaliação de impactes.

Por impacte ambiental entende-se a alteração, num momento futuro, de um
determinado fator ambiental, provocada, direta ou indiretamente, por uma ação do
projeto, quando comparada com a situação, nesse momento futuro, na ausência de
projeto.
Esta noção de impacte implica que a análise de impactes, para cada fator ambiental,
tenha em conta a análise comparativa com a previsível evolução da situação existente,
na ausência de projeto.
A análise de impactes envolve as seguintes fases:


Identificação de impactes, ou seja, especificar os impactes associados a cada
fase de projeto e ações a desenvolver;



Previsão das características dos principais impactes em função dos critérios
natureza, tipo, magnitude, área de influência, probabilidade de ocorrência,
reversibilidade, duração e desfasamento no tempo;



Avaliação da significância dos impactes residuais, ou seja, depois de
consideradas as medidas adequadas e o grau em que as mesmas poderão
mitigar os impactes previstos.
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Os aspetos gerais de identificação, previsão e avaliação de impactes do projeto são
referidos seguidamente, constituindo passos interligados e interativos de um mesmo
processo.

5.1.1

Identificação de impactes
A identificação de impactes constitui o primeiro momento da análise e consiste num
levantamento preliminar de impactes que resulta do cruzamento das ações de projeto
na fase de construção e exploração , com as variáveis consideradas no âmbito de cada
fator/vertente ambiental.
Este procedimento implica a existência de uma listagem das ações do projeto e uma
sistematização das variáveis a considerar em cada fator ambiental. Exige uma definição
de âmbito e de escalas geográficas de análise.

5.1.2

Previsão de impactes
A previsão inicia-se no próprio momento da identificação de impactes e tem como
objetivo fundamental aprofundar o conhecimento das ligações de causa e efeito entre
as ações do projeto e os potenciais efeitos ambientais delas resultantes, configurando
futuros possíveis, utilizando, para tal, os métodos e técnicas mais adequados e
exequíveis às exigências e limitações de um EIA.
A generalidade das previsões de impactes realizadas no EIA baseia-se nos seguintes
passos:
1) Análise das ações de construção e exploração do projeto, recorrendo às
informações prestadas pelo proponente e à experiência profissional dos técnicos
envolvidos;
2) Recolha e análise de informação sobre impactes verificados em projetos
similares, recorrendo a bibliografia e, mais uma vez, às informações prestadas
pelo proponente e à experiência profissional dos técnicos envolvidos;
3) Discussão da previsão realizada com outros membros da equipa do EIA e outros
especialistas com experiência prática no âmbito da avaliação ambiental de
projetos.

5.1.3

Avaliação de impactes
A avaliação de impactes resulta das análises anteriores, tendo como objetivo construir
e proporcionar uma noção da importância dos impactes analisados, recorrendo, para
tal, à sua classificação através de um conjunto de parâmetros (critérios classificadores
de impacte).
A avaliação global efetua-se em função das análises setoriais, procurando traduzir,
numa síntese avaliativa, os aspetos mais relevantes e os impactes mais importantes.
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Na avaliação global são considerados os seguintes aspetos:


Ações de projeto mais relevantes, em função da importância dos impactes
setoriais avaliados;



Fatores ambientais mais relevantes, igualmente em função da importância dos
impactes setoriais avaliados;



Explicitação dos critérios de seleção das ações e descritores ambientais e da
importância dos impactes;



Utilização das categorias de classificação de impactes referidas seguidamente.

Apresenta-se, seguidamente, a metodologia para a identificação e avaliação dos
impactes ambientais induzidos por um dado projeto, tendo em conta:

5.1.3.1



as características do projeto, bem como as possíveis ações agressivas para o
ambiente resultantes da sua construção e exploração;



a caracterização da situação de referência e a sua projeção num cenário de
ausência de projeto.

Avaliação de impactes segundo os critérios de classificação
A classificação dos potenciais impactes ambientais induzidos direta ou indiretamente
pelo projeto, durante as fases de construção, exploração e desativação, é efetuada
com base na consideração das suas características intrínsecas e das inerentes ao
respetivo local de implantação, tendo em conta a experiência e o conhecimento dos
impactes ambientais provocados por projetos deste tipo, a experiência anterior da
equipa técnica na realização de estudos de impacte ambiental e, finalmente, as
informações e elementos recolhidos junto das entidades oficiais consultadas no
âmbito do EIA a desenvolver.
É utilizada uma escala qualitativa para a expressão dos impactes, baseada nos limiares
de sensibilidade identificados para os diferentes fatores ambientais. O valor qualitativo
atribuído a cada impacte tem em conta diferentes parâmetros, que de seguida se
discriminam.
No que se refere à sua natureza, os impactes são classificados como positivos ou
negativos.
Os impactes são classificados quanto ao seu tipo como impactes diretos ou indiretos.
Os impactes indiretos do projeto, ou seja, os impactes induzidos pela ocorrência de
outros impactes, devem ser identificados e caracterizados sempre que se preveja a sua
ocorrência.
De acordo com a sua área de influência, os impactes são classificados como locais,
regionais, nacionais ou transfronteiriços tendo em conta a dimensão da área na qual
os seus efeitos se fazem sentir.
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A probabilidade de ocorrência ou o grau de certeza dos impactes são determinados
com base no conhecimento das características de cada uma das ações e de cada fator
ambiental, permitindo classificar cada um dos impactes como certo, provável ou
improvável.
Quanto à duração, os impactes são considerados temporários no caso de se
verificarem apenas durante um determinado período, sendo permanentes em caso
contrário. Estes podem ainda manifestar-se como cíclicos, caso se refiram a uma
tendência com repetição em intervalos de tempo determinados.
Quanto à reversibilidade considera-se que os impactes têm um caráter irreversível ou
reversível consoante os correspondentes efeitos permaneçam no tempo ou se se
anulam, a médio ou longo prazo, designadamente quando cessar a respetiva causa.
Relativamente ao desfasamento no tempo os impactes são considerados imediatos
desde que se verifiquem durante ou imediatamente após a fase de construção do
projeto. No caso de só se virem a manifestar a prazo, são classificados de médio
(sensivelmente até cinco anos) ou longo prazo.
Relativamente à magnitude dos impactes ambientais determinados pelo projeto, são
utilizadas técnicas de previsão que permitem evidenciar a intensidade dos referidos
impactes, tendo em conta a agressividade de cada uma das ações propostas e a
sensibilidade de cada um dos fatores ambientais afetados. Assim, traduz-se, quando
exequível, a magnitude (significado absoluto) dos potenciais impactes ambientais de
forma quantitativa ou, quando tal não foi possível, qualitativamente, mas de forma tão
objetiva e detalhada quanto possível e justificável. A magnitude dos impactes é assim
classificada como elevada, moderada ou reduzida.
Subsequentemente procurar-se-á atribuir uma significância (avaliação global) aos
impactes ambientais induzidos pelo projeto, para o que é adotada uma metodologia
de avaliação, dominantemente qualitativa, que permite transmitir, de forma clara, o
significado global dos impactes ambientais determinados pelo projeto no contexto
biofísico e socioeconómico em que o mesmo se insere, ou seja, o significado dos
impactes induzidos em cada uma das vertentes ambientais analisadas.
A atribuição do grau de significância de cada um dos impactes terá em conta o
resultado da classificação atribuída nos diversos critérios apresentados, mas também a
sensibilidade da equipa do EIA para as consequências desse impacte num contexto
global; deste modo, poderão verificar-se impactes com classificações semelhantes nos
diversos parâmetros caracterizadores, mas com resultados globais distintos em termos
dos respetivos níveis de significância.
Assim, no que se refere à significância, os impactes ambientais resultantes do projeto
em análise são classificados como não significativos, pouco significativos, significativos
ou muito significativos. A significância é determinada consoante o grau de
agressividade de cada uma das ações em análise, a vulnerabilidade do ambiente onde
as ações se farão sentir e a possibilidade dos impactes negativos inerentes serem
mitigados:
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os impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia são considerados muito
importantes quando determinem importantes afetações sobre as formas de
relevo ao introduzir alterações significativas na morfologia do terreno; quando
afetem ou destruam formas naturais, pontos dominantes ou recursos
geológicos;



os impactes negativos sobre os solos e uso do solo serão considerados muito
importantes se forem afetadas áreas significativas para a prática agrícola;



os impactes negativos sobre a flora/habitats e fauna serão considerados muito
importantes se determinarem significativas afetações sobre o equilíbrio dos
ecossistemas existentes, introduzindo roturas ou alterações nos processos
ecológicos, afetando ou destruindo diversidade ou estabilidade das populações,
espécies animais ou vegetais endémicas raras ou ameaçadas, ou atingindo de
algum modo o património natural protegido por legislação específica;



em relação aos aspetos socioeconómicos, os impactes serão considerados muito
importantes se induzirem alterações significativas sobre a forma e os padrões de
vida das populações afetadas;



relativamente ao património, os impactes serão considerados muito
importantes se o impacte implicar uma destruição total da ocorrência e se a
mesma apresentar valor patrimonial elevado;



os impactes negativos sobre a qualidade do ambiente (água, qualidade do ar e
ruído) serão considerados muito importantes se ocorrer uma afetação muito
expressiva nos padrões de qualidade;



no que se refere à paisagem, embora se trate de um fator ambiental de maior
subjetividade, é aceite com relativo consenso que deverão ser considerados
impactes negativos muito importantes aqueles que determinarem alterações
sobre áreas de reconhecido valor cénico ou paisagístico (em função do seu valor
intrínseco ou da sua raridade), tendo em consideração o grau de intrusão visual
provocado, a sensibilidade paisagística e visual da área, a extensão da área
afetada e o número de potenciais observadores envolvidos.

Os impactes identificados e classificados de acordo com o supracitado podem ainda ter
um caráter simples ou cumulativo.
Impactes cumulativos são impactes gerados ou induzidos pelo projeto em análise que
se irão adicionar a perturbações induzidas por projetos passados, presentes ou
previstos num futuro razoável, bem como pelos projetos complementares ou
subsidiários, sobre qualquer uma das vertentes ambientais consideradas. Este tipo de
impactes pode assim resultar da acumulação de impactes similares ou da interação
sinergística de diferentes impactes, cuja importância final resulta maior que a soma
dos impactes individuais que os originam.
Na identificação e avaliação destes impactes cumulativos, segue-se a metodologia
geral acima identificada, associada a alguns passos adicionais:


Identificação dos recursos afetados pelo projeto;



Limites espaciais e temporais pertinentes para a análise do significado do
impacte sobre o recurso;
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Identificação de outros projetos ou ações, passados, presentes ou
razoavelmente previsíveis no futuro que afetaram, afetam ou podem vir a
afetar, com significado, os recursos identificados;



Análise das interações entre os impactes do projeto em estudo e os impactes
dos restantes projetos ou ações identificados e determinação da importância
relativa na afetação dos recursos;



Identificação de medidas de mitigação ou valorização de impactes.

No Quadro 5.1 resumem-se os critérios a utilizar na caracterização de impactes.
Quadro 5.1 – Critérios classificadores a utilizar na avaliação de impactes ambientais
CARACTERÍSTICA DO IMPACTE
NATUREZA

TIPO

AVALIAÇÃO
Positivo
Negativo
Direto
Indireto
Local

ÁREA DE INFLUÊNCIA (EXTENSÃO)

Regional
Nacional
Transfronteiriço
Certo

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

Provável
Improvável
Temporário

DURAÇÃO

Permanente
Cíclico

REVERSIBILIDADE

Reversível
Irreversível
Imediato

DESFASAMENTO NO TEMPO

Médio prazo (+/- 5 anos)
Longo Prazo
Elevada

MAGNITUDE

Moderada
Reduzida

SIGNIFICÂNCIA

Não significativo
Pouco significativo
Significativo
Muito significativo
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CARACTERÍSTICA DO IMPACTE
CARÁTER

5.1.3.2

AVALIAÇÃO
Simples
Cumulativo/sinergético

Avaliação de impactes residuais
A avaliação de impactes realiza-se após consideração da integração de medidas que
permitam evitar, reduzir ou eliminar os impactes negativos identificados, bem como
potenciar os impactes positivos.
O objetivo da avaliação de um dado impacte é determinar a importância relativa e
aceitabilidade dos impactes residuais. A identificação e qualificação dos impactes
residuais é assim o objetivo último da avaliação de impactes ambientais no decurso de
um EIA, facultando ao decisor o quadro final dos efeitos de um dado projeto já
contemplando a sua possível mitigação.
Assim, como importante etapa no processo de avaliação global de impactes deverá ser
efetuada a análise quanto à sua possibilidade de mitigação, ou seja, se é
aplicável/viável a execução de medidas mitigadoras (impactes mitigáveis) ou se os seus
efeitos se farão sentir com a mesma intensidade independentemente de todas as
precauções que vierem a ser tomadas (impactes não mitigáveis).
Quadro 5.2 – Classificação da possibilidade de mitigação de impactes ambientais
POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO

Mitigável
Não mitigável

Subsequentemente à identificação da possibilidade de mitigação e proposta/desenho
de medidas em conformidade com os objetivos do projeto mas focadas na prevenção,
mitigação ou eliminação de impactes ambientais negativos, tendo em consideração
também a sua viabilidade técnica e ambiental, é feito o exercício de qualificação dos
impactes residuais.
Os impactes residuais são impactes não mitigáveis e/ou impactes que permanecem,
ainda que em menor grau, na sequência da implementação das medidas de mitigação
apropriadas. Estes impactes são apresentados tipicamente no âmbito da avaliação
global do projeto, para apoiar a decisão quanto à viabilidade ambiental do projeto
considerando a avaliação ambiental residual pós implementação medidas de
minimização.
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5.2

BIODIVERSIDADE

5.2.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
A avaliação dos impactes sobre a flora e biótopos/habitats na área em estudo foi
realizada com base na sobreposição entre a cartografia efetuada e a área a ser afetada
pela instalação das subestações e dos novos apoios da linha de transporte. No que
respeita aos apoios teve-se em conta uma área de afetação de 400m2 em torno de
cada apoio, correspondente à área máxima de intervenção para a instalação dos
apoios, sendo de referir que algumas dessas afetações serão temporárias e reversíveis,
estando estritamente associadas à fase de construção.
A avaliação dos impactes potenciais decorrentes da instalação das subestações de
Pegões e do Divor e da Linha Divor-Pegões a 400 kV foi efetuada de forma qualitativa,
considerando os critérios identificados no Quadro 5.1. A análise teve por base as
tarefas geradoras de impactes, a fase do projeto em que o impacte é provocado, o
habitat em causa e o seu estado de conservação e as espécies presentes. Procurou
analisar-se o efeito dos impactes na comunidade local e, nos casos de espécies com
populações menos numerosas e estatuto de conservação desfavorável, a análise foi
feita a nível regional ou nacional.
De forma global, os impactes para a fauna decorrentes deste tipo de obra,
especialmente a LMAT, são localizados na fase de construção e particularmente
relevantes na fase de exploração.

5.2.2

Ações geradoras de impacte por fase
FASE DE CONSTRUÇÃO
AGI 5:

AGI 6:

AGI 7:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura
máxima de 4 m para os acessos aos apoios; acesso à subestação com 5 m
de largura): dá-se prioridade ao uso de acessos pré-existentes e/ou sua
melhoria/alargamento, sendo que novos acessos serão acordados com
novos proprietários minimizando na medida do possível a interferência com
usos do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas)
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Desarborização, desmatação e decapagem do solo: na área de estaleiro,
área de implantação da plataforma das subestações e numa área até
400 m2 no local de implantação dos apoios, dependendo das dimensões
dos apoios e da densidade/tipologia de vegetação (a desarborização e
desmatação para lá da área de implantação direta da plataforma das
subestações e dos apoios será reduzido ao mínimo indispensável, havendo
alternativas para a colocação de apoios por meio aéreo, se necessário, em
zonas de muita densidade e em, por exemplo, áreas de povoados de sobro
e azinho) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [LDVR.PGO, SPGO e
SDVR]
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AGI 8:
AGI 10:

AGI 12:

AGI 13:

AGI 14:

AGI 16:

AGI 17:

AGI 18:

Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual
desarborização dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das
demais espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança do Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão –
RSLEAT [LDVR.PGO]
Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos
para a implantação de apoios [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Execução de fundações: betonagens para a definição das fundações para a
plataforma das subestações e construção de maciços de fundação dos
apoios (incluindo ainda a instalação da ligação à terra e colocação das bases
do apoio) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Construção de edifícios (edifício de comando, casa dos serviços auxiliares,
casas de painel e casa das bombas), estruturas, redes técnicas (rede de
ligação à terra, rede de serviços auxiliares, rede elétrica e AVAC, sistemas
de comando, controlo e proteção, sistema de proteção contra descargas
atmosféricas diretas, sistema de iluminação, infraestruturas de
telecomunicações e informática, rede de deteção e combate a incêndios, de
intrusão, de videovigilância, redes de água, saneamento e drenagem,
depósito e contenção de óleo), arruamentos internos e vedações: obras de
construção civil para a construção das subestações [SPGO e SDVR]
Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LDVR.PGO]
Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e
dispositivos salva-pássaros: no caso da colocação dos cabos condutores e
de guarda, implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração,
utilizando a área em torno dos apoios ou em áreas a meio do vão da linha,
entre apoios; no cruzamento e sobrepassagem de obstáculos
(nomeadamente vias de comunicação e outras linhas aéreas) são montadas
estruturas temporárias porticadas para proteção dos obstáculos
[LDVR.PGO]
Implementação do projeto de integração paisagística das subestações
[SPGO e SDVR]

FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 20: Funcionamento geral das subestações (presença e características
funcionais, por exemplo as emissões acústicas e funcionamento das redes
técnicas e seus produtos secundários – resíduos e efluentes) [SPGO e SDVR]
AGI 21: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características
funcionais, com destaque para emissões acústicas e campos
eletromagnéticos) [LDVR.PGO]
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AGI 23: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas: no caso das
subestações, trabalhos de inspeção e manutenção ao nível do edificado,
equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, entre outros; ao nível da
linha, destaca-se a necessária verificação do estado de conservação dos
condutores e estruturas (e substituição de componentes, se deteriorados),
da conformidade na faixa de proteção da ocupação do solo com o RLSEAT
(edificação sobre a linha e crescimento de espécies arbóreas, esta última ao
abrigo do Plano de Manutenção de Faixa), inspeção e monitorização da
interação com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [SPGO,
SDVR e LDVR.PGO]
5.2.3

Fase de construção

5.2.3.1

Biótopos, habitats e flora

a)

Subestações de Divor e Pegões
A área destinada à construção da Subestação de Divor compreende a afetação de uma
superfície essencialmente agrícola destinada a pastagens e, em menor quantidade, por
montados de sobreiro/azinho e afloramentos rochosos com formações casmofíticas.
No caso da Subestação de Pegões, a área de construção compreende a afetação de
uma superfície essencialmente floresta mista e, em menor quantidade, eucaliptal e
agrícola.
Na fase de construção de cada subestação, os principais impactes na flora e
biótopos/habitats são negativos, diretos e permanentes, de magnitude reduzida,
locais, certos, irreversíveis, imediatos, devido à destruição direta do coberto vegetal
que derivam essencialmente das ações de desmatação, escavação, terraplenagem para
a construção das subestações e acessos, bem como para a instalação dos estaleiros.
Ocorrerá também pisoteio e cortes devido ao transporte de materiais e movimentação
de máquinas e trabalhadores. A movimentação de máquinas pode ainda alterar as
condições físicas do solo, dificultando a sobrevivência da vegetação e induzindo
perturbações nas condições de fitossanidade de algumas plantas.
Os impactes são considerados significativos devido à ocorrência de espécie de elevado
valor de conservação, nomeadamente:


Subestação de Divor: Ruscus aculeatus (gilbardeira), listada no anexo V da
Diretiva Habitats, e de Quercus suber (sobreiro) e Quercus rotundifolia
(azinheira), espécies protegidas por legislação nacional específica;



Subestação de Pegões: Hyacinthoides vicentina listada no anexo II e IV da
Diretiva Habitats (na envolvente próxima), Ulex australis subsp. welwitschianus
(espécie endémica de Portugal continental) e de Quercus suber (sobreiro)
espécie protegida por legislação nacional específica.
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Estes impactes são mitigáveis e compensáveis (no caso do sobreiro e azinheira).
Refere-se ainda que na área de estudo da Subestação de Divor assinala-se a presença
de afloramentos rochosos, que propiciam a presença de espécies casmofíticas,
prevendo-se a sua afetação com a construção da subestação.
Estima-se a afetação de:


217 sobreiros adultos pela implantação da subestação de Pegões e
infraestruturas associadas;



8 azinheiras, 2 sobreiros e 37 zambujeiros afetados pela implantação da
subestação de Divor.

Em função do impacte associado ao abate de espécies arbóreas para a construção das
subestações prevê-se, nos respetivos projetos de integração paisagística e como
medida compensatória a plantação em número muito superior ao atual de:


na subestação de Pegões, 440 sobreiros jovens, essencialmente no interior da
propriedade da REN, S.A. em áreas de clareiras ou mais abertas;



plantação de azinheiras e zambujeiros jovens em número muito superior às
abatidas na subestação de Divor, no interior da propriedade da REN, S.A..
Adicionalmente, preveem-se também plantações, em alinhamento, de alguns
freixos-de-folha-estreita (Fraxinus angustifolia), espécie arbórea característica
das linhas de água.

A implementação dos Planos de Integração Paisagística, por compensarem o abate de
espécies arbóreas com interesse conservacionista em maior número que o existente,
conduz a impactes positivos, diretos, prováveis, temporários ou permanentes, de
magnitude reduzida e significativos.
Na fase de construção a perturbação (pisoteio) causada pela movimentação de
pessoas e maquinaria afetas à obra acarreta ainda impactes sobre a flora e
biótopos/habitats, de caráter temporário. Classificando-se os impactes como
negativos, diretos, de reduzida magnitude, locais, certos, reversíveis, temporários,
imediatos e pouco significativos.
Nesta fase apontam-se ainda impactes negativos, indiretos, de reduzida magnitude,
locais, prováveis, reversíveis, temporários e pouco significativos, quando associados à
deposição de poeiras e probabilidade de ocorrência de derrames de combustíveis,
óleos ou outros compostos resultantes da circulação de camiões, máquinas e veículos
associados à obra. A deposição de poeiras sobre a vegetação implica a redução da taxa
fotossintética das plantas com consequências no normal desenvolvimento da
generalidade das plantas.
Simultaneamente, associada à degradação de algumas zonas devido às desmatações
ou deposições de escombros, é expectável um aumento da ocorrência de espécies
invasoras ou de caráter invasor, com especial incidência para a ocorrência de Acacia
dealbata, Eucalyptus globulus e Arundo donax.
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Estas espécies ocorrem já no interior da área de estudo em pequenos núcleos, pelo
que a sua expansão poderá ser facilitada pelos movimentos de máquinas e
mobilizações do solo, contribuindo para a degradação ecológica da zona. Classificamse os impactos como negativos, diretos, de reduzida magnitude, locais, prováveis,
reversíveis, temporários, imediatos, pouco significativos e mitigáveis.
b)

Linha Divor-Pegões
Os impactes expectáveis sobre a flora prendem-se sobretudo à destruição direta de
biótopos devido à implantação dos apoios e construção de estruturas temporárias
afetas à obra (estaleiros e acesso). A movimentação de máquinas pode ainda alterar as
condições físicas do solo, dificultando a sobrevivência da vegetação e induzindo
perturbações nas condições de fitossanidade de algumas plantas. Estes impactes
podem ser considerados como negativos, diretos, de reduzida magnitude, locais,
prováveis, irreversíveis, permanentes, imediatos, localizados, significativos e
minimizáveis. Localizados, porque a área do solo ocupada pelos apoios é de pequena
dimensão. São considerados significativos face à ocupação de áreas relevantes do
ponto de vista ecológicos e ocorrência de espécie de elevado valor de conservação.
No que respeita às espécies RELAPE verifica-se a ocorrência potencial de 33 de
espécies. Destas, 5 foram confirmadas em trabalho de campo, das quais 2 estão
listadas na Diretiva Habitats (Salix salviifolia subsp. australis no anexo II e IV, e Ruscus
aculeatus no anexo V) e 1 espécie endémica de Portugal continental (Ulex australis
subsp. welwitschianus) e 1 endemismo ibéricos (Salix salviifolia subsp. salviifolia).
No caso dos montados e florestas de sobreiro/azinheira, importa referir que:


é possível a afetação direta de alguns exemplares de Quercus suber (sobreiro) e
Quercus rotundifólia (azinheira), espécies protegidas por legislação nacional
específica, com a construção dos seguintes apoios: 4, 11, 52, 111, 135, 174, 197,
198, 201, 203, 207 e 37A. Considera-se para este efeito apenas os casos em que
a base de implantação definitiva de apoios cruza exemplares de
sobreiro/azinheira identificados em ortofotomapa, uma vez que em fase de
construção é procedimento do proponente ajustar a área de trabalho
temporária para a implantação do apoio de forma a prevenir o abate deste tipo
de exemplar;



na área de estudo assinala-se a presença de afloramentos rochosos, que
propiciam a presença de espécies casmofíticas, prevendo-se a sua afetação com
a construção dos apoios 4, 33, 34, 35 e 40.



estes impactes podem ser minimizados, se se considerar, em fase de
construção, o ajuste da localização destes apoios para zonas de clareira (o que
será em princípio possível para a grande maioria dos apoios acima identificados,
atendendo ainda a que este ajuste no terreno é sempre necessário dados os
erros de escala e da informação de base que está subjacente à avaliação da
implantação de apoios). Serão compensáveis no caso do sobreiro e azinheira.

A afetação de outros biótipos mais relevantes como é o caso das galerias ripícolas será
muito improvável dado que não está prevista a colocação de apoios diretamente
nestas áreas.
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No entanto refere-se que a linha de transporte proposta atravessa este biótopo em
vários locais nomeadamente entre os apoios 17-18 na ribeira do Divor, os apoios 31-32
no ribeiro do Curral de Sabugo, os apoios 44-45 e 109-110 no rio Almansor, os apoios
66-67 na ribeira dos Nabos, os apoios 119-120 na ribeira da Laje, os apoios 123-124
num afluente da ribeira da Laje, os apoios 127-128 na ribeira de Cuncos, os apoios 167168 na ribeira de Vale Figueira e os apoios 189-190 na ribeira da Landeira. Se forem
tomadas as medidas de minimização apresentadas no capítulo 6 do presente relatório,
designadamente a construção dos acessos e do estaleiro fora destas áreas, os impactes
esperados serão de reduzida magnitude e baixa significância.
Nesta fase apontam-se ainda impactes negativos, indiretos, de reduzida magnitude,
locais, prováveis, reversíveis, temporários e pouco significativos, quando associados à
deposição de poeiras e probabilidade de ocorrência de derrames de combustíveis,
óleos ou outros compostos resultantes da circulação de camiões, máquinas e carros
associados à obra. A deposição de poeiras sobre a vegetação implica a redução da taxa
fotossintética das plantas com consequências no normal desenvolvimento da
generalidade das plantas.
A nível de degradação destaca-se a perturbação causada com o revolvimento e
movimentação de solos durante a fase de construção, que poderá originar condições
para a expansão de comunidades vegetais exóticas invasoras originando fortes
impactes sobre a vegetação autóctone ou degradação dos biótopos em que
preferencialmente ocorrem. O solo com elevada probabilidade de conter sementes de
espécies invasoras deverá ser adequadamente tratado de modo a destruir as sementes
existentes ou despoletar a sua germinação para posterior erradicação das plântulas de
invasoras que surjam. Classificam-se os impactes como negativos, diretos, de reduzida
magnitude, locais, prováveis, reversíveis, temporários, imediatos, pouco significativos
e mitigáveis.
Há também que considerar a possibilidade do aumento do risco de incêndio devido ao
aumento da circulação de pessoas e veículos afetos à obra, sendo o impacte negativo,
indireto, de reduzida magnitude, local, provável, reversível, temporário, imediato,
pouco significativo e mitigável.

5.2.3.2

Fauna

a)

Subestações de Divor e Pegões
A construção das subestações de Pegões e do Divor prevê a execução de diversas
tarefas, nomeadamente:


Desmatação da área a intervencionar;



Terraplanagem de terrenos para construção da plataforma da subestação e
respetivos acessos;



Instalação de vedações nos limites da subestação;
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Construção de rede de drenagem da plataforma e respetivos acessos; redes de
serviços aos edifícios técnicos (abastecimento de água, drenagem, esgotos
pluviais e domésticos); maciços de betão armado para transformadores,
pórticos de amarração, suportes de aparelhagem e muros pára-fogos; e edifícios
técnicos



Execução de caleiras para passagem de cabos;



Execução de acesso a Estrada Nacional.

Considerando as atividades anteriormente referidas e previstas para a construção das
subestações, a comunidade faunística potencialmente afetada inclui todos os grupos
analisados, portanto, mamíferos, aves e herpetofauna. Neste tipo de infraestrutura e
fase, a fauna será particularmente afetada pelas intervenções de destruição do
coberto vegetal, movimentação de terras (escavações e aterros) e circulação de
pessoas e maquinaria e tarefas de construção.
Impactes como a destruição de habitat (destruição de zonas de alimentação, refúgio
e/ou reprodução) decorrentes da desmatação e movimentação de terras podem ser
considerados negativos, diretos, localizados, permanentes, mas reversíveis, portanto,
pouco significativos. Por seu lado, o aumento do ruído e acessibilidade à área, com
consequente perturbação da mesma, é também negativo, direto, localizado,
temporário, podendo considerar-se também pouco significativo e mitigável. Ambos os
aspetos mencionados resultarão no desaparecimento de espécies mais sensíveis e
aparecimento ou aumento populacional de outras mais tolerantes à presença humana.
Por último, o provável aumento da mortalidade por atropelamento é também
negativo, direto, localizado, permanente, sendo pouco significativo e mitigável. Afetará
grupos com menor mobilidade, como répteis e anfíbios.
Globalmente, os impactes expectáveis na fauna, decorrentes da construção das
subestações de Pegões e do Divor afetam uma área bastante reduzida, nesse sentido
poderão ser considerados pouco significativos, de magnitude reduzida e de alguma
forma, mitigáveis.
b)

Linha Divor-Pegões
A construção da Linha Divor-Pegões a 400 kV prevê a execução de diversas tarefas,
nomeadamente:


Instalação de estaleiros e parque de material;



Abertura de acessos aos locais de construção dos apoios;



Desmatação da área a intervencionar;



Abertura de faixa de proteção;



Abertura dos caboucos, construção dos maciços de fundação e montagem de
apoios;



Montagem de cabos.
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Todos os grupos faunísticos serão potencialmente afetados nesta fase, resultado da
destruição de áreas de alimentação, refúgio e reprodução; perturbação e
atropelamento inerente à circulação de pessoas e maquinaria. A destruição de habitat,
dadas as características específicas da infraestrutura, será mais relevante nas áreas de
montado em que ocorra a necessidade de abate de árvores e limpeza do subcoberto,
afetando mamíferos, aves e répteis e, caso o subcoberto esteja associado a alguma
linha de água, também anfíbios. A perturbação afetará espécies mais sensíveis, sendo
particularmente relevantes, neste caso, as espécies estepárias como o sisão e a
abetarda, presentes nas vastas áreas estepárias do início da Linha. Considerando
tratar-se de um impacte temporário, poderá também considerar-se como reversível, já
que a um afastamento dos indivíduos durante a construção poderá seguir-se, após
uma fase de adaptação, o seu regresso. A perturbação será mais impactante na época
de reprodução, para indivíduos que têm aí os seus territórios estabelecidos. Por
último, a circulação de veículos acarretará a mortalidade por atropelamento, com
especial relevância para grupos com mobilidade reduzida, como anfíbios e répteis.
Globalmente, considerando a extensão afetada, os impactes expectáveis poderão ser
considerados na fase de construção, moderadamente significativos.
5.2.4

Fase de exploração

5.2.4.1

Biótopos, habitats e flora

a)

Subestação de Divor
Durante a fase de exploração eventuais ações impactantes derivam dos trabalhos de
manutenção e da própria existência da infraestrutura, que provoca algum efeito de
fragmentação da envolvente natural e efeito barreira à normal dispersão de diásporos.
Os trabalhos de manutenção envolvem eventuais ações de aplicação de herbicidas ou
a eliminação de eventuais arbustos ou árvores periféricos apresentando impactes
ambientais negativos com perturbações diretas na flora e vegetação. Classificam-se os
impactos como negativos, diretos, de reduzida magnitude, locais, prováveis,
irreversíveis, permanentes, imediatos, pouco significativos e mitigáveis.
É também de esperar, nas zonas circundantes às áreas intervencionadas, o surgimento
de uma série de espécies ditas ”invasoras”, estranhas a este espaço, que
desempenham o papel de colonizadoras e que implicarão seguramente alterações
pontuais na composição florística. Classificam-se os impactos como negativos, diretos,
de reduzida magnitude, locais, prováveis, reversíveis a irreversíveis, temporários a
permanentes, imediatos, pouco significativos.
No que respeita aos biótopos/habitats, o projeto da Subestação de Divor traduz-se na
ocupação de uma pequena área ocupada principalmente por pastagens e, em menor
quantidade, montados e formações casmofíticas. Tanto no caso da subestação de
Divor, quer da subestação de Pegões, considera-se que a construção das subestações
não determina alterações muito significativas relativas à fragmentação de
biótopos/habitats e efeito barreira nas áreas afetadas. Refere-se contudo que o efeito
será somado ao já produzido pela autoestrada A6, no caso da subestação de Divor.
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Tal determina que, embora os impactes a este nível sejam pouco significativos e de
magnitude reduzida, o valor dos impactes cumulativos poderão atingir valores
certamente de maior relevância no futuro. Classificam-se os impactos como negativos,
diretos, de reduzida magnitude, locais, prováveis, irreversíveis, permanentes,
imediatos, pouco significativos.
b)

Linha Divor-Pegões
Os impactes esperados nesta fase sobre a flora são de baixa significância e estão
relacionados com a eventual necessidade de decote e corte de espécies arbóreas na
faixa de servidão da linha e consequente aumento do risco de incêndio. Embora estas
atividades possam implicar um aumento do risco de incêndio, consideram-se os
potenciais impactes não significativos desde que sejam sempre utilizados mecanismos
de retenção de faíscas.
É também de esperar, nas zonas circundantes às áreas intervencionadas, o surgimento
de uma série de espécies ditas ”invasoras”, estranhas a este espaço, que
desempenham o papel de colonizadoras e que implicarão seguramente alterações
pontuais na composição florística. Classificam-se os impactos como negativos, diretos,
de reduzida magnitude, locais, prováveis, reversíveis a irreversíveis, temporários a
permanentes, imediatos, pouco significativos.

5.2.4.2

Fauna

a)

Subestações de Divor e Pegões
A exploração das Subestações de Pegões e do Divor pressupõe a presença da própria
infraestrutura, com consequente impacte visual e acústico e o acesso periódico à
mesma para manutenção dos equipamentos. Os impactes expectáveis resultam de
algum efeito de exclusão, nomeadamente nas espécies mais sensíveis, já que se
admite que as restantes, afastando-se na fase de construção, se habituem e retornem
à envolvente, e ao atropelamento por via da circulação de veículos automóveis, afetos
ou não à subestação, que utilizem os acessos disponibilizados. A reduzida área afetada
resulta em impactes pouco significativos.

b)

Linha Divor-Pegões
Durante a fase de exploração, além da presença da Linha, de forma global, as
atividades previstas referem-se à manutenção e conservação, nomeadamente:


Inspeção periódica do estado de conservação da linha (periodicidade de 1 a 5
anos em função do tipo de inspeção a realizar);



Substituição de componentes deteriorados;



Replantação ou manutenção da faixa de proteção.
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Os principais impactes nesta fase resultarão da mortalidade de aves por colisão com a
Linha, efeito de exclusão, perturbação e mortalidade pela circulação de veículos.
A mortalidade de aves e quirópteros tem sido avaliada por diversos estudos.
No caso dos quirópteros, também por ausência de abrigos e corredores de migração
na área de estudo, não se espera como provável a mortalidade de indivíduos por
colisão, conforme evidenciam vários anos de monitorizações em diversas linhas da
RNT.
No caso das aves, particular ênfase deve ser dado às espécies com elevado estatuto de
conservação e elevado risco de colisão com os cabos, como a abetarda, o sisão,
diversas espécies de anatídeos (e.g. frisada, pato-trombeteiro, pato-de-bico-vermelho,
zarro) e o grou; ou aquelas para as quais o risco de colisão é intermédio, mas com
elevado estatuto de conservação e para as quais assumam importância outros
impactes como a perturbação (e.g. águia de Bonelli, águia-caçadeira, milhafre-real).
Poderá ainda ocorrer, embora este risco seja pouco significativo, mortalidade de aves
de grande dimensão por eletrocussão.
Refira-se a este propósito que o corredor Linha Divor-Pegões, a 400 kV afetará de
forma mais significativa os anatídeos e limícolas que frequentam as barragens do Divor
e dos Minutos, as aves de rapina e estepárias que utilizam as proximidades do
corredor e espécies planadoras como a cegonha, acrescendo-se nesta última o risco de
eletrocussão pela utilização frequente dos apoios para instalação de ninhos (foram
registadas colónias de cegonhas próximas do Monte do Freixo do Meio, Monte das
Oliveiras, Ribeira do Divor e da Herdade da Caravela). Salienta-se ainda a presença de
dormitórios de milhafre-real em ribeiras nas proximidades da Linha (Janeiro,
com.pess.). A taxa de mortalidade estimada para a Planície de Évora é de
10,81 aves/km.ano, incluindo 23 espécies, dentre as quais abetarda e sisão, tendo os
troços analisados sido considerados como altamente impactantes (Neves et al., 2005).
Pelo elevado risco de colisão com a Linha para diversas espécies estepárias, poderá
considerar-se este impacte significativo, não assumindo maior relevância face à
reduzida densidade das referidas espécies na área atravessada.
O efeito de exclusão poderá acontecer em todos os grupos pela eventual alteração do
uso do solo na faixa de proteção à Linha. Com exceção das espécies ou grupos que
dependam exclusivamente as condições bióticas pré-construção da Linha, admite-se
que as restantes, ultrapassada uma primeira fase de adaptação, regressarão à zona da
Linha. Poderá considerar-se este impacte pouco significativo.
Por último, refere-se a mortalidade por atropelamento. Este impacte é semelhante ao
que foi anteriormente referido para a fase de construção. Exceptuando-se a duração
que, neste caso, é permanente (manutenção da linha), também o impacte será pouco
significativo.
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5.2.5

Quadro-síntese de impactes

Tipo

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

–

Dir

L

C

P

Irrev

I

R

PS -S

Spl

Mit

R

PS

Perturbação sobre a flora, biótopos/habitats e fauna AGI 6,AGI 7,AGI 8

–

Dir

L

C

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

PS

Redução da taxa fotossintética das plantas

AGI 5AGI 6AGI 10

–

Ind

L

Prov

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS

Recuperação Paisagística nas Subestações Divor e
Pegões, com compensação de abate de espécies
arbóreas em número superior ao existente

AGI 18

+

Dir

L

Prov

T/P

Rev

I

R

S

Spl

NMit

R

S

Expansão de comunidades vegetais exóticas
invasoras originando fortes impactes sobre a
vegetação autóctone ou degradação dos biótopos

AGI 5,AGI 6,AGI 10

–

Dir

L

Prov

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

PS

Aumento do risco de incêndio

AGI 6,AGI 8,AGI 10

–

Ind

L

Prov

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS

Atropelamento de espécies faunísticas

AGI 8

–

Dir

L

Prov

T

Irrev

I

R

PS

Cum

Mit

R

PS

Perturbações diretas na flora e vegetação resultantes
AGI 23
trabalhos de manutenção (Subsestações Divor e
Pegões)

–

Ind

L

Prov

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS

Surgimento e expansão de espécies invasoras

–

Dir

L

Prov

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

PS

IMPACTE

AÇÕES GERADORAS

CONSTRUÇÃO
Destruição direta do coberto vegetal, em especial
espécies de elevado valor de conservação

AGI 5,AGI 6,AGI 10

1

2

EXPLORAÇÃO

AGI 23
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Tipo

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

Fragmentação de biótopos/habitats e efeito barreira
AGI 20
(Subsestações Divor e Pegões)

–

Dir

L

Prov

P

Irrev

I

R

PS

Cum

NMit

R

PS

Aumento do risco de incêndio (linha de transporte)

AGI 23

–

Ind

L

Prov

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS

Perturbação de espécies faunísticas

AGI 20

–

Dir

L

C

P

Rev

I

R

PS

Spl

NMit

R

PS

Atropelamento de espécies faunísticas

AGI 23

–

Dir

L

Prov

P

Irrev

I

R

PS

Cum

Mit

R

PS

Mortalidade de avifauna

AGI 21

–

Dir

L

Prov

P

Irrev

I

R

S

Spl

Mit

R

PS

IMPACTE

AÇÕES GERADORAS

3

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]

Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]

Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]

Duração: Temporário [T] | Permanente [P]

Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]

Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]

Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]

Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]
1

Habitats/biótipos e flora

2

Fauna

3

Para a Subestação de Divor, considerando a influência próxima da A6
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5.3

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

5.3.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
A generalidade dos impactes no uso do solo originados pela instalação da Linha DivorPegões, ocorrem sobretudo aquando da fase de construção e resultam da implantação
dos apoios, da necessidade de abertura de acessos para instalação dos mesmos, e da
desmatação e/ou abate de árvores. Estes impactes serão posteriormente minimizados
já que grande parte da área necessária para a construção será alvo de recuperação,
circunscrevendo-se o impacte à área efetivamente ocupada pelos apoios na
generalidade das classes de ocupação do solo.
No caso das subestações em avaliação, SE de Divor e SE de Pegões os impactes têm
inicio logo na fase de construção, abrangendo a zona de plataforma e as áreas afetas
às infraestruturas de drenagem e de acesso à subestação, sendo todas estas
infraestruturas de caráter permanente, sendo que na fase de exploração não serão
expectáveis outros impactes na ocupação do solo associados ao seu funcionamento.
Para a avaliação de impactes serão analisadas as atividades do projeto durante as suas
fases de construção e de exploração descritas na secção 2.6, das quais poderão
decorrer impactes sobre a ocupação do solo, sendo as mesmas cruzadas com a
ocupação de solo na área em estudo através do Desenho 4. Com o objetivo de garantir
uma avaliação mais rigorosa, neste cruzamento serão efetuadas as quantificações de
áreas a afetar pelos vários constituintes dos projetos em estudo.

5.3.2

Ações geradoras de impacte por fase
De acordo com a secção 2.6 na fase de construção e exploração identificam-se as
seguintes ações geradoras de impactes negativos que resultam na afetação temporária
do uso do solo.
FASE DE CONSTRUÇÃO
AGI 5:

AGI 6:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura
máxima de 4 m para os acessos aos apoios; acesso à subestação com 5 m
de largura): dá-se prioridade ao uso de acessos pré-existentes e/ou sua
melhoria/alargamento, sendo que novos acessos serão acordados com
novos proprietários minimizando na medida do possível a interferência com
usos do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas)
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Desarborização, desmatação e decapagem do solo: na área de estaleiro,
área de implantação da plataforma das subestações e numa área até
400 m2 no local de implantação dos apoios, dependendo das dimensões
dos apoios e da densidade/tipologia de vegetação (a desarborização e
desmatação para lá da área de implantação direta da plataforma das
subestações e dos apoios será reduzido ao mínimo indispensável, havendo
alternativas para a colocação de apoios por meio aéreo, se necessário, em
zonas de muita densidade e em, por exemplo, áreas de povoados de sobro
e azinho) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
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AGI 7:

AGI 10:

AGI 12:

AGI 14:

AGI 15:
AGI 16:

AGI 17:

Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [LDVR.PGO, SPGO e
SDVR]
Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual
desarborização dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das
demais espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança do Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão –
RSLEAT [LDVR.PGO]
Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos
para a implantação de apoios [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Construção de edifícios (edifício de comando, casa dos serviços auxiliares,
casas de painel e casa das bombas), estruturas, redes técnicas (rede de
ligação à terra, rede de serviços auxiliares, rede elétrica e AVAC, sistemas
de comando, controlo e proteção, sistema de proteção contra descargas
atmosféricas diretas, sistema de iluminação, infraestruturas de
telecomunicações e informática, rede de deteção e combate a incêndios, de
intrusão, de videovigilância, redes de água, saneamento e drenagem,
depósito e contenção de óleo), arruamentos internos e vedações: obras de
construção civil para a construção das subestações [SPGO e SDVR]
Instalação de equipamentos da subestação – projeto elétrico das
subestações [SPGO e SDVR]
Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LDVR.PGO]
Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e
dispositivos salva-pássaros: no caso da colocação dos cabos condutores e
de guarda, implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração,
utilizando a área em torno dos apoios ou em áreas a meio do vão da linha,
entre apoios; no cruzamento e sobrepassagem de obstáculos
(nomeadamente vias de comunicação e outras linhas aéreas) são montadas
estruturas temporárias porticadas para proteção dos obstáculos
[LDVR.PGO]

FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 23: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas: no caso das
subestações, trabalhos de inspeção e manutenção ao nível do edificado,
equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, entre outros; ao nível da
linha, destaca-se a necessária verificação do estado de conservação dos
condutores e estruturas (e substituição de componentes, se deteriorados),
da conformidade na faixa de proteção da ocupação do solo com o RLSEAT
(edificação sobre a linha e crescimento de espécies arbóreas, esta última ao
abrigo do Plano de Manutenção de Faixa), inspeção e monitorização da
interação com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [SPGO,
SDVR e LDVR.PGO]
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5.3.3

Fase de construção

a)

Subestações de Divor e Pegões
Durante a fase de construção os impactes nos usos do solo decorrem das
movimentações de terras para a construção da plataforma da subestação e respetivo
acesso, bem como a instalação de estaleiro e áreas de depósito de terras, assim como
da obra da vala de drenagem.
O acesso a construir para as obras de cada subestação terá um caráter definitivo, uma
vez que estes também serão os acessos a utilizar durante a fase de exploração das
subestações, pelo que desta forma não se prevêem acessos temporários,
minimizando-se o impacte.
De salientar que os projetos procuraram minimizar os impactes nos usos de solo
através da implantação de um dos estaleiros na área da plataforma da SE.
Nos quadros seguintes apresentam-se as áreas a afetar para a construção de cada
subestação por classe de ocupação de solo.
Quadro 5.3 – Identificação das classes de uso de solo na área da SE de Divor
PARTE DA OBRA

CLASSE DE OCUPAÇÃO DO SOLO

ÁREA (ha)

%

Áreas agrícolas heterogéneas

0,49

6,1

Culturas temporárias

0,67

8,3

Depósito terras sobrantes da
terraplenagem

Culturas temporárias

0,90

11,2

Estaleiro de obra - 1ª Fase

Culturas temporárias

0,22

2,7

Estaleiro de obra - 2ª Fase (integrado na
área da Plataforma)

Culturas temporárias

0,18*

-

Plataforma

Culturas temporárias

5,21

64,8

Áreas agrícolas heterogéneas

0,18

2,2

Culturas temporárias

0,38

4,7

8,05*

100,0

Acesso

Vala
Total

* Ao valor total foi retirada a área de afetação do estaleiro de obra de 2ª Fase, uma vez que essa área está
integrada na área total da plataforma.

No que respeita à plataforma da subestação de Divor, esta ocupará aproximadamente
5,21 ha de área agrícola com culturas temporárias de sequeiro, esta classe será
também afetada em 0,9 ha pela área de depósito terras sobrantes de terraplenagem e
pelos estaleiros de 1ª e 2ª fase, sendo que apenas um deles estará fora da plataforma
correspondendo a 0,22 ha. O acesso à plataforma também afetará culturas
temporárias em 0,67 ha, assim como parte da vala de drenagem que afetará 0,38 ha.
Neste sentido, a classe de ocupação de solo de culturas temporárias será afetada em
aproximadamente 7 ha para construção da SE de Divor e respetivo acesso, sendo esta
a classe mais afetada (91,7 % do total afetado).
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Em relação a outras classes de espaço afetadas verifica-se a afetação de áreas agrícolas
heterogéneas em 0,18 ha pela vala de regularização da drenagem em redor da
subestação, e em 0,49 ha para a construção do acesso à subestação, o que perfaz o
total de afetação dessa classe em 0,67 ha e que corresponde a 8,3% da área total
afetada para a construção da subestação.
Quadro 5.4 – Identificação das classes de uso de solo na área da SE de Pegões
PARTE DA OBRA

CLASSE DE OCUPAÇÃO DO SOLO

ÁREA (HA)

%

Indústria, comércio e equipamentos gerais

1,98

21,4

Florestas abertas e vegetação arbustiva e
herbácea

1,07

11,6

Estaleiro de obra - 1ª Fase

Florestas abertas e vegetação arbustiva e
herbácea

0,19

2,0

Estaleiro de obra - 2ª Fase
(integrado na área da
Plataforma)

Florestas abertas e vegetação arbustiva e
herbácea

0,13*

-

Plataforma

Florestas abertas e vegetação arbustiva e
herbácea

5,19

56,0

Florestas

0,01

0,1

Florestas abertas e vegetação arbustiva e
herbácea

0,82

8,9

9,26*

100,0

Acesso

Vala
Total

* Ao valor total foi retirada a área de afetação do estaleiro de obra de 2ª Fase, uma vez que essa área está
integrada na área total da plataforma.

No que respeita à plataforma da subestação de Pegões, esta ocupará
aproximadamente 5,19 ha de “Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea”, o
que corresponde 56% do total afetado. Esta classe de uso do solo será também
afetada por parte da vala a construir para a drenagem das águas da plataforma, numa
área de cerca de 8,9 ha e por uma área de estaleiro em cerca 0,19 ha, que poderá ser
recuperada após a fase de construção (Estaleiro de 1ª Fase).
Em relação ao acesso este corresponderá a uma beneficiação de um caminho
existente, a que corresponde a área de “indústria, comercio e equipamentos gerais”
com aproximadamente 1,98 ha, havendo possivelmente a afetação marginal de
“Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea” (cerca de 1 ha). Este
aproveitamento de um acesso já existe permitiu minimizar os impactes no uso do solo
de forma substancial para a construção do acesso à subestação.
Tendo em conta que a maior parte da área afetada para a construção da SE de Divor
corresponde a área com culturas temporárias e, no caso da SE de Pegões a área mais
representativa é de “Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea”, os impactes
sobre a ocupação do solo são considerados negativos, diretos, de incidência local,
certos, reversíveis e imediatos, de magnitude moderada, e pouco significativos,
podendo ainda ser minimizados se forem adotadas as medidas de minimização
preconizadas no Capítulo 6.
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De referir que os impactos são todos considerados permanentes, já todas as áreas
afetadas serão pela construção serão afetadas pela implantação das infraestruturas
das subestações, verificando-se que a área de depósito de terras sobrantes e de
estaleiro da 2ª fase, apesar de poderem ser recuperadas ao nível de coberto vegetal,
estarão indisponíveis para outros usos por estarem na dependência da área da
subestação.

b)

Linha Divor-Pegões
Grande parte dos impactes no uso do solo decorrentes da instalação da nova linha de
muito alta tensão, ocorrem sobretudo aquando da fase de construção e resultam da
implantação dos apoios, da necessidade de abertura de acessos para instalação dos
mesmos, e da desmatação e/ou eventual abate de árvores para a constituição da faixa
de gestão de combustível e de proteção à linha.
Para a área de implantação dos apoios considera-se não só a área do apoio, mas
também a zona necessária para a sua instalação, isto é, para a movimentação de
maquinaria afeta ao processo construtivo (grua para a elevação de cada apoio),
realização de betonagem, local para construção das fundações e colocação de cabos, a
qual totaliza segundo o “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de
Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade”, cerca de 400 m2.
Esta área pode ser minimizada em função das características do terreno,
nomeadamente de relevo e ocupação do solo, se assim estas o permitirem.
Uma linha de transporte, apesar de ser uma infraestrutura relativamente extensa, não
apresenta a mesma significância em termos de impactes ao longo de toda essa
extensão, variando essa significância em função da ação geradora (por exemplo
implantação do apoio, colocação de cabos e criação da faixa de proteção) e do tipo de
uso do solo presente. Por esta razão, a análise deste capítulo é efetuada de forma
segregada para cada tipo de uso do solo afetado e por tipo de afetação, ou seja,
temporária no que se refere à afetação para a implementação dos apoios (400 m 2 para
cada apoio) e permanente no que se refere à área efetivamente ocupada pela base
dos apoios, cujos impactes associados se inicia na fase de construção (e por isso se
contabiliza esta afetação nesta fase) e se perpetua até no decurso da fase de
exploração.
No quadro seguinte apresenta-se o número de apoios a instalar por classe de uso atual
de solo e respetivas áreas potencialmente afetadas temporariamente durante a fase
de construção.
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Quadro 5.5 – Afetação potencial e temporária do uso do solo na fase de construção da Linha
Divor-Pegões
TOTAL
*
APOIOS

ÁREA AFETAÇÃO
TEMPORÁRIA

CLASSES DE OCUPAÇÃO DO
SOLO

REFª DOS APOIOS IMPLANTADOS

Áreas agrícolas heterogéneas

4, 5, 11, 12, 22-24, 30-33, 41, 49, 51, 52,
54, 55, 59, 60, 70-73, 77, 81, 83-92, 94,
95, 99, 100, 102, 103, 106-126, 128, 129,
131, 132, 134-136, 138, 145,146, 149-152,
154, 157, 159, 161, 162, 169-171, 173,
207, 208

87

3,14

36,8

Culturas temporárias

1-3, 6-10, 13-15, 18, 19, 21-23, 25-29, 32,
34-39, 45-48, 50, 61-67, 78, 85-87, 104,
105, 162-167, 172, 177

54

2,00

23,4

Florestas

56-58, 68, 69, 74-76, 120, 168, 176, 179,
180, 182-185, 187, 189-206, 209, 210

38

1,49

17,5

Florestas abertas e vegetação
arbustiva e herbácea

81, 82, 91, 174,175, 178, 186, 188, 211,
212, 37A

11

0,37

4,3

Pastagens permanentes

16, 17, 20, 40, 43, 44, 53, 79, 80, 84, 93,
94, 96-98, 101-103, 127, 130, 133, 136144, 147, 148, 151-153, 155-158, 161, 181

43

1,53

17,9

Total

8,52

100

HA

%

Fonte: COS (Carta de Ocupação do Solo) 2007 (DGT).
* Note-se que o número total de apoios é superior a 213 (total de apoios a implementar) dado que a área
de afetação de um apoio pode intercetar mais do que uma classe de ocupação do solo.

Da análise do Quadro 5.5 é possível verificar que a construção dos apoios afetará
temporariamente potencialmente cerca de 8,52 ha, a sendo classe de uso do solo mais
afetadas “Áreas agrícolas heterogéneas” (37%), seguida de “Pastagens permanentes”
(18%) e “Culturas temporárias” (23%).
As “áreas agrícolas heterogéneas” correspondem a zonas de montado com subcoberto
de sequeiro, usado muitas das vezes para pastagem também. Sendo esta uma classe
de uso do solo bastante presente no território em questão, não foi possível evitar a sua
afetação. Os impactes decorrentes da afetação desta classe assim negativos,
prováveis, diretos, de incidência localizada, imediatos, permanentes, de magnitude
moderada e significativos, dada a presença de sobreiro e azinheira. Estes impactes
poderão ser alvo de minimização, através do ajuste local de apoios que permita evitar
o abate de sobreiros.
Em relação às áreas de “pastagens permanentes” e “culturas temporárias” perfazem
as duas juntas cerca de 41% da área afetada para a construção dos apoios. Tal como
considerado na 1ª Fase do Estudo de Grandes Condicionantes do EIA, este tipo de
ocupação será um dos menos sensíveis para a instalação da LT já que mais facilmente
será possível de recuperar a área afetada temporariamente pela construção da linha,
uma vez que tanto as culturas temporárias, que correspondem a áreas agrícolas com
culturas anuais de sequeiro, como as pastagens naturais, poderão ser recuperadas de
forma rápida após a construção.
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Durante a fase de construção para a colocação dos cabos ficarão dificultadas as
operações agrícolas nas zonas de trabalho, o que terá alguma expressão tendo em
conta que mais de metade do traçado da linha está situado em áreas agrícolas.
Todavia, este impacte poderá ser minimizado através do ajustamento do calendário de
obra ao calendário agrícola, salvaguardando-se a época de colheitas para que o
impacte não tenha qualquer significado.
A circulação de maquinaria pesada e de materiais nos locais sem acesso próprio
poderá também prejudicar as áreas agrícolas, porém, tendo em conta que se tratam
na generalidade de áreas com produção extensiva e que os percursos serão otimizados
em fase de obra de forma minimizar afetações, estima-se que este impacte seja pouco
relevante.
Assim, os impactes nas “pastagens naturais” e nas áreas de “culturas temporárias” são
considerados negativos, certos, diretos, de incidência localizada, imediatos,
temporários na zona de afetação para a obra e permanentes na área de implantação
dos apoios. Estes impactes têm uma magnitude moderada e são considerados pouco
significativos, já que se tratam de tipos de ocupação menos sensível e bastante
comuns no território.
No caso da afetação de “florestas” e “florestas abertas e vegetação arbustiva e
herbácea” que correspondem essencialmente áreas de montado de sobro e azinho
com percentagens de cobertura diferentes, é importante referir que é possível a
afetação direta de alguns exemplares de sobreiros e azinheiras com a implantação dos
apoios de linha (conforme referenciado na secção 5.2.3.1,b), remetendo-se para a sua
consulta para verificar os apoios onde se prevê tal impacte). Não obstante, a
prevenção/mitigação destes impactes é possível e é procedimento habitual da REN,
S.A., que em fase de obra procede ao ajuste pontual da implantação dos apoios para
zonas de clareira, sempre que possível, e define a área de trabalho temporária para a
implantação de cada apoio de forma a prevenir o abate deste tipo de exemplares.
Por outro lado, o sobreiro e a azinheira são árvores de crescimento lento, pelo que não
haverá necessidade do seu abate no corredor de proteção da Linha. Assim, considerase que os impactes sobre áreas de montado apesar de se considerarem negativos,
prováveis, diretos, de incidência localizada, imediatos, permanentes, de magnitude
moderada e significativos, por se tratar de área afetada considerável e de um uso do
solo mais sensível e de recuperação mais lenta, requerendo medidas de minimização
que evitem o abate de sobreiros e azinheiras.
No que se refere à afetação permanente pela resultante da implementação definitiva
dos apoios, ou seja, a área ocupada em fase de construção e que se perpetua para a
fase de exploração de implantação direta, esta corresponde na generalidade das
classes de uso de solo à área da base definida pelo apoio. Porém, em alguns casos e
para algumas classes, a área definitivamente afetada poderá ser ainda mais reduzida,
correspondendo à área efetivamente ocupada pelos afloramentos dos quatro maciços
de fundação, que variará tipicamente entre 0,64 e 1,40 m2 por apoio, como são
exemplo as áreas de “pastagens permanentes”, que recuperam de forma natural e na
quase totalidade.
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No entanto, e na perspetiva de se assumir para efeitos de avaliação o cenário mais
desfavorável, isto é, toda a área da base do apoio fica “indisponível” para outro tipo de
uso e ocupação do solo, e não apenas a área afetada pelos maciços de fundação, será
considerado que o impacte definitivo resultante da implantação de apoios
corresponde à base do apoio – que assume um valor médio de cerca de 48 m2 por
apoio (valor que varia entre os 26 e os 126 m2).
No quadro seguinte apresenta-se a área de ocupação efetiva dos apoios por classe de
uso do solo, nos pressupostos referidos.
Quadro 5.6 – Afetação definitiva do uso do solo na fase de exploração da Linha Divor-Pegões
CLASSES DE OCUPAÇÃO DO
SOLO

Áreas agrícolas heterogéneas

Culturas temporárias
Florestas
Florestas abertas e vegetação
arbustiva e herbácea
Pastagens permanentes

REFª DOS APOIOS
IMPLANTADOS
4, 5, 11, 12, 22-24, 30, 31, 33, 41, 49,
51, 52, 54, 55, 59, 60, 70-73, 77, 81,
83, 85-92, 94, 95, 99, 100, 102, 106126, 128, 129, 131, 132, 134-136,
138, 145,146, 149-152, 154, 159,
169-171, 173, 207, 208
1-3, 6-10, 13-15, 18, 19, 21, 23, 2529, 32, 34-39, 45-48, 50, 61-67, 78,
87, 104, 105, 162-167, 172, 177
56-58, 68, 69, 74-76, 168, 176, 179,
180, 182-185, 187, 189-206, 209,
210
81, 82, 174,175, 178, 186, 188, 211,
212, 37A
16, 17, 20, 40, 43, 44, 53, 79, 80, 84,
93, 94, 96-98, 101, 103, 127, 130,
133, 137, 139-144, 147, 148, 151153, 155-158, 161, 181

TOTAL
1
APOIOS

ÁREA AFETAÇÃO
2
DEFINITIVA
HA

%

81

0,4

38,8

54

0,21

20,7

37

0,19

18,8

10

0,05

4,6

43

0,17

17,1

Total

1,02

100

Fonte: COS (Carta de Ocupação do Solo) 2007 (DGT).
1

Note-se que o número total de apoios é superior a 213 (total de apoios a implementar) dado que a área
de afetação de um apoio pode intercetar mais do que uma classe de ocupação do solo.

Pela análise dos valores do Quadro 5.6 constata-se que área total de afetação do uso
do solo na fase de exploração é substancialmente inferior à da fase de construção,
reduzindo em cerca de 88%, com a recuperação das áreas afetadas temporariamente,
totalizando aproximadamente 1 ha.
Relativamente às “áreas agrícolas heterógenas” e “culturas temporárias” são as classes
mais afetadas, no entanto, este uso do solo não será inviabilizado pela constituição da
faixa de servidão da nova linha, sendo compatível com esta servidão. Os impactes
permanentes nestas classes são assim considerados nulos.
No que respeita às áreas de “pastagens permanentes” a vegetação poderá recuperar
na quase totalidade do apoio, circunscrevendo-se à área dos maciços, verificando-se
que na faixa de servidão a constituir este uso do solo poderá manter-se, sendo o
impacte considerado nulo.
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5.3.4

Fase de exploração

a)

Subestações de Divor e Pegões
Na fase de exploração das SE os impactes já verificados na fase de construção
assumem um caráter permanente, pelo que foram aí contabilizados. Algumas áreas
afetadas temporariamente para a construção poderão recuperar naturalmente o
coberto vegetal ou ver promovida a sua recuperação por intermédio do projeto de
integração paisagística, no entanto, continuarão inutilizadas para outros usos,
nomeadamente a atividade agrícola, já que estão na dependência da subestação.

b)

Linha Divor-Pegões
Na fase de exploração os impactes no uso do solo resultam de duas situações, uma
delas prende-se com a ocupação permanente da área de implantação dos apoios, que
se inicia na fase de construção e se perpetua para a fase de exploração, e a outra
situação corresponde ao possível condicionamento ao uso do solo devido ao
estabelecimento da servidão da nova linha elétrica, assim como a constituição da faixa
de proteção da linha onde é feita uma gestão de combustível, numa largura de 45 m
centrada no eixo da linha.
Os impactes decorrentes da ocupação permanente por apoios foram quantificados no
subcapítulo referente à fase de construção dado o cariz deste impacte (secção 5.3.3b)
e apresentam-se no Quadro 5.6.
No que se refere aos usos do solo presentes na faixa de servidão da linha elétrica,
apresentam-se no Quadro 5.7 as classes e áreas sobrepassadas.
Quadro 5.7 – Usos do solo sobrepassados na fase de exploração da Linha Divor-Pegões
relativamente à implantação da faixa de servidão
CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO

ÁREA SOBREPASSADA – FAIXA DE SERVIDÃO
ha

%

0,08

0,03

122,34

39,43

Culturas permanentes

1,27

0,41

Culturas temporárias

70,83

22,82

Florestas

54,03

17,41

Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea

9,13

2,94

Indústria, comércio e equipamentos gerais

1,39

0,45

Pastagens permanentes

51,24

16,51

Total

310,30

100

Águas interiores
Áreas agrícolas heterogéneas

Fonte: COS (Carta de Ocupação do Solo) 2007 (DGT).
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Pela informação apresentada no quadro anterior é possível verificar que a faixa de
servidão da linha irá sobrepassar maioritariamente “Áreas agrícolas heterogéneas”
(122,34 ha), “Culturas temporárias” (70,83 ha), “Florestas” (54,03 ha) e “Pastagens
permanentes” (51,24 ha) por ordem decrescente.
Quanto a “florestas” e “florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea” que
apresentam na generalidade de montado, não será necessário proceder ao corte de
exemplares para estabelecimento da faixa de servidão com 45 m de largura, uma vez
que os sobreiros e azinheiras são espécies de apresentam um crescimento lento, não
atingindo grande porte, o que não irá por em causa o cumprimento das distâncias de
segurança. Os impactes neste caso nestas áreas serão pouco significativos e
circunscrevem-se à área onde ocorrem espécies de crescimento rápido na zona final
do traçado da linha, e cujo decote ou abate é necessário por colocarem em causa o
cumprimento das distâncias mínimas de segurança à linha.
Face ao exposto, considera-se que na fase de exploração ocorrerão impactes sobre o
uso do solo negativos, diretos, certos e permanentes que, no entanto, são localizados
de magnitude reduzida, reversíveis, e pouco significativos, minimizáveis e
compensáveis para todos os usos identificados que possam ser afetados. A maioria
destes impactes, contudo, foi já contabilizada na fase de construção, com exceção do
impacte sobre áreas florestais no âmbito do estabelecimento da faixa de servidão.
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5.3.5

Quadro-síntese de impactes

Tipo

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

Alteração do uso atual do solo pela construção das SE

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 14, AGI 15

–

Dir

L

C

P

Rev

I

M

PS

Spl

Mit

R

PS

Alteração do uso atual do solo na faixa de proteção
da LDVR.PGO: Afetação de áreas agrícolas
heterogéneas

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 15,
AGI 16,AGI 17

–

Dir

L

C

P

Rev

I

M

S

Spl

Mit

R

PS

Alteração do uso atual do solo: Afetação de Culturas AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 15,
temporárias e Pastagens Permanentes

–

Dir

L

Prov

P

Rev

I

M

PS

Spl

Mit

R

PS

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 15,
AGI 16,AGI 17

–

Dir

L

C

P

Rev

I

M

S

Spl

Mit

R

PS

AGI 23

–

Dir

L

C

P

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS

IMPACTE

AÇÕES GERADORAS

CONSTRUÇÃO

AGI 16,AGI 17

Alteração do uso atual do solo: Florestas e Florestas
abertas e vegetação arbustiva e herbácea
EXPLORAÇÃO
Alteração do uso atual do solo: Florestas e Florestas
abertas e vegetação arbustiva e herbácea
Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]

Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]

Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]

Duração: Temporário [T] | Permanente [P]

Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]

Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]

Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]

Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]
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5.4

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO

5.4.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
Em relação à Linha Divor-Pegões há a referir que a metodologia seguida neste EIA de
identificação e avaliação de impactes ambientais inclui, como já foi referido, uma
primeira fase de Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais que permitiu desde
logo evitar uma grande parte dos potenciais impactes negativos identificados nessa
fase, ou mitigá-los significativamente, tendo-se selecionado uma área do território
mais favorável para o desenvolvimento posterior do traçado da LT.
Em particular, evitou-se a interferência com situações mais condicionantes e sensíveis,
nomeadamente áreas da Rede Natura 2000 (no caso em apreço, SIC Monfurado, SIC
Cabrela), albufeiras de águas públicas (Albufeira dos Minutos, Albufeira do Divor),
grandes aglomerados populacionais e a servidão militar associada à Escola Prática de
Artilharia de Vendas Novas.
Esta minimização antecipada de impactes é ainda reforçada pela aplicação das
medidas de segurança estipuladas no RSLEAT (Decreto Regulamentar nº 1/92), que no
presente projeto, como é norma em projetos de infraestruturas da REN, SA, são
aplicadas muitas vezes com critérios reforçados, nomeadamente através da adoção de
distâncias de segurança da linha em relação aos obstáculos que são superiores aos
mínimos exigidos no RSLEAT, não só para aumentar a segurança da linha como para
permitir a constituição de uma servidão menos restritiva em relação a outras
utilizações do território.
Ainda assim, a concretização deste tipo de projetos pela sua dimensão nunca permite
evitar por completo todos os potenciais impactes negativos previamente identificados,
permanecendo algumas situações de interferência com algumas condicionantes,
devendo igualmente avaliar-se a compatibilização do projeto para com instrumentos
de ordenamento do território, nomeadamente as disposições que constam ao nível
dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) já que estes preconizam
o regime de uso do solo, podendo surgir situações de incompatibilidade, cujo impacte
cabe avaliar.

5.4.2

Ações geradoras de impacte por fase
Importa referenciar as seguintes ações como as principais atividades de projeto que
originam e potenciam impactes ao nível de condicionantes ao uso do solo. A afetação
de áreas condicionadas constitui-se como um impacte negativo, que se inicia na fase
de construção e que se mantém durante a fase de exploração destas infraestruturas.
Como tal, na fase de exploração apenas se identifica a manutenção da faixa de
servidão da linha como potencialmente geradoras de impactes nesta vertente.
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FASE DE CONSTRUÇÃO
AGI 5:

AGI 6:

AGI 7:

AGI 10:

AGI 12:

AGI 14:

AGI 15:
AGI 16:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura
máxima de 4 m para os acessos aos apoios; acesso à subestação com 5 m
de largura): dá-se prioridade ao uso de acessos pré-existentes e/ou sua
melhoria/alargamento, sendo que novos acessos serão acordados com
novos proprietários minimizando na medida do possível a interferência com
usos do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas)
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Desarborização, desmatação e decapagem do solo: na área de estaleiro,
área de implantação da plataforma das subestações e numa área até
400 m2 no local de implantação dos apoios, dependendo das dimensões
dos apoios e da densidade/tipologia de vegetação (a desarborização e
desmatação para lá da área de implantação direta da plataforma das
subestações e dos apoios será reduzido ao mínimo indispensável, havendo
alternativas para a colocação de apoios por meio aéreo, se necessário, em
zonas de muita densidade e em, por exemplo, áreas de povoados de sobro
e azinho) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [LDVR.PGO, SPGO e
SDVR]
Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual
desarborização dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das
demais espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança do Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão –
RSLEAT [LDVR.PGO]
Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos
para a implantação de apoios [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Construção de edifícios (edifício de comando, casa dos serviços auxiliares,
casas de painel e casa das bombas), estruturas, redes técnicas (rede de
ligação à terra, rede de serviços auxiliares, rede elétrica e AVAC, sistemas
de comando, controlo e proteção, sistema de proteção contra descargas
atmosféricas diretas, sistema de iluminação, infraestruturas de
telecomunicações e informática, rede de deteção e combate a incêndios, de
intrusão, de videovigilância, redes de água, saneamento e drenagem,
depósito e contenção de óleo), arruamentos internos e vedações: obras de
construção civil para a construção das subestações [SPGO e SDVR]
Instalação de equipamentos da subestação – projeto elétrico das
subestações [SPGO e SDVR]
Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LDVR.PGO]
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AGI 17: Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e
dispositivos salva-pássaros: no caso da colocação dos cabos condutores e
de guarda, implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração,
utilizando a área em torno dos apoios ou em áreas a meio do vão da linha,
entre apoios; no cruzamento e sobrepassagem de obstáculos
(nomeadamente vias de comunicação e outras linhas aéreas) são montadas
estruturas temporárias porticadas para proteção dos obstáculos
[LDVR.PGO]
FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 23: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas: no caso das
subestações, trabalhos de inspeção e manutenção ao nível do edificado,
equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, entre outros; ao nível da
linha, destaca-se a necessária verificação do estado de conservação dos
condutores e estruturas (e substituição de componentes, se deteriorados),
da conformidade na faixa de proteção da ocupação do solo com o RLSEAT
(edificação sobre a linha e crescimento de espécies arbóreas, esta última ao
abrigo do Plano de Manutenção de Faixa), inspeção e monitorização da
interação com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [SPGO,
SDVR e LDVR.PGO]
5.4.3

Fase de construção

5.4.3.1

Instrumentos de gestão territorial

a)

Subestações de Divor e Pegões
Na fase de construção da Subestação de Divor os impactes sobre o ordenamento do
território resultam da afetação de áreas que se destinariam a outros usos preconizados
ao nível dos PMOT, neste caso, as classes de espaço previstas no PDM de Évora. Esse
impacte está associado à construção da plataforma da subestação, construção de
acesso, instalação dos estaleiros e depósito de terras sobrantes. Em relação aos
instrumentos supramunicipais (PGRH, PROF, PROT-Alentejo) pelo seu caráter genérico
ou setorial não se observam incompatibilidades com o projeto.
Tendo por base a análise do Desenho 5 apresenta-se no Quadro 5.8 as áreas afetadas
pelas infraestruturas do projeto, verificando-se que todas elas estão na categoria de
espaço de “Espaços de proteção ambiental “ e subcategoria “Zonas de proteção das
bacias de alimentação de albufeiras”.
Quadro 5.8 – Áreas afetadas pelo projeto da Subestação de Divor por categoria de
ordenamento
Infraestruturas da SE de Divor
Plataforma

2

Área (m )
52.123

Estaleiro de obra - 1ª Fase

2.184

Estaleiro de obra - 2ª Fase*

1.798
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Infraestruturas da SE de Divor

2

Área (m )

Depósito terras sobrantes terraplenagem plataforma

8.959

Vala

5.607

Acesso

11.609

Total

80.482*

* O estaleiro de 2ª Fase está incluído na área da plataforma, pelo que o total não inclui esta área.

Embora o PDM não faça referencia à implantação de infraestruturas públicas,
nomeadamente subestações, há que considerar que a fase de obra poderá gerar
algumas das ações não permitidas relacionadas com o possível risco de contaminação
de águas superficiais, contudo a este respeito, para prevenir tais impactos avaliados ao
nível da componente Recursos Hídricos (secção 5.13), são preconizadas medidas de
prevenção e mitigação de tais impactes (Capítulo 6).
O impacte da construção da SE de Divor resultante da afetação da categoria de espaço
definida no PDM de Évora para a área em questão é considerado negativo, direto,
certo, localizado, imediato, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.
Os impactes negativos da subestação de Pegões no ordenamento do território
resultam da afetação das classes de espaço preconizadas nos PDM de Palmela e
Montijo pelas ações necessárias para a construção da subestação. Em relação aos
instrumentos supramunicipais (PGRH, PROF, PROT-Alentejo) pelo seu caráter genérico
ou setorial não se observam incompatibilidades com o projeto.
Tendo por base a análise do Desenho 5 apresenta-se no Quadro 5.9 as áreas afetadas
pelas infraestruturas do projeto por categoria e subcategoria de espaço do PDM do
Montijo e Palmela.
Quadro 5.9 – Área afetada pelo projeto da Subestação de Pegões por categoria de espaço do
PDM do Montijo
Mun.

Classe de
Espaço
Espaço Florestal

Categoria
Área de Mata e Mato de Proteção
Área de Floresta de Produção

Espaço Florestal Área de Floresta de Produção
Montijo Espaço Florestal Área de Floresta de Produção
Espaço Florestal Área de Floresta de Produção
Espaço Florestal

Infraestruturas da
SE de Pegões

Área
2
(m )
1.358

Plataforma

50.578

Estaleiro 1ª fase

1.872

Estaleiro 2ª fase*

1.250

Vala

8.202

Área de Mata e Mato de Proteção
Área de Floresta de Produção

366
Acesso

20.753

Palmela Espaços agro-florestais (Cat II)
Total

9.409
92.538 *

* O estaleiro de 2ª Fase está incluído na área da plataforma, pelo que o total não inclui esta área.
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Conforme se pode constatar pelo Quadro 5.9 praticamente toda a área de implantação
das infraestruturas está situada no concelho do Montijo, na categoria de “Espaço
Florestal”, verificando-se que a 98% da área, 81.404m2, corresponde a “Área de
Floresta de Produção”, e o restante a “Área de Mata e Mato de Proteção”.
Para as referidas categorias de espaço o regulamento do PDM do Montijo não
referencia especificamente infraestruturas de transporte de energia elétrica e
subestações no regime de condicionamento à construção (para além do regime
associado a condicionantes legais incidentes e coincidentes – eucalipto, pinheiro e
sobro e azinho), pelo que o impacte resultante é considerado pouco significativo.
No município de Palmela prevê-se a afetação de 9.409 m2 da categoria de “Espaços
agro-florestais (Cat II)” para o reperfilamento do acesso à subestação. Dada a área
afetada e sendo sobranceiro a um acesso existente, considera-se que o impacte é de
reduzida magnitude e pouco significativo.
Em termos globais considera-se que o impacte da SE de Pegões sobre a afetação das
classes de espaço definidas nos PDM abrangidos é negativo, direto, certo, localizado,
imediato, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo.

b)

Linha Divor-Pegões
Analisa-se seguidamente é efetuada a avaliação da compatibilidade do projeto da linha
com os instrumentos de ordenamento e gestão territorial (de âmbito setorial, regional
e municipal), abrangidos pelo projeto em análise, tendo em conta a análise
apresentada na secção 4.4.2.
Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo (RH5), PGRH do Sado e Mira
(RH6) e PGRH do Guadiana (RH6))
Na caracterização e análise hidrográfica do projeto, que inclui atravessamento de
cursos de água na área de estudo, constatou-se que o projeto da linha,
nomeadamente os apoios, respeita as distâncias mínimas exigidas aos cursos de água
existentes na área de estudo.
Neste sentido, não se prevê que o projeto a implementar vá contra os objetivos e
diretrizes preconizados no referido plano de gestão, que tem como objetivo a
preservação e salvaguarda dos recursos hídricos.
Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT)
Relativamente ao PROT-Alentejo e PROT-AML estes instrumentos tendo um caráter
essencialmente estratégico para o desenvolvimento do território e generalista, não
apresentam condicionantes ao desenvolvimento do projeto.
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Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF)
Conforme observado anteriormente, o projeto da Linha Divor-Pegões abrange o PROF
do Alentejo Central (PROF AC), tendo-se verificado que a linha está situada nas subunidades Charneca do Tejo e do Sado e Montados do Alentejo, verificando-se que
existe passagem de área de corredor ecológico associado ao rio Almansor.
O PROF tratando-se de um plano setorial de natureza estratégica, direcionado para a
defesa, valorização e gestão sustentável dos espaços e recursos florestais, não
apresenta impedimentos específicos relativamente à instalação de linhas de
transporte de energia.
Não obstante, o traçado da linha atravessa extensas áreas com ocupação florestal
essencialmente montado de sobro e azinho, e zonas de corredor ecológico. Neste
sentido, a construção de uma linha de transporte de energia e a necessária
manutenção da sua faixa de proteção durante a sua fase de exploração induzirão a
impactes negativos. Sobre a afetação de montado há a referir que sendo
implementadas as devidas medidas que evitem a afetação de sobreiros, estes impactes
serão pouco significativos. Quanto ao corredor ecológico, considera-se que a área de
atravessamento da linha (implantação de apoios e sobrepassagem) é pouco expressiva
face à dimensão do corredor, pelo que os impactes previstos terão uma magnitude e
significância reduzidos.
Assim, considera-se que induzirá impactes negativos sobre o regime de ordenamento
preconizado no PROF, temporários (nas zonas de afetação temporária pelas obras) ou
permanentes (nas área de implantação definida dos apoios), certos, localizados,
todavia de baixa magnitude e baixa significância.
Planos Municipais de Ordenamento do Território
Os potenciais impactes da nova linha de transporte de energia sobre o Ordenamento
do Território estipulado ao nível dos PDM abrangidos pelo traçado em estudo,
resultam da ocupação de áreas cuja classificação nestes instrumentos de ordenamento
estarão destinadas a outros usos, podendo colidir com o modelo planeamento
proposto. No Desenho 5 apresentam-se delimitadas as classes de espaço provenientes
das Plantas de Ordenamento dos PDM abrangidos pelo traçado em estudo.
Em primeiro lugar há a referir a afetação de classes de espaço para a implantação de
apoios, que corresponderá conforme já mencionado a uma área aproximada de
400 m2/apoio, podendo ser reduzida esta área consoante as características
encontradas no terreno e eventuais condicionamentos impostos na regulamentação
dos PDM cuja interferência tenha de ser evitada. Em função das classes e categorias a
afetar os impactes negativos da instalação da Linha assumem um maior ou menor
significado. À área dos apoios acresce a sobrepassagem dos cabos da linha, a qual
deverá igualmente evitar áreas com uso mais sensível, nomeadamente os espaços
urbanos e urbanizáveis ou outros espaços com função habitacional.
No Quadro 5.10 apresentam-se as áreas de cada classe e categoria de espaço de
ordenamento a afetar temporária e potencialmente resultante da construção dos
apoios (área de afetação temporária indicativa de 400 m2).
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Quadro 5.10 – Áreas de afetação temporária pelo projeto da LT Divor-Pegões, por classe de
ordenamento, na fase de construção

MONTEMOR-O-NOVO

ARRAIOLOS

ÉVORA

MUN.

CATEGORIA
DE ESPAÇO

SUBCATEGORIA DE
ESPAÇO

APOIOS

Espaços de
Proteção
Ambiental

Zonas de proteção das
bacias de alimentação de
albufeiras

1-42

Espaços
agrícolas

Espaços agrícolas

Espaços agrosilvo-pastoris
Espaços
culturais e
naturais

VENDAS NOVAS

Espaços agrosilvo-pastoris

MONTIJO

Espaços
Agrícolas
Espaço
Florestal

AFETAÇÃO
TEMPORÁRIA
(ha)

(%)

42

1,68

19,54

44

1

0,04

0,47

Espaços agro-silvopastoris

43, 45, 46

3

0,12

1,40

Áreas de conservação da
natureza

47-50

4

0,16

1,86

Espaço agrícola

53, 65- 67, 77-81,
93, 94, 103, 127,
176

14

0,51

5,89

Espaço agro-florestal

51, 52, 54-64, 6876, 82-92, 94-126,
128-148, 174-183

97

3,81

44,31

Áreas de estrutura
biofísica fundamental

148-157, 159, 160,
162, 163, 166, 169172, 193, 199, 203205, 208, 209

26

0,95

11,02

Área a estudar para área
protegida de interesse
local

198-200

3

0,08

0,97

Espaço agro-silvopastoril

158, 173, 184, 185,
187, 188, 194-198,
200-202, 207, 211

16

0,64

7,39

Área florestal

189-193, 206, 210,
211

8

0,28

3,26

RAN

156, 161, 162, 164,
165, 167, 168, 186

8

0,26

3,03

Área florestal de
produção

212, 37A

2

0,05

0,55

Área de mata e mato de
proteção

211, 212

2

0,03

0,33

8,60*

100

Uso dos solos

Espaços
culturais e
naturais

TOTAL
APOIOS

Total

* A diferença que se observa entre a área total de bases temporárias de apoios (8,52 ha) e a área total de
categorias de espaço ocupadas pelos mesmos deve-se ao facto de existirem espaços onde coexistem
mais do que uma classe. Estas situações observam-se no município de Vendas Novas pela interceção da
classe “Área a estudar para área protegida de interesse local” com as restantes categorias existentes.
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Adicionalmente, no Quadro 5.11 apresentam-se as áreas de cada classe e categoria de
espaço de ordenamento a afetar definitivamente pelas áreas dos apoios, impacte que
se inicia na fase de construção, e os apoios correspondentes.
Quadro 5.11 – Áreas afetadas pelo projeto da LT Divor-Pegões, por classe de ordenamento,
na fase de exploração.

VENDAS NOVAS

MONTEMOR-ONOVO

ARRAIOLOS

ÉVORA

MUN.

SUBCATEGORIA DE
ESPAÇO

APOIOS

Espaços de
Proteção
Ambiental

Zonas de proteção das
bacias de alimentação
de albufeiras

1-42

42

0,18

17,55

Espaços
agrícolas

Espaços agrícolas

44

1

0,00

0,40

Espaços agrosilvo-pastoris

Espaços agro-silvopastoris

43, 45, 46

3

0,01

1,32

Espaços
culturais e
naturais

Áreas de conservação
da natureza

47-50

4

0,02

1,63

Espaço agrícola

53, 65- 67, 77-81, 93, 94,
103, 127

13

0,06

6,12

Espaço agro-florestal

51, 52, 54-64, 68-76, 8292, 94-102, 104-126, 128148, 174-183

96

0,48

46,61

Áreas de estrutura
biofísica fundamental

149-157, 159, 160, 162,
163, 166, 169-172, 199,
203-205, 208, 209

24

0,11

10,38

Área a estudar para
área protegida de
interesse local

199, 200

2

0,01

1,06

Espaço agro-silvopastoril

158, 173, 184, 185, 187,
188, 194-198, 200-202,
207, 211

16

0,08

7,47

Área florestal

189-193, 206, 210

7

0,04

3,94

RAN

161, 164, 165, 167, 168,
186

6

0,02

2,27

Área florestal de
produção

212, 37A

2

0,01

0,76

Área de mata e mato
de proteção

212

1

0,01

0,49

1,03*

100

Uso dos solos

Espaços
culturais e
naturais

Espaços agrosilvo-pastoris

MONTIJO

Espaços
Agrícolas
Espaço
Florestal

TOTAL
APOIOS

AFETAÇÃO
DEFINITIVA

CATEGORIA
DE ESPAÇO

Total

(ha)

(%)

* A diferença que se observa entre a área total definitiva de bases de apoios (1,02 ha) e a área total de
categorias de espaço ocupadas pelos mesmos deve-se ao facto de existirem espaços onde coexistem
mais do que uma classe. Estas situações observam-se no município de Vendas Novas pela interceção da
classe “Área a estudar para área protegida de interesse local” com as restantes categorias existentes.
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A afetação das classes de espaço pela implantação dos apoios constitui um impacte
negativo, contudo dos 8,52 ha potencialmente afetados pela área de construção
temporária, apenas 1,02 ha permanecem/serão efetivamente ocupados pelos apoios
de forma permanente, o que significa que 88% da área total afetada poderá ser
recuperada na fase de exploração para os usos previstos no PDM.
Por outro lado, o traçado da LT procurou não interferir com as categorias de espaço
mais sensíveis a este tipo de infraestruturas, tais como espaços urbanos ou
urbanizáveis, afetando maioritariamente “Espaço agro-florestal” (47%) de forma
definitiva e de forma mais reduzida “Zonas de proteção das bacias de alimentação de
albufeiras” (18%) e “Áreas de estrutura biofísica fundamental” (10%).
Tendo em conta o regime preconizado para as referidas categorias definida nos
regulamentos dos PDM dos municípios atravessados (Quadro 4.6) verifica-se que em
termos gerais os PDM não fazem referência específica à construção de novas linhas de
transporte de energia, contudo, algumas das categorias devem observar o
cumprimento do regime da restrições públicas (RAN e REN) e de outras condicionantes
legais (por exemplo proteção do sobreiro e azinheira).
Neste sentido, considera-se que a afetação das classes de espaço definidas nos PDM
apesar de constituírem um impacte negativo, em termos gerais não irá por em causa
os objetivos preconizados do ponto de vista do ordenamento para essas áreas, sendo
considerados de magnitude moderada, mas pouco significativos.
Face ao exposto classificam-se os impactes decorrentes da afetação das classes de
espaço previstas nos PDM como impactes negativos, diretos, certos e permanentes na
área de ocupação efetiva dos apoios, prováveis e temporários na área necessária à
construção (400m2/apoio), reversíveis, de magnitude moderada e pouco significativos.

5.4.3.2

Servidões, restrições e outras condicionantes
Na secção 4.4.3 foi feito um levantamento exaustivo das servidões administrativas,
restrições de utilidade pública e outras condicionantes legais ao longo do traçado da
Linha Divor-Pegões e área das subestações de Divor e Pegões, sendo efetuada no
presente capítulo a avaliação de impactes sobre essas condicionantes. Alguns impactes
decorrerão logo na fase de construção, outros poderão manifestar-se apenas na fase
de exploração, estando relacionados com a presença da linha e sua eventual
interferência com equipamentos ou infraestruturas.

a)

Subestações de Divor e Pegões
Da análise da cartografia verifica-se o projeto da SE de Divor interfere com algumas
condicionantes, servidões ou restrições de utilidade pública, nomeadamente Domínio
Hídrico, RAN, REN, Montado de Sobro e Azinho, e Servidão Rodoviária, avaliando-se
seguidamente os respetivos impactes.
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No caso da SE de Pegões, a interferência potencial é apenas com Domínio Hídrico e
REN avaliando-se seguidamente de forma particular os respetivos impactes, uma vez
que o Radio Farol identificado está desativado e a sua servidão foi revogada, pelo que
não se esperam impactes.
Domínio Hídrico
Do levantamento efetuado verifica-se que existe uma linha de água que ocorre na área
da subestação de Divor, de reduzida expressão e de caráter torrencial, análoga à
situação da subestação de Pegões – linhas de água de caráter torrencial e de reduzida
expressão, que na realidade correspondem a pequenas depressões no terreno. Estas
linhas de água foram consideradas no modelo e projeto de drenagem das subestações,
nomeadamente através da construção de valas de regularização das linhas de água
diretamente afetadas. Assim, a construção das SE implicará um impacte negativo sobre
o Domínio Hídrico, direto, certo, reversível, imediato e permanente, mas de magnitude
reduzida e pouco significativos pelas características das linhas de água.
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
A SE de Divor apresenta a afetação de cerca de 1,0 ha de RAN, sendo que 0,41 está
incluído na área da plataforma, 0,34 correspondem à vala e 0,25 ao acesso. O impacte
sobre a RAN é negativo, direto, certo, irreversível e permanente, mas pela área
afetada é considerado de magnitude reduzida e pouco significativo.
Reserva Ecológica Nacional
A construção da SE de Divor afetará uma linha de água incluída na REN na categoria de
“Cursos de água e respetivos leitos e margens”. Desta afetação resultou a inclusão no
projeto de drenagem da subestação de uma vala de regularização. Para além disso,
serão afetadas de áreas incluídas em “Zonas ameaçadas pelas cheias”. No quadro
seguinte sintetizam-se as afetações da REN pelas diferentes partes do projeto.
Quadro 5.12 – Áreas de REN afetadas pela implantação da SE de Divor
Categoria de REN

Infraestrutura de projeto das
subestações
Acesso

Cursos de água e respetivos
leitos e margens

Divor

Pegões

648,2

-

2.081,9

-

33,8

-

2.763,9

-

499,0

1.250

Plataforma

3.530,1

5.614

Acesso

2.892,6

6.467

Vala

3.860,0

2.446

10.781,7

15.777

Vala
Plataforma
Subtotal
Estaleiro de obra - 2ª Fase

Zonas ameaçadas pelas
cheias

2

Área (m )

Subtotal
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O impacte do projeto sobre as categorias de REN afetadas constitui um impacte
negativo, direto, certo, imediato, permanente, no entanto, é considerado de
magnitude reduzida e pouco significativo tendo em conta a dimensão da área afetada
e que o projeto procurou minimizar os referidos impactes através do
dimensionamento de valas de regularização.
Áreas de montado de sobro e azinho
Com o projeto da subestação de Divor prevê-se a afetação de áreas de montado de
sobro e azinho tal como quantificado no quadro seguinte:
Quadro 5.13 – Áreas de montado de sobro e azinho na área da SE de Divor
Infraestrutura do projeto
Estaleiro de obra – 1ª Fase
Plataforma

2

Área (m )
242
12.082

Vala

2.094

Acesso

5.709

Total

20.127

Uma vez que será necessário efetuar toda a limpeza de vegetação incluindo arvoredo
da zona da plataforma os impactes sobre as áreas de montado serão negativos,
diretos, certos, localizado, permanente, irreversível, de magnitude reduzida e
significativos, podendo ser compensável de acordo com o regime legal.
b)

Linha Divor-Pegões
Os impactes nesta fase encontram-se, no essencial, associados à abertura de caboucos
para a instalação dos apoios, considerando-se os impactes referentes à sobrepassagem
dos cabos como inexistentes, uma vez que não há afetação e contato com o solo.
Os impactes podem ainda estar associados à instalação do(s) estaleiro(s) de apoio à
obra, parque de materiais, a abertura de acessos temporários de obra e áreas de
trabalho temporários nas frentes de obra para implantação de apoios.
Os impactes permanentes estarão associados ao local de implantação de apoios e
acessos permanentes aos mesmos e dependerão da afetação das condicionantes
identificadas na secção 4.4.3 e seguidamente avaliadas.
Domínio Hídrico
Em relação ao Domínio Publico Hídrico, dada a análise constante da secção 4.4.3 e
análise do Desenho 6 é possível verificar que no que se refere à Linha Divor-Pegões
verifica-se a transposição ao longo do traçado de diversos cursos de água não
navegáveis ou flutuáveis, com servidão estabelecida numa faixa de 10 metros a partir
do leito, conforme estipulado na Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro. No entanto,
todos os apoios serão colocados a mais de 10 m de distância das linhas de água, pelo
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que não se prevê a ocorrência de impactes negativos (conforme se observa no Quadro
4.64 no capítulo 4.12.4).
Pontos de água acessíveis por meios aéreos de combate a incêndios
Relativamente aos pontos de água acessíveis por meios aéreos de combate a
incêndios, localizados nas imediações da LT, verifica-se que são cumpridos as zonas de
proteção imediata e alargada, estabelecidos na Portaria n.º 133/2007, de 26 de
janeiro, não se prevendo impactes.
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Tal como observado no Desenho 6, a Linha Divor-Pegões terá 28 apoios implantados
nesta restrição de utilidade pública (8, 27 a 31, 35 a 39, 53, 65 a 67, 77 a 81, 93, 127,
150, 161, 165, 166, 168, 190). Prevê-se a afetação de uma área com cerca de 400 m2
para a instalação de cada apoio da linha elétrica, o que resultaria a afetação potencial
de 1,18 ha, no entanto, esta área deverá ser substancialmente reduzida no terreno,
caso a caso, por forma a minimizar os impactes sobre a RAN, sendo que a área de
ocupação efetiva dos apoios em RAN corresponderá a aproximadamente 0,13 ha. Para
tal, deverão ser tidas em conta as medidas preconizadas no Capítulo 6.
Os impactes são considerados negativos, diretos, certos, de incidência local,
permanentes na área de afetação direta do apoio e temporários em eventuais áreas
afetadas durante a obra, irreversíveis (uma vez que os solos da RAN perdem as suas
características pedológicas não sendo possível repor o seu estado inicial), imediatos de
magnitude reduzida e significativos.
De acordo com o n.º 1 do artigo 23º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. “As
utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para as quais seja necessária
concessão, aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação prévia
estão sujeitas a parecer prévio vinculativo das respetivas entidades regionais da RAN”.
“Quando a utilização esteja associada a um projeto sujeito a procedimento de
avaliação de impacte ambiental em fase de projeto de execução, o parecer prévio
vinculativo previsto no n.º 1 compreende a pronúncia da entidade regional da RAN
nesse procedimento.” - n.º 7 do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro.
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Dada a elevada extensão de manchas de REN no território atravessado pela linha, não
foi possível evitar a afetação desta condicionante.
No Quadro 5.14 apresenta-se a quantificação da ocupação temporária e potencial de
áreas de REN, por ecossistema da REN, com referência ao número de apoios da LT. De
referir que para a montagem de apoios a título indicativo a área de afetação é de cerca
de 400 m2/apoio; porém, a implementação de medidas adequadas de mitigação no
terreno deverá reduzir essa área afetada substancialmente.
Da análise do quadro seguinte é possível verificar que a área total de REN ocupada
temporariamente na fase de construção para a fixação dos apoios é de cerca de 4 ha.
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Quadro 5.14 – Áreas de REN afetadas temporariamente pela implantação de apoios da Linha
Divor-Pegões
CATEGORIA DE REN

REF.ª DO APOIO

AFETAÇÃO
TOTAL
TEMPORÁRIA
APOIOS
(ha)

47, 48, 49, 50, 58, 71, 72, 79, 95, 96, 99,
104, 105, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Áreas estratégicas de proteção e recarga 125, 126, 130, 140, 141, 144, 145, 146,
de aquíferos
149, 150, 154, 155, 162, 164, 165, 169,
170, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 203, 204, 205, 208, 209

51

1,96

Áreas estratégicas de proteção e recarga
de aquíferos /
54-57, 59, 86, 90, 97, 98, 119-124, 129,
Áreas de elevado risco de erosão hídrica 151, 152, 163, 166, 167, 171, 172
do solo

23

0,88

12

0,35

Cursos de água e resp. leitos e margens/
Áreas estratégicas de proteção e recarga
de aquíferos/
113
Áreas de elevado risco de erosão hídrica
do solo

1

0,003

Cursos de água e resp. leitos e margens/
Zonas ameaçadas pelas cheias

128, 129

2

0,08

Cursos de água e resp. leitos e margens/
Zonas ameaçadas pelas cheias/ Áreas
estratégicas de proteção e recarga de
aquíferos

67

1

0,04

Áreas de elevado risco de erosão hídrica
do solo

127

1

0,04

Zonas ameaçadas pelas cheias

137, 138, 139

3

0,08

Zonas ameaçadas pelas cheias/ Áreas
estratégicas de proteção e recarga de
aquíferos

16, 156, 161

3

0,12

Áreas de elevado risco de erosão hídrica
do solo

168

1

0,04

109

3,98

Cursos de água e resp. leitos e margens

19, 61, 65,66, 69, 80, 81, 83, 110, 132,
139, 176

Cursos de água e resp. leitos e margens/

Total

No Quadro 5.15, por outro lado, apresentam-se as classes de REN intercetadas
permanentemente pelas bases dos apoios com a quantificação da área intercetada e
respetivos apoios. Esta quantificação foi incluída também para quantificação dos
impactes na fase de construção, uma vez que a implantação das bases dos apoios
começa nesta fase e se prolonga até à fase de exploração. Pela informação
apresentada constata-se que a área total de REN intercetada pelas bases dos apoios
definitivas é de cerca de 0,5 ha.
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Quadro 5.15 – Áreas de REN afetadas permanentemente pela implantação de apoios da Linha
Divor-Pegões
TOTAL
APOIOS

AFETAÇÃO
DEFINITIVA
(ha)

Áreas estratégicas de proteção e
recarga de aquíferos

47, 48, 49, 50, 58, 71, 72, 79, 96, 99,
104, 105, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 125, 126, 130, 140, 141, 145,
146, 149, 150, 154, 155, 162, 164,
165, 169, 170, 173, 174, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 203,
204, 205, 208, 209

49

0,23

Áreas estratégicas de proteção e
recarga de aquíferos /
Áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo

54-57, 59, 86, 90, 97, 98, 119-124,
151, 152, 163, 166, 167, 171, 172

22

0,11

9

0,042

128, 129

2

0,0075

67

1

0,0042

127

1

0,0033

137, 138

2

0,0102

Zonas ameaçadas pelas cheias

16, 156, 161

3

0,0136

Zonas ameaçadas pelas cheias/ Áreas
estratégicas de proteção e recarga de
aquíferos

168

1

0,0051

Áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo

60, 84, 85, 135, 157, 160, 194, 199,
200

9

0,042

99

0,47

Categoria de REN

Ref.ª do Apoio

Cursos de água e resp. leitos e margens 19, 65, 66, 80, 81, 110, 132, 139, 176
Cursos de água e resp. leitos e
margens/
Áreas estratégicas de proteção e
recarga de aquíferos/
Áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo
Cursos de água e resp. leitos e
margens/
Zonas ameaçadas pelas cheias
Cursos de água e resp. leitos e
margens/
Zonas ameaçadas pelas cheias/ Áreas
estratégicas de proteção e recarga de
aquíferos
Cursos de água e resp. leitos e
margens/
Áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo

Total

408

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Pelo quadro apresentado obseva-se que a principal tipologia de REN afetada pela
implantação definitiva dos apoios se refere a “Áreas estratégicas de proteção e recarga
de aquíferos” (0,23 ha) e a regiões onde coexistem “Áreas estratégicas de proteção e
recarga de aquíferos” e “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” (0,11 ha).
Segundo o Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com as alterações da
Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de 21 de outubro, nas Áreas de Elevado Risco
de Erosão Hídrica do Solo e nas Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos,
a instalação de infraestruturas correspondentes a redes elétricas de alta tensão
(excluindo subestações) estão apenas sujeitas a comunicação prévia à CCDR, nas Zonas
ameaçadas pelas cheias estão sujeitas a autorização, paras cursos de água e respetivos
leitos e margens é interdito, contudo neste último caso é de salientar que na prática,
de acordo com o levantamento topográfico efetuado para o projeto, todos os apoios
estão a mais de 10 m das linhas de água, tendo sido respeitando o Domínio Hídrico.
Segundo o artigo 24º do mesmo decreto-lei, quando a pretensão em causa esteja
sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental, a pronúncia favorável da
CCDR compreende a emissão de autorização.
Acresce que no artigo 21º, podem ser realizadas as ações de relevante interesse
público, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não
integradas na REN, sendo que nos casos de infraestruturas públicas sujeitas a avaliação
de impacte ambiental, a declaração de impacte ambiental favorável ou
condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do interesse público da ação.
Os impactes são considerados negativos, diretos, de incidência local, temporários (nas
zonas correspondentes à ocupação temporária verificada em fase de obra) ou
permanentes (nas zonas de implantação dos apoios), de baixa magnitude, face à
reduzida área que será efetivamente ocupada, sendo considerados significativos pela
sensibilidade dos meios naturais das categorias da REN.
Áreas de Produção Vitivinícola
No que se refere às áreas de produção vitivinícola, há apenas a mencionar a
interferência de um apoio numa parcela de vinha, o Apoio 212, junto à SE de Pegões,
sendo que o apoio não irá gerar impactes de relevo sobre a exploração vitivinícola, já
que está localizado numa extrema da parcela de vinha. Não se considera neste
sentido, que o projeto em análise induza impactes negativos sobre as áreas de
Denominação de Origem Protegida (DOP).
Áreas de montado de sobro e azinho
As áreas de montado de sobro e azinho correspondem a manchas bastante extensas
conforme se observa no Desenho 6, verificando-se que 105 apoios da Linha DivorPegões estão sobre essas manchas. Porém, tal não significa que estes afetem
diretamente exemplares de sobreiro e azinheira, salientando-se ainda que a colocação
de apoios será ajustada no local de forma a evitar o abate destes exemplares.
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De acordo com o regime jurídico estabelecido, o corte ou arranque de sobreiros e
azinheiras depende de autorização do ICNF, sob pena de ficar vedada qualquer
alteração de uso do solo, por 25 anos, quando áreas ocupadas por sobreiro e/ou
azinheira tenham sido alvo de incêndio, corte ou arranque não autorizado ou anormal
mortalidade ou depreciação.
O impacte previsto é considerado negativo, direto, provável, localizado, permanente e
irreversível, de magnitude reduzida, significativo. Este impacte pode ser
substancialmente minimizado se previamente à construção forem corretamente
implementadas a medidas que evitem a afetação de exemplares arbóreos, resultando
num impacte pouco significativo, podendo também ser compensável (segundo o
regime legal podem ser exigidas medidas compensatórias, designadamente a
plantação de novas áreas com as espécies afetadas).
Áreas com perigosidade de incêndio
No concelho de Évora verifica-se o atravessamento de pequenas áreas com
perigosidade de incêndio, que correspondem a manchas florestais identificadas como
áreas de montado. Não se prevê qualquer incompatibilidade do projeto relativamente
ao condicionamento imposto por estas áreas, já que a linha evita a sua
sobrepassagem.
Povoamentos Florestais de Eucalipto
Os Povoamentos Florestais de Eucalipto estão também presentes na área de
atravessamento da linha Divor-Pegões, entre os apoios 188 e 193, 206, 209 e 210. Será
constituída uma faixa de proteção da linha com 45m de largura centrada no eixo, onde
deverá ser efetuado um corte de todo o eucalipto e outras espécies de crescimento
rápido, já que se tratam de espécies que podem pelas suas características por em
causa a segurança da mesma. Deste modo prevê-se a afetação de uma área total de
eucaliptal de 11,54 ha decorrente da instalação dos referidos apoios.
O impacte negativo associadoa ao abate de eucalipto inicia-se na fase de construção
da linha mas perpetuar-se-á para a fase de exploração, sendo considerado direto,
certo, imediato, reversível, de magnitude moderada, mas pouco significativo já que se
trata de um recurso abundante e de fácil reposição ou compensação.
Relembra-se que o corte prematuro destes povoamentos está sujeito a autorização
prévia conforme disposto na legislação.
Servidões Aeronáuticas
Foi consultada a ANAC no sentido de apurar possíveis incompatibilidades do projeto
com as Servidões Aeronáuticas dos Aeródromos da Amendoeira e de Arraiolos. De
acordo com o parecer da ANAC, a distância do traçado da linha em relação ao
aeródromo de Arraiolos não implica qualquer balizagem, quer dos apoios, quer da
própria linha. Em relação ao aeródromo da Amendoeira, a linha deverá ser balizada
entre os apoios 99 e 104, de modo a torná-la visível, não existindo assim qualquer
impedimento à sua implementação.
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Vértices Geodésicos
Tendo em conta a localização dos vértices geodésicos presentes na área de estudo é
possível verificar que os projetos em estudo não têm interferência com estas
infraestruturas, estando assegurada a distância mínima estabelecida em decreto, e
não sendo prejudicada a sua visibilidade.
Rede Viária e respetiva zona de servidão non aedificandi
No projeto estão contempladas as distâncias de segurança a respeitar em relação à
travessia de vias de comunicação e está contemplada a balizagem da linha conforme o
estipulado na Circular de Informação Aérea 10/03. Os vãos balizados encontram-se
identificados na secção 2.5.2.10. Não se prevêem impactes sobre a servidão afeta às
referidas infraestruturas.
Servidões associadas a outras infraestruturas
Em relação às restantes servidões e restrições de utilidade pública ou outras
condicionantes, nomeadamente infraestruturas de abastecimento de água e
saneamento, infraestruturas elétricas, servidões radioelétricas (Radio Farol), não se
espera qualquer interferência do presente projeto na fase de construção, sendo
assegurada pelos projetos de execução no âmbito dos serviços afetados a devida
compatibilização daquelas que sejam interferidas.

5.4.4

Fase de exploração

5.4.4.1

Instrumentos de gestão territorial

a)

Subestações de Divor e Pegões
Na fase de exploração das subestações em apreço os impactes verificados na fase de
construção perpetuam-se para esta fase, não se prevendo impactes negativos
decorrentes da exploração da subestação de Divor e de Pegões.

b)

Linha Divor-Pegões
Na fase de exploração os impactes associados à Linha Divor-Pegões resultam da
ocupação efetiva dos apoios e da afetação do uso previsto ao nível das classes de
espaço previsto nos PDM. Acresce que será constituída uma faixa de proteção com 45
m de largura, centrados no eixo do traçado da linha, que embora não colida com os
usos do solo definidos na área do traçado, poderá ser uma limitação à sua utilização
efetiva, devido ao cumprimento de distâncias de segurança relativamente a obstáculos
sobrepassados, nomeadamente áreas urbanizáveis e áreas florestais de produção.
Analisando o Quadro 5.11, é possível verificar que a área afetada de forma
permanente pela implantação dos apoios é significativamente inferior quando
comparada com a fase de construção,passando de 8,52 ha para 1,02 ha, sendo as
respetivas afetações por classe de espaço semelhantes às verificadas na fase de
construção.
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No que se refere às categorias de espaço coexistentes na faixa de servidão, estas são
apresentadas e quantificadas no Quadro 5.16. Pela análise da informação apresentada
no quadro consta-se que a principal subcategoria de espaço coexistente na faixa de
servidão diz respeito ao “Espaço agro-florestal” identificado na carta de ordenamento
do município de Montemor-o-Novo (139,61 ha). Relativamente às restrições
associadas à presença e funcionamento da LT impostas pela servidão, assinalam-se os
potenciais impactes resultantes do decote ou abate de vegetação de crescimento
rápido existentes em subcategorias de espaço como a referida anteriormente no
município de Montemor-o-Novo, “Áreas Florestais” no município de Vendas Novas e
“Área Florestal de Produção” no município de Montijo.
Quadro 5.16 – Áreas sobrepassadas pela faixa de servidão associada à LT Divor-Pegões, por
classe de ordenamento.
SUBCATEGORIA DE ESPAÇO

(ha)

(%)

Espaços de Proteção
Ambiental

Zonas de proteção das bacias de
alimentação de albufeiras

62,55

19,93

Espaços agrícolas

-

1,11

0,35

Espaços agro-silvo-pastoris

-

4,98

1,59

Espaços culturais e naturais

Áreas de conservação da natureza

4,78

1,52

Uso dos solos

Espaço agrícola

22,80

7,26

Uso dos solos

Espaço agro-florestal

139,61

44,48

Uso dos solos

Espaço de silvo pastorícia

0,10

0,03

Áreas florestais

9,68

3,08

Áreas agro-silvo-pastoris

20,18

6,43

Áreas de estrutura biofísica fundamental

33,69

10,73

Área a estudar para área protegida de
interesse local

3,58

1,14

RAN

9,06

2,89

Área florestal de produção

0,30

0,09

Área de mata e mato de proteção

0,77

0,24

Área agrícola não incluída na RAN

0,69

0,22

313,88*

100

VENDAS NOVAS

MONTEMOR-O-NOVO

ÉVORA

CATEGORIA DE ESPAÇO

ARRAIOLOS

MUN.

ÁREA
SOBREPASSADA

Espaços agro-silvo-pastoris

Espaços culturais e naturais

MONTIJO

Espaços Agrícolas
Espaço Florestal
Espaços agrícolas

TOTAL

* A diferença que se observa entre a área total da faixa de servidão (310,3 ha) e a área total de categorias
de espaço ocupadas pela mesma deve-se ao facto de existirem espaços onde coexistem mais de uma
classe. Estas situações observam-se no município de Vendas Novas pela interceção da classe “Área a
estudar para área protegida de interesse local” com as restantes categorias existentes.
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Face ao exposto, considera-se que o impacte na fase de exploração sobre o regime
estipulado ao nível dos Planos Diretores Municipais será negativo, direto, permanente
e reversível, mas de magnitude reduzida, resultando num impacte pouco significativo.

5.4.4.2

Servidões, restrições e outras condicionantes

a)

Subestações de Divor e Pegões
Na fase de exploração os impactes verificados na fase de construção perpetuam-se
para esta fase, não se prevendo impactes negativos decorrentes da exploração da
Subestação de Divor.

b)

Linha Divor-Pegões
Tal como já referido anteriormente, na fase de exploração os impactes dos projetos
em estudo resultam da afetação definita na sua área de implantação, acrescendo que
no caso da linha elétrica será constituída uma servidão administrativa, estando
também prevista uma faixa de proteção com 45 m de largura centrados no eixo do
traçado da linha onde deverá ser feita a gestão de combustível e controlo de espécies
arbóreas.
Em relação à implantação dos apoios, há a referir que todas as afetações verificadas na
fase de construção permanecerão nessa área para a fase de exploração, sendo
recuperadas as áreas de afetação temporária para a construção dos apoios.
No que se refere à afetação da RAN, conforme já mencionado, o impacte circunscrevese à área dos apoios numa área de cerca de 0,13 ha, o que representa um impacte
negativo, direto, local, certo, permanente, irreversível, imediato, de magnitude
reduzida e considerado pouco significativo.
No que se refere à Reserva Ecológica Nacional (REN), a área total dos apoios a colocar
corresponde a um total de cerca de 0,47 ha, área consideravelmente menor do que a
ocupada pelas bases dos apoios durante a fase de implantação dos mesmos (3,98 ha).
Contudo, no que se refere à afetação permanente da REN, há que considerar que a
vegetação poderá recuperar gradualmente de forma natural na quase totalidade da
área do apoio, exceto na área correspondente aos quatro maciços das fundações de
cada apoio, fixando o solo e reduzindo os efeitos da erosão. A implementação de
medidas de mitigação na fase de construção é fundamental para que tal recuperação
ocorra o mais rapidamente possível. Face ao exposto considera-se que o impacte deste
projeto na REN durante a sua fase de exploração tem uma magnitude reduzida, sendo
pouco significativo.
Não se afiguram impactes sobre as áreas de montado, de sobro e azinho, uma vez que
os sobreiros e azinheiras são espécies de crescimento lento, cujo porte não interfere
com os cabos condutores da LT, não havendo necessidade do seu corte para
cumprimento da distância de segurança imposta pela faixa de servidão.
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Quanto às áreas identificadas com povoamentos de eucalipto, entre os apoios 189193, 206, 209 e 210, esses povoamentos terão de respeitar a faixa de proteção da linha
(com 45 m de largura centrada no eixo da linha), correspondendo assim a uma área de
cerca 11,54 ha na qual não será viável manter a produção de eucalipto. Este impacte
conforme já se referiu no subcapítulo anterior tem início na fase de construção e
perpetua-se para a fase de exploração, com a mesma magnitude e significância (pouco
significativo).
No projeto da linha estão também contempladas as distâncias de segurança a
respeitar em relação à travessia de vias de comunicação, linhas de água do Domínio
Hídrico, havendo balizagem da linha conforme o estipulado na Circular de Informação
Aérea n.º 10/03, tal como descrito na secção 4.4.3, pelo que não são expectáveis
impactes negativos sobre estas condicionantes na fase de exploração da linha DivorPegões.
Em relação à generalidade das outras condicionantes, infraestruturas de
abastecimento de água e saneamento, infraestruturas elétricas, servidões
radioeléctricas (incluindo Radio Farol desativado), não se espera qualquer
interferência do presente projeto devido ao funcionamento da linha, não havendo
assim, impactes negativos na fase de exploração.
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5.4.5

Quadro-síntese de impactes

Tipo

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 15,
AGI 16,AGI 17

–

Dir

L

Prov

T -P

1

2

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS-PS

Incompatibilidade com PMOT – conflito com regime AGI 5,AGI 6,AGI 7,
associado às categorias de espaço previstas nos PDM: AGI 10,AGI 12,AGI 15,
AGI 16,AGI 17
LDVR.PGO

–

Dir

L

Prov-C

T -P

1

2

Rev

I

M

PS

Spl

Mit

R

PS

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 15,
AGI 16,AGI 17

–

Dir

L

C

T -P

1

2

Irrev

I

R

S

Spl

Mit

R

PS

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 15,
AGI 16,AGI 17

–

Dir

L

C

T -P

1

2

Rev 2
Irrev

I

M

S

Spl

Mit

R

PS

Afetação de áreas de Domínio Público Hídrico:
LDVR.PGO

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 15,
AGI 16,AGI 17

–

Dir

L

Imp

T

Rev

I

R

SS

Spl

Mit

R

SS

Afetação de Pontos de Água: LDVR.PGO

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 15,
AGI 16,AGI 17

–

Dir

L

Imp

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 15,
AGI 16,AGI 17

–

Dir

L

Imp

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS

IMPACTE

AÇÕES GERADORAS

CONSTRUÇÃO
Incompatibilidade com diretrizes de IGT
supramunicipais: LDVR.PGO

Afetação de áreas RAN:LDVR.PGO

Afetação de áreas REN: LDVR.PGO

Afetação de áreas de produção vitivinícola:
LDVR.PGO

1
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–

Dir

L

C

T -P

Conflito com servidão aeronáutica: LDVR.PGO

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 15,
AGI 16,AGI 17

–

Dir

L

Imp

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 15,
AGI 16,AGI 17

–

Dir

L

Incompatibilidade com PMOT – conflito com regime AGI 5,AGI 6,AGI 7,
associado às categorias de espaço previstas nos PDM: AGI 10,AGI 12,AGI 14,
AGI 15
SDVR

–

Dir

Afetação de áreas RAN: SDVR

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 14,
AGI 15

–

Afetação de áreas REN: SDVR

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 14,
AGI 15

Afetação de outras servidões de infraestruturas:
LDVR.PGO

Significância

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 15,
AGI 16,AGI 17

Magnitude

Afetação de Povoamentos Florestais de Eucalipto:
LDVR.PGO

Possibilidade de
mitigação

Prov

Caráter

L

Significância

Dir

Magnitude

Probabilidade

–

Desfasamento
temporal

Área de influência

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 15,
AGI 16,AGI 17

AÇÕES GERADORAS

Reversibilidade

Tipo

Afetação de áreas de montado de sobro e azinho:
LDVR.PGO

IMPACTE

RESIDUAL

Duração

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

P

Irrev

I

M

S

Spl

Mit

R

PS

Rev

I

M

PS

Spl

Mit

R

PS

T

Rev

I

R

SS

Spl

Mit

R

SS

Imp

T

Rev

I

R

SS

Spl

Mit

R

SS

L

C

P

Rev

I

M

PS

Spl

Mit

R

PS

Dir

L

C

P

Irrev

I

R

PS

Spl

Mit

R

PS

–

Dir

L

C

P

Rev

I

M

S

Spl

Mit

R

PS

–

Dir

L

C

P

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS

1

2

AGI 5,AGI 6,AGI 7,

Afetação de áreas de Domínio Público Hídrico: SDVR AGI 10,AGI 12,AGI 14,
AGI 15
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Tipo

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 14,
AGI 15

–

Dir

L

Prov

C

Irrev

I

R

S

Spl

Mit

R

PS

Incompatibilidade com PMOT – conflito com regime AGI 5,AGI 6,AGI 7,
associado às categorias de espaço previstas nos PDM: AGI 10,AGI 12,AGI 14,
AGI 15
SPGO

–

Dir

L

C

P

Rev

I

M

PS

Spl

Mit

R

PS

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12,AGI 14,
AGI 15

–

Dir

L

C

P

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

PS

–

Dir

L

C

P

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS

IMPACTE

Afetação de Áreas de montado de sobro e azinho:
SDVR

Afetação de áreas REN: SPGO

AÇÕES GERADORAS

AGI 5,AGI 6,AGI 7,

Afetação de Áreas de Domínio Publico Hídrico: SPGO AGI 10,AGI 12,AGI 14,
AGI 15
Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]

Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]

Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]

Duração: Temporário [T] | Permanente [P]

Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]

Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]

Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]

Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]
1
2

– temporário para afetações circunscritas ao período de obra (estaleiros, frentes de obra, áreas de trabalho temporário);
– permanente para a alteração direta de uso de solo associada à implantação de apoios e faixa de proteção da linha elétrica a estabelecer
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5.5

PAISAGEM

5.5.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
A avaliação de impactes na paisagem considerou a mesma área de estudo da
caracterização da situação atual ou de referência: a delimitada por um buffer de
3,0 km, a partir do limite do corredor de 400 m definido em redor do traçado da linha.
Para uma melhor avaliação do impacte visual da nova linha e infraestruturas
associadas, recorreu-se novamente ao MDT para cálculo automático das bacias visuais.
Para a linha consideraram-se duas situações: a) visibilidade com base na altura máxima
dos apoios (ver Desenho 23) e b) visibilidade com base numa altura média dos apoios
(ver Desenho 22).
Para as subestações de Divor e Pegões, foi também calculada a sua visibilidade
potencial (ver Desenho 24). Considerou-se uma cércea de 5m de altura para cada
subestação e as seguintes cotas de implantação: SE de Pegões - cota de 81m e SE de
Divor – cota de 283m.
Para as subestações e linha foram ainda elaboradas algumas simulações visuais, as
quais estão apresentadas no ANEXO III.
Saliente-se que as visibilidades obtidas correspondem às visibilidades potenciais dado
que apenas tem em consideração a topografia. Com efeito, não consideram outro
dado muito relevante: o uso atual do solo, o qual pode impedir o acesso visual sobre
algumas partes do traçado.

5.5.2

Ações geradoras de impacte por fase
FASE DE CONSTRUÇÃO
AGI 5:

AGI 6:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura
máxima de 4 m para os acessos aos apoios; acesso à subestação com 5 m
de largura): dá-se prioridade ao uso de acessos pré-existentes e/ou sua
melhoria/alargamento, sendo que novos acessos serão acordados com
novos proprietários minimizando na medida do possível a interferência com
usos do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas)
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Desarborização, desmatação e decapagem do solo: na área de estaleiro,
área de implantação da plataforma das subestações e numa área até
400 m2 no local de implantação dos apoios, dependendo das dimensões
dos apoios e da densidade/tipologia de vegetação (a desarborização e
desmatação para lá da área de implantação direta da plataforma das
subestações e dos apoios será reduzido ao mínimo indispensável, havendo
alternativas para a colocação de apoios por meio aéreo, se necessário, em
zonas de muita densidade e em, por exemplo, áreas de povoados de sobro
e azinho) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
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AGI 7:

AGI 10:

AGI 12:

AGI 14:

AGI 16:

AGI 18:

Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [LDVR.PGO, SPGO e
SDVR]
Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual
desarborização dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das
demais espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança do Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão –
RSLEAT [LDVR.PGO]
Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos
para a implantação de apoios [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Construção de edifícios (edifício de comando, casa dos serviços auxiliares,
casas de painel e casa das bombas), estruturas, redes técnicas (rede de
ligação à terra, rede de serviços auxiliares, rede elétrica e AVAC, sistemas
de comando, controlo e proteção, sistema de proteção contra descargas
atmosféricas diretas, sistema de iluminação, infraestruturas de
telecomunicações e informática, rede de deteção e combate a incêndios, de
intrusão, de videovigilância, redes de água, saneamento e drenagem,
depósito e contenção de óleo), arruamentos internos e vedações: obras de
construção civil para a construção das subestações [SPGO e SDVR]
Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LDVR.PGO]
Implementação do projeto de integração paisagística das subestações
[SPGO e SDVR]

FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 20: Funcionamento geral das subestações (presença e características
funcionais, por exemplo as emissões acústicas e funcionamento das redes
técnicas e seus produtos secundários – resíduos e efluentes) [SPGO e SDVR]
AGI 21: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características
funcionais, com destaque para emissões acústicas e campos
eletromagnéticos) [LDVR.PGO]
5.5.3

Fase de construção
A fase de construção apresenta-se aqui como de importância extrema, uma vez que
coincide com as ações de maior impacte, das quais resultarão elementos de caráter
definitivo. Esta fase corresponde também à de implementação de várias medidas
mitigadoras (especificadas no capítulo seguinte), destinadas a reduzir a magnitude de
alguns impactes visuais negativos, detetados desde já.
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Muitos dos impactes negativos previstos para esta fase sobre a “Paisagem”, serão
diretos, de magnitude moderada a elevada, e estarão, em grande parte, associados às
obras de implementação da linha. Os principais impactes paisagísticos negativos
resultarão das ações já referidas acima: instalação de estaleiros e de parques de
máquinas, desmatação da zona da linha, abertura de novos acessos e construção da
nova linha.
Dentro destas ações podem ser consideradas temporárias e pouco significativas (dado
que cessarão após a execução integral da obra) as seguintes:


Instalação de estaleiros e de parques de máquinas
Embora se desconheça a dimensão e localização do(s) vários estaleiro(s) para a
construção da linha é provável que da sua implantação resultem impactes
paisagísticos, decorrentes da destruição do coberto vegetal, da alteração do
relevo natural e também da introdução de elementos exógenos à matriz
paisagística de referência, e que interferem com a leitura e continuidade da
paisagem. No caso das subestações, os estaleiros estarão inseridos ou
justapostos às áreas a intervencionar, pelo que o seu impacte visual será
cumulativo com a demais área de obra.
Eventualmente poderão ser utilizadas áreas de estaleiro e de parques de
máquinas já existentes. Independentemente da solução escolhida (novo
estaleiro ou estaleiro já existente), importa salientar que os impactes
paisagísticos associados a estas ações serão negativos e diretos, mas locais e
temporários.



Desorganização espacial e funcional da área de intervenção
Muitos dos impactes sobre a paisagem, previstos para esta fase, estarão, em
grande parte, associados à generalidade das obras de construção civil, cujos
impactes se farão sentir não só no local de implantação do projeto mas também
na área envolvente à obra. Com efeito, é de esperar a desorganização espacial e
funcional de toda a área de intervenção, ainda, de áreas de algum modo
relacionados com a obra.



Afetação de zonas agrícolas
A afetação das zonas agrícolas terá um caráter muito pontual e será decorrente
da localização de alguns apoios da linha. Tratando-se de uma área em que os
montados de correspondem à ocupação dominante do solo e as áreas agrícolas
são predominantemente constituídas por culturas arvenses de sequeiro
praticadas em folhas de cultura com alguma dimensão, o impacte dos apoios da
linha sobre zonas agrícolas será, de forma geral, muito pouco significativo, não
sendo previsível que a implantação dos apoios tenha interferência nas
características funcionais e estruturais da paisagem.

No que se refere às restantes ações, podem ser consideradas permanentes pois é
certo que perdurarão após a conclusão da obra (ou seja, embora iniciados na fase de
construção, continuarão a fazer-se sentir na fase de exploração), destacando-se as
seguintes:

420

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese



Desmatação da zona da linha
O corte da vegetação existente na zona de implantação dos apoios e sua
envolvente próxima (área mínima necessária ao funcionamento da maquinaria
para elevação das estruturas metálicas que compõem os apoios da linha)
provoca impactes visuais e paisagísticos com algum significado nas áreas com
vegetação mais densa e estabilizada.
Ao longo do traçado da linha será também necessária a salvaguarda da distância
mínima, legalmente definida, na qual se deverá proceder ao corte da vegetação
de maior porte de forma a assegurar uma faixa “limpa” de cerca de 45m de
largura. Esta faixa pode contrastar fortemente com os usos agrícolas, florestais e
naturais adjacentes e constituir um impacte visual e paisagístico negativo, direto
e, de certa forma, permanente.
Quanto às subestações será necessário o abate pontual de árvores, em zonas
que interferem com movimentações de terra, a construção da plataforma, e
com a implantação dos acessos e dos elementos de drenagem.
Este impacte pode ser considerado pouco significativo em usos do solo de baixo
valor paisagístico (campos agrícolas abandonados ou matos degradados) mas
significativo em usos de mais-valia ecológica e paisagística (como, por exemplo,
montado de sobro e/ou azinho).



Abate pontual de árvores nas áreas das subestações
Quanto às subestações será necessário o abate pontual de árvores, em zonas
que interferem com movimentações de terra, a construção da plataforma, e
com a implantação dos acessos e dos elementos de drenagem. Este impacte
pode ser considerado muito significativo quando se trate de sobreiros e
azinheiras. Contudo, saliente-se a existência de plantações compensatórias
previstas nos PIP das subestações de Divor e de Pegões.



Abertura de novos acessos
A abertura de novos acessos necessários para atingir a faixa de implantação da
linha de alta tensão provoca impactes decorrentes da destruição do coberto
vegetal e de zonas agrícolas existentes, e da alteração da topografia atual.
Estes impactes paisagísticos podem ser considerados negativos, diretos,
permanentes (numa escala humana) mas pontuais e, consequentemente, pouco
significativos.



Construção da nova linha
A construção da nova linha terá como consequência a criação de um efeito de
barreira física, em toda a faixa de implantação da linha, durante a fase de
construção, pelo facto de não estarem concretizadas as diversas medidas de
minimização. Os elementos mais visíveis da nova linha elétrica serão os próprios
apoios que se irão impor na paisagem.
Estes impactes visuais deverão ser considerados negativos, diretos,
permanentes (numa escala temporal humana), regionais (dada a extensão), não
minimizáveis e significativos.
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5.5.4

Construção das subestações (e infraestruturas associadas)
A construção das subestações e infraestruturas associadas (edifícios,
transformadores, acessos, vedações, etc) implicará a criação de vastas áreas
intervencionadas com alteração pontual da topografia, movimentações de terra
e abates de árvores. Estes impactes podem assumir alguma dimensão durante a
fase de construção, pelo facto de não estarem concretizadas e ultimadas as
diversas medidas de minimização (o que só acontece na fase final da
construção).
Estes impactes visuais deverão ser considerados negativos, diretos,
permanentes (numa escala temporal humana), locais, parcialmente
minimizáveis (nomeadamente através da concretização dos respetivos Projetos
de Integração Paisagísticos) e significativos, com a respetiva redução de
significância associada à implementação dos PIP.

Fase de exploração
Os principais impactes para a Paisagem associados à fase de exploração resultam das
várias alterações de caráter definitivo acionadas, no decurso da fase de construção,
sobre a matriz paisagística de referência.
Uma vez que, nessa fase, várias medidas de minimização foram já implementadas, é
expectável que, com a conclusão da Obra, se opere uma redução imediata da
magnitude de parte dos impactes que tiveram início com o arranque da Obra. No
entanto, tendo em consideração a tipologia do projeto, é de esperar que outra parte
dos impactes negativos perdure após a conclusão da Obra.
Em termos gerais, tendo em conta a análise do Projeto, é possível salientar os
seguintes impactes negativos e diretos:


Introdução de descontinuidades visuais provocadas sobretudo pela
implementação de infraestruturas de elevadas dimensões (novos apoios, linhas
e subestações);



Forte incremento do grau de artificialização de toda a área afeta à nova linha e
infraestruturas associadas (com destaque para as zonas habitadas);



Diminuição da qualidade visual da paisagem.

Em síntese, pode-se afirmar que, na fase de exploração, os impactes paisagísticos
negativos estarão relacionados com a introdução permanente de elementos exógenos
à paisagem e com a sua perceção/visualização por observadores potenciais
(aglomerados populacionais e principais vias de comunicação). As cartas de
visibilidades elaboradas no âmbito do presente EIA (Desenhos 22 e 23) não foram,
contudo, muito conclusivas para a linha – dada a abrangência das mesmas - pelo que a
avaliação dos impactes guiou-se pela avaliação da sensibilidade da paisagem.
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A leitura da carta de sensibilidade da paisagem (Desenho 15) permitiu concluir que os
impactes paisagísticos negativos diretos mais significativos da linha deverão ocorrer
apenas nos apoios 55, 91, 92, 197, 201 e 204, coincidentes com áreas de sensibilidade
elevada. Outros impactes paisagísticos negativos, diretos e significativos deverão
ocorrer nas zonas de sensibilidade paisagística média: entre os apoios 27 e 29, no
apoio 37, entre os apoios 47 e 50 e nos apoios 52, 54, 57, 90, 95-102, 105-107, 114,
145, 147, 152, 158, 159, 173, 173, 175, 178-181, 184-185, 187,194-195 e 205.
Os restantes apoios encontram-se localizados em áreas de sensibilidade paisagística
baixa ou muito baixa. Não foram identificados apoios ou subestações em áreas de
sensibilidade paisagística muito elevada.
Acresce ainda a este fator o desenvolvimento parcial da linha justaposta ao espaçocanal da A6, que representa já algum grau de artificialização e intrusão na paisagem.
Quanto às cartas de visibilidade das subestações (Desenho 24), foi possível concluir
que a SE Divor será visível sobretudo a partir de vários troços da A6. Poderá
eventualmente ser também visível a partir de pequenas localidades: Louredo, Patacas,
Lagarto, Pio e Canaviais. Para a SE Pegões poderá ocorrer alguma visibilidade a partir
de Piçarras. A visibilidade desta SE a partir da linha férrea não é provável dada a
ocupação florestal densa a norte desta mesma SE. Também não é expectável a
visibilidade da SE Pegões a partir da A6 ou da A13 (ver também simulações visuais do
ANEXO III).
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5.5.5

Quadro-síntese de impactes

Tipo

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

Desorganização espacial e funcional da área de
intervenção

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 8,AGI 10,AGI 12,
AGI 14,AGI 16,AGI 18

–

Dir

L

C

T

Rev

I

M

PS

Spl

NMit

M

PS

Afetação de zonas agrícolas

AGI 5,AGI 6,AGI 12

–

Dir

L

C

T

Irrev

I

R

PS

Spl

NMit

R

PS

Desmatação da zona da linha e descontinuidade
criada

AGI 6

–

Dir

L

C

P

Rev

I

R

PS-S

Spl

NMit

R

PS

Abate pontual de árvores nas áreas das subestações

AGI 6

–

Dir

L

C

P

Irrev

I

M

MS

Spl

Mit

R

PS

Abertura de novos acessos

AGI 5

–

Dir

L

C

T

Rev

I

R

PS

Spl

NMit

R

PS

Intrusão visual da nova linha

AGI 16,AGI 17

–

Dir

Reg

C

T

Rev

I

M

S

Spl

NMit

M

S

Intrusão visual associada à construção das
subestações (e infraestruturas associadas)

AGI 14,AGI 15

–

Dir

L

C

P

Rev

I

M

S

Spl

Mit

M

PS-S

IMPACTE

AÇÕES GERADORAS

CONSTRUÇÃO
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Tipo

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

Introdução de descontinuidades visuais

AGI 20,AGI 21

–

Dir

Reg

Prov

P

Rev

I

M

PS -S

1

2

Spl

NMit

M

PS -S

Incremento do grau de artificialização

AGI 20,AGI 21

–

Ind

L

Prov

P

Rev

I

M

PS -S

1

2

Spl

NMit

M

PS -S

Diminuição da qualidade visual da paisagem

AGI 20,AGI 21

–

Dir

L

Prov

P

Rev

I

M

PS -S

1

2

Spl

NMit

M

PS -S

IMPACTE

AÇÕES GERADORAS

EXPLORAÇÃO

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]

Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]

Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]

Duração: Temporário [T] | Permanente [P]

Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]

Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]

Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]

Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

1

2

1

2

1

2

Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]
1

em zonas de baixa sensibilidade paisagística e na justaposição à A6

2

em zonas de sensibilidade paisagística elevada (não existem zonas de sensibilidade paisagística muito elevada)
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5.6

AMBIENTE SONORO

5.6.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
Em conformidade com o Regulamento Geral do Ruído, DL 9/2007, os parâmetros
considerados na avaliação acústica de atividades ruidosas permanentes são o LAeq do
ruído ambiente e do ruído residual (ou inicial), com eventuais correções se necessárias,
e os indicadores Lden e Ln, obtidos a partir dos valores de LAeq,LT nos períodos de
referência diurno, entardecer e noturno. Com base nestes parâmetros são avaliados os
valores limite exposição e o critério de incomodidade. Como complemento informativo
podem ainda ser medidos e registados outros parâmetros.
No caso da avaliação dos valores limite exposição (critério de exposição máxima), os
indicadores Lden e Ln são determinados de forma a serem representativos do período
de longa duração de um ano.
No caso do LAeq associado ao critério de incomodidade, o mesmo é calculado de forma
a que o valor final obtido seja representativo do período de um mês, devendo
corresponder ao mês mais crítico do ano em termos de emissão sonora da(s) fonte(s)
de ruído em avaliação. Este critério só é aplicável para valores de LAeq do ruído
ambiente no exterior superior a 45 dB(A). No caso de o LAeq do ruído particular
calculado ser inferior a 42 dB(A), já considerando a eventual presença de
características tonais ou impulsivas, o critério de incomodidade será automaticamente
cumprido independentemente do valor do LAeq do ruído residual uma vez que: se este
for inferior a 42 dB(A) o ruído ambiente será inferior a 45 dB(A) e não se aplica o
critério; se este for igual ou superior a 42 dB(A), o diferencial entre ruído ambiente e
residual será inferior a 3 dB(A) e o critério é cumprido mesmo no caso mais crítico
(período noturno).
O Guia para a Elaboração de Estudos de Incidências Ambientais de Linhas, publicado
pela REN em Novembro de 2007, indica o seguinte, para o “Ruído resultante da
exploração da LMAT:
(…) As LMAT são fontes geradoras de ruído o qual se deve, essencialmente, à ação do
vento e ao “efeito de coroa”. Para velocidades do vento superiores a 8 m/s, considerase que o ruído ambiente se sobrepõe ao “aeolian tones” deixando este de merecer,
qualquer análise.
As micro-descargas elétricas que ocorrem em redor dos condutores de uma LMAT,
embora não ofereçam quaisquer riscos, originam um ruído cuja intensidade é função
das características do condutor, da tensão da linha e da humidade do ar, o que faz com
que este ruído se possa sobrepor aos “aeolian tones”, em dias de pouco vento e
elevada humidade. (…)
O funcionamento de uma LMAT poderá levar a um aumento dos níveis sonoros, de
caráter não permanente e que resultará da ação do vento e do denominado “efeito
coroa”. O efeito coroa é originado por micro-descargas elétricas em redor dos
condutores, sendo função das características dos condutores, da tensão da linha e da
humidade relativa do ar. Este efeito pode ter significado em dias com chuvas fracas,
neblina e com água acumulada nos condutores. (…)”
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Na verdade, em determinadas condições, as linhas MAT podem originar ruídos, de que
se destacam os originados por descargas elétricas produzidas pelo fenómeno
designado por “efeito de coroa”. Este fenómeno consiste basicamente no
aparecimento de descargas elétricas à superfície dos condutores das LMAT, devido à
quebra de isolamento do ar, que ocorrem numa “coroa” muito fina, de alguns
centímetros em redor dos condutores. Estas descargas devem-se a um processo de
ionização das moléculas neutras dos elementos constituintes, nomeadamente do
azoto (79%) e o oxigénio (20%), por impacto de eletrões sob o efeito do campo elétrico
existente em torno dos condutores.
Tipicamente condições atmosféricas com chuva ou outras que provoquem
condensações nos cabos, permitindo a formação de gotas de água à sua superfície, são
as que provocam com maior intensidade o “efeito de coroa”. No entanto este também
pode surgir em condições de tempo seco se existirem imperfeições ou protuberâncias
na superfície dos condutores, geralmente causadas por impurezas ou poluentes
depositados nos cabos. Existe uma diferença muito significativa entre o ruído gerado
pelas LMAT em condições de chuva e com tempo seco, podendo esta diferença chegar
a 20 dB(A). Este tipo de ruído tem um espetro de banda larga, predominantemente
entre os 1KHz e 10 KHz.
Para além deste ruído, as LMAT podem ainda emitir outros tipos de ruído,
designadamente um ruído tonal de baixa frequência (predominantes tons a 100 Hz e
200 Hz), que se crê originado em “nuvens” de iões que se formam junto à superfície
dos condutores que exibem um movimento coordenado sob a ação do campo elétrico
sinusoidal, transferindo energia cinética para as moléculas de ar e dando origem a
ruído com frequência múltiplas da frequência da rede (50Hz). Outro tipo de ruído é o
ruído aerodinâmico, resultante da interação de ventos fortes com as estruturas e
cabos da LMAT. Ambos os tipos de ruído são geralmente menos relevantes que o
provocado diretamente pelo “efeito de coroa”, pelo que só se considera geralmente
este.
Para a estimativa do ruído particular (RP) resultante da LMAT, recorre-se ao cálculo
previsional de níveis sonoros LAeq(E), em pontos recetores seguindo a metodologia
constante no documento Monitorização Do Ambiente Sonoro De Linhas de Transporte
de Electricidade. Anexo I – Modelo de Previsão REN/ACC – ET-0011, REN, Ed. 4 de 201003-10, fornecido pela REN. O cálculo é efetuado usando a folha de cálculo do programa
MsExcel®, de acesso universal, denominada RLMAT_RENAcC.v1.xls, fornecida pela REN
em conjunto com a referida documentação.
Salienta-se que a metodologia subjacente à utilização deste modelo na avaliação do
impacte sonoro no meio ambiente, decorrente da exploração de determinada LMAT,
obedece aos seguintes princípios:


A metodologia previsional, que inclui o modelo de emissão REN/ACC, contempla
especificamente a situação da LMAT em exploração;



Para a apreciação de eventuais impactes no ambiente sonoro de uma LMAT,
recorre-se ao nível sonoro contínuo equivalente de longo termo, LAeq,LT, para o
período de um ano, pesando as contribuições dos níveis sonoros calculados em
situação favorável (LF), com os níveis sonoros calculados em situação
desfavorável ou “homogénea” (LH);
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Os níveis sonoros em situação favorável (LF), são calculados pelo modelo de
emissão REN/ACC. Os níveis sonoros em situação desfavorável são, neste caso,
estimados a partir do método de cálculo das emissões sonoras em condições
desfavoráveis ou “homogéneas” (LH);



O modelo de emissão REN/ACC calcula o nível sonoro equivalente gerado por
determinada LMAT em função do valor do campo elétrico E à superfície de cada
condutor ou fase, do diâmetro de cada condutor e da distância do ponto recetor
à fase ou eixo central da LMAT em consideração, tendo em conta duas
constantes de correção distintas para a situação favorável (LF) e situação
desfavorável (LH):



Os valores dos níveis sonoros estimados para cada fase ou condutor são
seguidamente adicionados, em termos de energia, de modo a obter o nível
sonoro total gerado pela LMAT;



Como a intensidade máxima do ruído gerado pelo efeito de coroa das LMAT
depende da ocorrência das condições atmosféricas favoráveis à geração de
ruído, estima-se a probabilidade p de ocorrência anual destas, em função das
condições meteorológicas médias existentes nas várias zonas do território
nacional;



O nível sonoro contínuo equivalente de longo termo, LAeq,LT, é calculado
escolhendo a zona climática (e probabilidade de ocorrência) referente à
localização da LMAT em causa. São ponderadas as contribuições da situação
favorável e desfavorável (sem precipitação) ou “homogénea” para o ruído
gerado pela LMAT ao longo de um ano:

Os níveis sonoros de ruído ambiente (RA) com a infraestrutura LMAT em exploração,
são obtidos através da soma logarítmica dos níveis sonoros do ruído residual (RR)
medido na caracterização da situação de referência com os níveis sonoros estimados
do ruído particular (RP) resultante exploração da LMAT, para cada um dos períodos de
referência do DL 9/2007 em termos de LAeq,LT para posterior análise dos indicadores Ld,
Le, Ln e Lden.
No caso das subestações, a avaliação foi feita de acordo com o indicado nos
documentos de referência já existentes, a saber:


Projeto de Condicionamento Acústico da Subestação de Pegões (SPGO),
Relatório Final, novembro, 2016;



Estudo de Condicionamento Acústico da Subestação de Divor (SDVR), Relatório
Final, agosto de 2017.
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Estes utilizaram modelos de cálculo de mapas de ruído, tendo sido calculados os níveis
de ruído previsionais em fase de exploração das subestações com base nos dados de
potência sonora dos principais equipamentos ruidosos (essencialmente
transformadores de potência, com ou sem ventilação forçada) e no cálculo da
propagação sonora fonte-recetor através dos referidos modelos.
5.6.2

Ações geradoras de impacte por fase
Os níveis de ruído gerados durante a fase de construção da LMAT e das subestações
poderão perturbar temporariamente os recetores sensíveis mais próximos. Nalguns
casos poderão também ser gerados níveis de vibração significativos, sendo que nos
projetos em análise, dada a distância a recetores sensíveis, este fator não terá grande
significado.
O impacte das diversas atividades de construção que ocorrerão na área de estudo é
uma função do ruído gerado pelos equipamentos de construção previstos, a sua
localização e distância aos recetores sensíveis, horários e duração dessas atividades.
Muito embora alguns dos equipamentos possam emitir elevados níveis de ruído, as
atividades terão um caráter temporário, de funcionamento apenas durante o período
diurno, pelo que se prevê que o impacto de ruído seja bastante reduzido.
As atividades típicas associadas à construção de uma Linha MAT encontram-se
tipificadas de acordo com o quadro seguinte, podendo obviamente existir pequenas
variações relacionadas com os elementos técnicos específicos desde projeto,
nomeadamente o tipo de apoios. Geralmente, a fase de construção envolve as
seguintes atividades:
Quadro 5.17 – Lista de atividades potencialmente geradoras de impactes na construção da
LMAT

ID

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

EQUIPAMENTOS

DURAÇÃO

1

Instalação do Estaleiro e Parque de
Material

Camião e Grua

Não disponível

2

Reconhecimento, Sinalização e
Abertura dos Acessos

Retroescavadora e Camião

Não disponível

3

Piquetagem e Marcação de Caboucos

Cavaletes, Teodolito, Nível e Estação
total

Não disponível

4

Abertura de Caboucos

Retroescavadora, giratória e camião

Não disponível

5

Betonagem das Fundações

Betoneira e camião

Não disponível

6

Montagem e Levantamento de Apoios

Giratória, grua e camião

Não disponível

7

Desenrolamento, Regulação e Fixação
de Cabos

Tractor, guincho (cabrestante) e freio

Não disponível

8

Comissionamento da Linha

Sem máquinas

Não aplicável

No que respeita às subestações serão de prever as seguintes ações geradoras de
impactes acústicos:
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Quadro 5.18 – Lista de atividades potencialmente geradoras de impactes na construção das
subestações
ID

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

1

Movimentos de terra

Compactadores, Carregadores,
Retroescavadora, Tratores, Niveladoras,
Asfaltadoras, Camiões de transporte

Não disponível

2

Transporte de materiais

Escavadora-carregadora, Grua Móvel, Grua
Torre

Não disponível

3

Equipamentos estacionários

Bombas, Geradores, Compressores

Não disponível

4

Utilização de maquinaria de
impactos e outras

Martelos demolidores, Martelos perfuradores,
Vibratórias, Serras

Não disponível

5.6.3

EQUIPAMENTOS

DURAÇÃO

Fase de construção
Os equipamentos a empregar em obra deverão tanto quanto possível balizar-se pelos
limites de emissão sonora dos equipamentos estabelecidos na Diretiva Europeia,
transposta para a legislação portuguesa pelo Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de
Novembro. Para o efeito deverão ser apresentados as fichas técnicas e/ou certificados
dos equipamentos que evidenciem:


Modelo da marcação CE de conformidade e da indicação do nível LWA de
potência sonora garantida em dB(A);



O nível sonoro garantido dos equipamentos abrangidos pelo regulamento, no
Artigo 12.º, não pode exceder o nível admissível de potência sonora constante
no quadro de valores limite do Anexo V desse mesmo regulamento.

No quadro seguinte encontram-se tipificados os níveis sonoros emitidos pelos
principais equipamentos identificados anteriormente.
Quadro 5.19 – Níveis sonoros médios na fonte produzidos por diferentes tipos de máquinas e
equipamentos comummente utilizados em obras de linhas e subestações
ID

EQUIPAMENTOS

LW EM dB(A)
INTERVALO

MÉDIA

1

Camião

96 a 106

101

2

Grua

85 a 105

95

3

Retroescavadora

94 a 105

100

4

Giratória

96 a 106

101

5

Betoneira (móvel)

98 a 103

101

6

Tractor

82 a 100

91

7

Guincho (cabrestante)

96 a 102

99

8

Freio

96 a 102

99
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Tendo por base os níveis sonoros dos equipamentos apresentados no ponto anterior,
pode-se estimar os níveis sonoros provocados por cada um dos equipamentos em
funcionamento a uma dada distância dos mesmos, de forma simplificada (sem levar
em conta efeitos de absorção na atmosfera, difração em obstáculos, efeitos do
terreno, etc.), de acordo com a tabela e gráficos seguintes:
Quadro 5.20 – Estimativa do impacto de ruído das atividades de construção da linha e
subestações
ID

EQUIPAMENTOS

1

ESTIMATIVA DE LAEQ EM DB(A) À DISTÂNCIA (M)
2

10

50

100

200

300

Camião

87

73

59

53

47

43

2

Grua

81

67

53

47

41

37

3

Retroescavadora

85

72

58

52

45

42

4

Giratória

87

73

59

53

47

43

5

Betoneira (móvel)

86

73

59

53

46

43

6

Trator

77

63

49

43

37

33

7

Guincho
(cabrestante)

85

71

57

51

45

41

8

Freio

85

71

57

51

45

41

LAeq de cada equipamento a uma dada
distância

100
90
80
Camião
70

Grua

60

Retroescavadora
Giratória

50

Betoneira (móvel)

40

Tractor

30

Guincho (cabrestante)
Freio

20
10
0
2

10

50

100

200

300

Distância em m

Figura 5.1 – Estimativa do impacto de ruído das atividades de construção da linha e
subestações
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Muito embora se preveja naturalmente um agravamento dos níveis de ruído ambiente
durante a fase de construção, esta exposição será temporária mesmo ao longo do
próprio dia. Isto porque os equipamentos não estarão em funcionamento constante,
pois as atividades têm as suas etapas e pausas. Portanto será expectável que o L Aeq do
ruído ambiente exterior durante a fase de obra seja inferior ao apresentado no quadro
anterior junto dos recetores sensíveis mais próximos e portanto se preveja um impacto
de ruído bastante reduzido.
As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na
proximidade de casas de habitação apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 8h00
às 20h00. As atividades ruidosas só poderão ter lugar fora do período referido com a
emissão de uma licença especial de ruído.

5.6.4

Fase de exploração

5.6.4.1

Subestação de Divor (SDVR)
Os impactes acústicos desta subestação foram analisados no Estudo de
Condicionamento Acústico da Subestação de Divor (SDVR), Relatório Final, agosto de
2017, que serve de base à avaliação de impactes. Resumem-se em seguida os
resultados dessa avaliação.
Como referido no documento base mencionado acima, numa subestação as principais
fontes de ruído são tipicamente os transformadores de potência, em duas vertentes:


Ruído resultante da vibração das placas dos núcleos, determinada pelo
estabelecimento de campos eletromagnéticos intensos. Esta vibração transmitese às envolventes exteriores, ocorrendo, assim, a radiação de ruídos com
densidades espectrais mais elevadas nas gamas das frequências baixas e médias;



Ruído resultante dos ventiladores destinados a favorecer a dissipação de calor e
assegurar condições de funcionamento adequadas para as máquinas. Trata-se
de ruídos de banda larga, não sendo usual distinguirem-se componentes
espectrais consequentes da “regularidade” dos movimentos dos motores.

Nesse estudo foram analisadas duas situações:


CONFIGURAÇÃO I – um transformador trifásico, referenciado por TR4 [60/400
kV, com potência de 170 MVA], sem medidas de condicionamento e linhas MAT
a 400 kV; foram modeladas as situações sem o sistema de ventilação forçada a
funcionar e com o sistema de ventilação forçada a funcionar, para as unidades
de transformação em causa;



CONFIGURAÇÃO FINAL – quatro transformadores trifásicos, referenciados por
TR1, TR2, TR3 e TR4 [60/400 kV, com potências de 170 MVA, cada], sem
medidas de condicionamento e linhas MAT a 400 kV; foram modeladas as
situações sem o sistema de ventilação forçada a funcionar e com o sistema de
ventilação forçada a funcionar, para as unidades de transformação em causa.

Foram consideradas as emissões sonoras apresentadas no quadro seguinte.
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Quadro 5.21 – Níveis de pressão sonora, expressos em dB(A), tomados para
efeito de modelação (no estudo referido)
TRANSFORMADORES

SEM VENTILAÇÃO

COM VENTILAÇÃO

TR1, TR2, TR3 e TR4 (170 MVA)

70 (a)

72 (a)

LINHAS MAT

CIRCUITO SIMPLES

CIRCUITO DUPLO

Linhas a 400kV

45 (b)

48 (b)

(a) Emissões sonoras definidas nos documentos fornecidos pela REN:
- “Especificação Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Transformadores de Potência – ET-EQATTP001, Revisão Q”, de maio de 2016.
Para a situação com ventilação foi considerado o funcionamento de 40 motoventiladores, em que o
ruído próprio de cada um não ultrapassa 50 dB(A).
(b) Emissões sonoros definidas com base em folha de cálculo fornecida pela REN: “RMLMAT-LDVPG- Linha
Divor Pegões”

Foram analisadas as situações sem e com ventilação forçada nos transformadores.
Apresentam-se aqui apenas os resultados para a pior situação: com ventilação forçada.
Os resultados obtidos nessa situação nos recetores sensíveis anteriormente
identificados e monitorizados (ver secção 4.6.3.3), para a configuração inicial e com
ventilação forçada, são apresentados no quadro seguinte.
Quadro 5.22 – Níveis de ruído particular previstos - CONFIGURAÇÃO INICIAL
com ventilação forçada

(1)

PONTO DE
ANÁLISE

VALORES PROSPETIVADOS DO RUÍDO PARTICULAR
(1)
LAeq [dB(A)]

PM1

22

PM2

26

PM3

27

Valores arredondados às unidades

Na situação inicial é cumprido o Critério de Incomodidade para os pontos de análise,
bem como os Valores Limite de Exposição.
Seguidamente apresentam-se os valores previstos para a configuração final.
Quadro 5.23 – Níveis de ruído particular previstos - CONFIGURAÇÃO FINAL
com ventilação forçada
PONTO DE
ANÁLISE

VALORES PROSPETIVADOS DO RUÍDO PARTICULAR
(1)
LAeq [dB(A)]

PM1

29

PM2

32

PM3

33

433

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Seguidamente apresenta-se a avaliação dos limites regulamentares constantes do RGR
para esta situação.
Quadro 5.24 – Análise prospetiva - CONFIGURAÇÃO FINAL com ventilação forçada

PONTO DE
ANÁLISE

PM1

PERÍODO

LAEQ [dB(A)]

LAeq [dB(A)]

K1
[dB(A)]

K2
[dB(A)]

Nível de
avaliação
LAr [dB(A)]

∆
[dB(A)]

47

0

0

47

0

Entardecer

44

45

3

0

48

4

(2)

(3)

(3)

42

42

0

0

Diurno

48

48

3

0

51

3

Entardecer

45

45

3

0

48

3

(2)

44

44

3

0

47

3

Diurno

56

56

0

0

56

0

Entardecer

54

54

0

0

54

0

(2)

51

51

0

0

51

0

Noturno
(1)

Ruído
Ambiente

(1)

47

Noturno

PM3

VALORES PROSPETIVADOS

Diurno

Noturno

PM2

RUÍDO
RESIDUAL

42

0

Valores arredondados às unidades.

(2)

Segundo as indicações da REN, para a generalidade das subestações, o sistema de ventilação forçada só
funciona em situações esporádicas de perturbação da rede durante o período noturno. Desta forma,
como representativo desta configuração, assumiram-se os valores de ruído ambiente sem o sistema de
ventilação forçada em funcionamento como representativos do período noturno com o sistema de
ventilação forçada a funcionar.
(3)

Como Lar ≤ 45 dB(A), aplica-se o Critério de Exceção que dispensa o cumprimento do Critério de
Incomodidade, para este ponto, neste período.

Quadro 5.25 – Análise de satisfação dos Critérios Legais – CONFIGURAÇÃO FINAL
com ventilação forçada
PONTO DE
ANÁLISE

CRITÉRIO

SITUAÇÃO DE ANÁLISE
Período diurno

Incomodidade
PM1

Período de entardecer
Período noturno

Exposição

Incomodidade
PM2

Ruído de período noturno

REQUISITO
LEGAL
[dB(A)]

∆=0

∆≤5

∆=4

∆≤4

∆=0
(2)

(3)

∆≤3

Ln = 42

Ln ≤ 45

Lden = 50

Lde53 ≤ 55

Período diurno

∆=3

∆≤5

Período de entardecer

∆=3

∆≤4

∆=3

∆≤3

Ln = 44

Ln ≤ 53

Lden = 51

Lde53 ≤ 63

Ruído diurno/entardecer/noite

Período noturno
Exposição

(2)

VALOR
PROSPETIVADO
(1)
[dB(A)]

(2)

(2)

Ruído de período noturno

(2)

Ruído diurno/entardecer/noite

(2)
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PONTO DE
ANÁLISE

CRITÉRIO

SITUAÇÃO DE ANÁLISE
Período diurno

Incomodidade
PM3

Período noturno
Exposição

(1)

Período de entardecer
(2)

Ruído de período noturno

(2)

Ruído diurno/entardecer/noite

(2)

VALOR
PROSPETIVADO
(1)
[dB(A)]

REQUISITO
LEGAL
[dB(A)]

∆=0

∆≤5

∆=0

∆≤4

∆=0

∆≤3

Ln = 51

Ln ≤ 53

Lden = 92

Lde53 ≤ 63

Valores arredondados às unidades.

(2)

Segundo as indicações da REN, para a generalidade das subestações, o sistema de ventilação forçada só
funciona em situações esporádicas de perturbação da rede durante o período noturno. Desta forma,
como representativo desta configuração, assumiram-se os valores de ruído ambiente sem o sistema de
ventilação forçada em funcionamento como representativos do período noturno com o sistema de
ventilação forçada a funcionar.
(3)

Como Lar ≤ 45 dB(A), aplica-se o Critério de Exceção que dispensa o cumprimento do Critério de
Incomodidade, para este ponto, neste período.

Face aos resultados obtidos das análises realizadas no Estudo de Condicionamento
Acústico da Subestação de Divor (SDVR), Relatório Final, agosto de 2017, aqui
resumidas, pode concluir-se que se verificará o cumprimento do Critério de
Incomodidade e dos Valores Limite de Exposição, para os recetores analisados, para
todas as configurações analisadas.

5.6.4.2

Subestação de Pegões (SPGO)
Os impactes acústicos desta subestação foram analisados no Projeto de
Condicionamento Acústico da Subestação de Pegões (SPGO), Relatório Final,
novembro, 2016, que serve de base à avaliação de impactes. Resumem-se em seguida
os resultados dessa avaliação.
Como referido no documento base mencionado acima, numa subestação as principais
fontes de ruído são tipicamente os transformadores de potência, em duas vertentes:


Ruído resultante da vibração das placas dos núcleos, determinada pelo
estabelecimento de campos eletromagnéticos intensos. Esta vibração transmitese às envolventes exteriores, ocorrendo, assim, a radiação de ruídos com
densidades espectrais mais elevadas nas gamas das frequências baixas e médias;



Ruído resultante dos ventiladores destinados a favorecer a dissipação de calor e
assegurar condições de funcionamento adequadas para as máquinas. Trata-se
de ruídos de banda larga, não sendo usual distinguirem-se componentes
espectrais consequentes da “regularidade” dos movimentos dos motores.

Nesse estudo foram analisadas duas situações:


CONFIGURAÇÃO INICIAL – Instalação de 6 Linhas de AT de 400 kV (2 Linhas de
alta tensão desenvolvem-se para Sul e 4 Linhas de alta tensão desenvolvem-se
para Nascente.
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Caracterizada através das medições realizadas (ver secção 4.6)



CONFIGURAÇÃO FINAL – Instalação de Linhas de AT de 60 kV, que se
desenvolvem para Poente e quatro transformadores de 400/60 kV, de 170 MVA
sem medidas de condicionamento; foram modeladas as situações sem o sistema
de ventilação forçada a funcionar e com o sistema de ventilação forçada a
funcionar, para as unidades de transformação em causa.
o Caracterizada através de modelo previsional, cujos resultados se
apresentam em seguida.

Foram consideradas as emissões sonoras apresentadas no quadro seguinte.
Quadro 5.26 – Níveis de pressão sonora, expressos em dB(A), tomados para efeito de
modelação (no estudo referido)
TRANSFORMADORES

SEM VENTILAÇÃO

COM VENTILAÇÃO

TR1, TR2, TR3 e TR4 (170 MVA)

70 (a)

72 (a)

(a) Emissões sonoras definidas nos documentos fornecidos pela REN:
- “Especificação Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Transformadores de Potência – ET-EQATTP001, Revisão Q”, de maio de 2016.
Para a situação com ventilação foi considerado o funcionamento de 40 motoventiladores, em que o ruído
próprio de cada um não ultrapassa 50 dB(A).

Foram analisadas as situações sem e com ventilação forçada nos transformadores.
Apresentam-se aqui apenas os resultados para a pior situação: com ventilação forçada.
Os resultados obtidos nessa situação nos pontos recetores anteriormente identificados
(ver secção 4.6.3.2) são apresentados no quadro seguinte.
Quadro 5.27 – Níveis de ruído particular previstos - CONFIGURAÇÃO FINAL com ventilação
forçada
PONTO DE
ANÁLISE

VALORES PROSPETIVADOS

(1)

Ruído Particular
LAeq [dB(A)]

K1 [dB(A)]

K2 [dB(A)]

Nível de avaliação LAr
[dB(A)]

PM6

31

3

0

34

PM7

34

3

0

37

PM8

33

3

0

36

(1)

Valores arredondados à unidade.

Seguidamente apresenta-se a avaliação dos limites regulamentares constantes do RGR
para esta situação.

436

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Quadro 5.28– Análise prospetiva - CONFIGURAÇÃO FINAL com ventilação forçada

PONTO DE
ANÁLISE

PERÍODO

RUÍDO
RESIDUAL
LAEQ [dB(A)]

Diurno
PM6

32

K2
[dB(A)]

3

0

35

Nível de
avaliação
LAr [dB(A)]
(3)

-

(3)

-

(3)

-

(3)

-

(3)

-

(3)

-

(3)

-

(3)

-

(3)

-

3

0

37

(2)

31

34

3

0

37

35

38

3

0

41

Entardecer

33

37

3

0

40

(2)

31

35

3

0

38

Diurno

30

35

3

0

38

Entardecer

30

35

3

0

38

(2)

29

34

3

0

37

Noturno

∆
[dB(A)]

38

34

Noturno

(1)

LAeq [dB(A)]

K1
[dB(A)]

31

Diurno

PM8

Ruído
Ambiente

(1)

Entardecer
Noturno

PM7

VALORES PROSPETIVADOS

Valores arredondados às unidades.

(2)

Segundo as indicações da REN, para a generalidade das subestações, o sistema de ventilação forçada só
funciona em situações esporádicas de perturbação da rede durante o período noturno. Desta forma,
como representativo desta configuração, assumiram-se os valores de ruído ambiente sem o sistema de
ventilação forçada em funcionamento como representativos do período noturno com o sistema de
ventilação forçada a funcionar.
(3)

Como Lar ≤ 45 dB(A), aplica-se o Critério de Exceção que dispensa o cumprimento do Critério de
Incomodidade, para este ponto, neste período.

Quadro 5.29 – Análise de satisfação dos Critérios Legais – CONFIGURAÇÃO FINAL com
ventilação forçada
PONTO DE
ANÁLISE

CRITÉRIO

SITUAÇÃO DE ANÁLISE

PM6
Exposição

(2)

∆≤5

Período de entardecer

∆=-

(2)

∆≤4

Período noturno

∆=-

(2)

∆≤3

Ruído de período noturno

Ln = 45

Ln ≤ 53

Lden = 525

Lde53 ≤ 63

Ruído diurno/entardecer/noite

∆=-

(2)

∆≤5

∆=-

(2)

∆≤4

Período noturno

∆=-

(2)

∆≤3

Ruído de período noturno

Ln = 45

Ln ≤ 53

Lden = 52

Lde53 ≤ 63

Período diurno
Incomodidade
PM7
Exposição

REQUISITO
LEGAL
[dB(A)]

∆=-

Período diurno
Incomodidade

VALOR
PROSPETIVADO
[dB(A)]

Período de entardecer

Ruído diurno/entardecer/noite
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PONTO DE
ANÁLISE

CRITÉRIO

SITUAÇÃO DE ANÁLISE

PM8
Exposição
(1)

REQUISITO
LEGAL
[dB(A)]

∆=-

(2)

∆≤5

∆=-

(2)

∆≤4

Período noturno

∆=-

(2)

∆≤3

Ruído de período noturno

Ln = 45

Ln ≤ 53

Lden = 52

Lde53 ≤ 63

Período diurno
Incomodidade

VALOR
PROSPETIVADO
[dB(A)]

Período de entardecer

Ruído diurno/entardecer/noite

Recetor não sensível..

(2)

Segundo as indicações da REN, para a generalidade das subestações, o sistema de ventilação forçada só
funciona em situações esporádicas de perturbação da rede durante o período noturno. Desta forma,
como representativo desta configuração, assumiram-se os valores de ruído ambiente sem o sistema de
ventilação forçada em funcionamento como representativos do período noturno com o sistema de
ventilação forçada a funcionar.
(3)

Como Lar ≤ 45 dB(A), aplica-se o Critério de Exceção que dispensa o cumprimento do Critério de
Incomodidade, para este ponto, neste período.

Face aos resultados obtidos das análises realizadas no Projeto de Condicionamento
Acústico da Subestação de Pegões (SPGO), Relatório Final, novembro, 2016, aqui
resumidas, pode concluir-se que se verificará o cumprimento do Critério de
Incomodidade e dos Valores Limite de Exposição, para os recetores analisados, para
todas as configurações analisadas.

5.6.4.3

Linha Divor-Pegões
Utilizando o método da REN,S.A. indicado na secção 4.6.1, e tendo em conta os dados
de projeto elétrico fornecidos, bem como a dados meteorológicos e de altitude das
regiões atravessadas pela linha, procedeu-se a um cálculo do ruído emitido pela LMAT
objeto de estudo. Nos pontos considerados, a linha de 400 kV desenvolve-se em
circuito simples, com separação horizontal entre fases variável conforme dados
fornecidos pelo cliente para cada apoio bem como os dados de campo elétrico Emax,
diâmetros dos condutores do tipo Zambeze e altura relativa das fases de acordo com
as silhuetas fornecidas.
Com estes dados, procedeu-se ao cálculo dos níveis sonoros do ruído particular para
cada recetor sensível identificado (secção 4.6.3.1), utilizando a folha de cálculo da REN,
S.A. já referida.
A figura seguinte ilustra um exemplo de dados de entrada para o cálculo num dado
ponto (concretamente o PM5 – Monte do Catalão).
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Figura 5.2 – Exemplo de dados de previsão introduzidos na folha de cálculo

Os resultados obtidos para várias distâncias ao eixo da LMAT, para o exemplo de dados
de previsão da figura anterior, são apresentados no quadro e gráfico seguintes:
Quadro 5.30 – Estimativa do ruído particular da LMAT a várias distâncias
ESTIMATIVA DE LAEQ EM DB(A) À DISTÂNCIA (M)
LAEQ [dB(A)]

0

10

20

40

80

160

320

640

Favorável

44,8

44,2

42,6

39,5

36,2

32,7

29,3

25,9

Desfavorável

33,5

32,9

31,3

28,2

24,8

21,4

18,0

14,5

Longa Duração (1 ano)

35,3

34,6

33,0

30,0

26,6

23,2

19,7

16,3

Figura 5.3 – Estimativa do ruído particular da LMAT a várias distâncias
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Observa-se que em condições favoráveis (durante a ocorrência de precipitação ou
outra condição suscetível de originar gotas suspensas nos cabos), o nível de ruído
imediatamente sob o eixo da Linha se estima em 45 dB(A), atenuando-se à medida que
o observador se afasta. A 40 m de distância do eixo da Linha, o LAeq já é inferior ao
valor de 42 dB(A), estabelecido anteriormente como critério a partir do qual se cumpre
automaticamente o critério de incomodidade.
Estes cálculos são indicativos, dado se reportarem a um caso específico de dados de
entrada, mas não variarão significativamente ao longo da LMAT, nos troços principais
em que é linha simples, uma vez que os campos elétricos são os mesmos, variando
apenas ligeiramente as distâncias entre fases e as cotas do terreno. Podem por
exemplo servir de orientação para o futuro licenciamento de usos sensíveis na
vizinhança da LMAT.
Os cálculos previsionais dos níveis de ruído particular foram realizados para todos os
recetores sensíveis anteriormente identificados na proximidade da linha, sendo os
resultados apresentados no quadro seguinte.
Quadro 5.31 – Previsão do ruído particular da LMAT nos recetores sensíveis
RECETOR
SENSÍVEL

FAVORÁVEL

Distância Apoio
à LMAT próximo
Ld

Le

Ln

DESFAVORÁVEL
Lden

Ld

Le

Ln

Lden

RUÍDO PARTICULAR
longo termo previsto
Ld

Le

Ln

Lden

RS4/PM4

266

41

31,0 31,0 31,0 37,3 19,7 19,7 19,7 26,0 21,5 21,5 21,5 27,8

RS5

385

43

27,7 27,7 27,7 34,0 16,4 16,4 16,4 22,7 18,2 18,2 18,2 24,5

RS6

320

110

28,9 28,9 28,9 35,2 17,6 17,6 17,6 23,9 19,3 19,3 19,3 25,6

RS7

273

116

29,9 29,9 29,9 36,2 18,6 18,6 18,6 24,9 20,4 20,4 20,4 26,7

RS8

209

117

31,7 31,7 31,7 38,0 20,4 20,4 20,4 26,7 22,2 22,2 22,2 28,5

RS9

308

124

29,4 29,4 29,4 35,7 18,0 18,0 18,0 24,3 19,8 19,8 19,8 26,1

RS10

355

139

28,5 28,5 28,5 34,8 17,2 17,2 17,2 23,5 18,9 18,9 18,9 25,2

RS11

213

147

27,1 27,1 27,1 33,4 15,7 15,7 15,7 22,0 17,5 17,5 17,5 23,8

RS12/PM5

201

149

31,3 31,3 31,3 37,6 19,9 19,9 19,9 26,2 21,7 21,7 21,7 28,0

RS13

385

172

28,0 28,0 28,0 34,3 16,6 16,6 16,6 22,9 18,4 18,4 18,4 24,7

RS14

170

174

32,4 32,4 32,4 38,7 21,1 21,1 21,1 27,4 22,8 22,8 22,8 29,1

RS15

305

208

29,1 29,1 29,1 35,4 17,8 17,8 17,8 24,1 19,5 19,5 19,5 25,8

RS16/PM6

200

209

31,1 31,1 31,1 37,4 19,7 19,7 19,7 26,0 21,4 21,4 21,4 27,7

RS17/PM7

145

210

32,7 32,7 32,7 39,0 21,4 21,4 21,4 27,7 23,1 23,1 23,1 29,4

Observa-se que em todos os recetores sensíveis se verifica a condição de LAeq do ruído
particular inferior a 42 dB(A) na situação mais favorável, identificável com o mês mais
crítico, assegurando-se assim o cumprimento do critério de incomodidade em todos os
pontos.
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No que respeita ao critério de exposição máxima, os valores de longo termo previstos,
identificáveis com valores médios anuais, os indicadores Lden e Ln situam-se muito
abaixo dos limites regulamentares aplicáveis atualmente aos recetores (zona ainda não
classificada) e ainda muito abaixo também dos limites aplicáveis caso alguma zona
venha futuramente a ser classificada como zona sensível. Assim, qualquer
ultrapassagem dos limites de máxima exposição não poderá ser imputada à LMAT que,
de acordo com estas previsões, não terá em nenhum caso corresponsabilidade nessa
ultrapassagem.
No quadro seguinte é feita a análise do critério de exposição máxima para os quatro
pontos de monitorização com dados de ruído ambiente. Não sendo diretamente
imputáveis à LMAT uma eventual não conformidade com os limites de máxima
exposição dos recetores localizados na envolvente da linha, tal dependerá sobretudo
de outras fontes de ruído presentes na envolvente desses recetores. Os recetores PM4
(RS4 – Silval), PM5 (RS12 – Monte do Catalão), PM6 e PM7 (RS16 e RS17
respetivamente, de moradias em Fazendas de Piçarras) são assim representativos das
situações contrastantes que se verificam na área de influência da linha, representando
respetivamente:


Valores de ruído ambiente majorados na proximidade da A6, principal fonte de
emissão sonora nos recetores abrangidos – PM5;



Valores de ruído intermédios, resultantes de recetores localizados em áreas de
cariz agrícola, mas na proximidade de rodovias de menor dimensão, mas com
algum tráfego – PM4;



Valores de ruído tipicamente de contexto rural, com fontes de ruído quase
inexistentes,e sob a influência de linhas de muito alta tensão existentes – PM6 e
PM7.

Quadro 5.32 – PM4:
Análise do critério de exposição máxima

Nota: valores arredondados à unidade

Quadro 5.33 – PM5:
Análise do critério de exposição máxima

Nota: valores arredondados à unidade
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Quadro 5.34 – PM6:
Análise do critério de exposição máxima

Nota: valores arredondados à unidade

Quadro 5.35 – PM7:
Análise do critério de exposição máxima

Nota: valores arredondados à unidade

Como seria de esperar, a influência do ruído particular nos valores finais dos
indicadores do ruído ambiente é nula, situação que se pode considerar extrapolável
para os demais recetores, em função da representatividade dos recetores selecionados
e dos pouco significativos níveis de ruído particular resultantes da presença da linha
Divor-Pegões.
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5.6.5

Quadro-síntese de impactes

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

AÇÕES GERADORAS

Tipo

IMPACTE

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

–

Dir

L

C

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

PS

CONSTRUÇÃO
Degradação do ambiente acústico em recetores
sensíveis identificados

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 8,AGI 10,AGI 12,
AGI 14,AGI 16,AGI 18

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]

Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]

Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]

Duração: Temporário [T] | Permanente [P]

Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]

Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]

Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]

Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]
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5.7

SOCIOECONOMIA

5.7.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
A identificação de impactes seguiu a metodologia genérica descrita em 5.1.
Considerando que concetualmente a área de estudo foi já delimitada para conter os
impactes potencialmente atribuíveis ao projeto, respeita-se o âmbito geral do EIA e a
escala de análise subjacente à delimitação da área de estudo.
A avaliação de impactes subjacente foi feita com um caráter sobretudo qualitativo,
ainda que referenciando uma quantificação indireta do impacte quando este depende
do uso e ocupação do solo.
Considerando que na fase metodológica anterior de EIA – Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais – um dos principais critérios aplicados na delimitação da
área de estudo consistiu em prevenir sempre que possível o atravessamento e
aproximação a zonas habitadas ou áreas de atividade humana, os principais impactes
negativos do projeto foram, logo nessa fase, acautelados, evitando as principais e mais
significativas interferências.
Assim, os impactes identificados em seguida incidirão fundamentalmente naquelas
áreas onde o atravessamento ou aproximação não foi possível evitar.

5.7.2

Ações geradoras de impacte por fase
Tendo em conta o tipo de descritor ambiental em análise, todas as ações geradoras
identificadas na secção 2.6 referentes às fases de pré-construção e construção são,
com maior ou menor grau, geradores de impactes ambientais em análise subsequente,
bem como algumas das ações atribuíveis à fase de exploração.
FASE DE CONSTRUÇÃO
AGI 1:
AGI 3:

AGI 4:
AGI 5:

Aquisição de terrenos e negociação com proprietários [LDVR.PGO]
Seleção e aprovação dos locais para a localização do estaleiro, parques de
materiais, áreas de empréstimo de material (se necessário), áreas de
deposição de terras sobrantes (se necessário) e outras áreas de apoio à
obra [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Mobilização de trabalhadores e de maquinaria e equipamento de obra
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura
máxima de 4 m para os acessos aos apoios; acesso à subestação com 5 m
de largura): dá-se prioridade ao uso de acessos pré-existentes e/ou sua
melhoria/alargamento, sendo que novos acessos serão acordados com
novos proprietários minimizando na medida do possível a interferência com
usos do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas)
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]

444

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

AGI 6:

AGI 7:

AGI 8:
AGI 10:

AGI 12:

AGI 13:

AGI 14:

AGI 15:
AGI 16:

Desarborização, desmatação e decapagem do solo: na área de estaleiro,
área de implantação da plataforma das subestações e numa área até
400 m2 no local de implantação dos apoios, dependendo das dimensões
dos apoios e da densidade/tipologia de vegetação (a desarborização e
desmatação para lá da área de implantação direta da plataforma das
subestações e dos apoios será reduzido ao mínimo indispensável, havendo
alternativas para a colocação de apoios por meio aéreo, se necessário, em
zonas de muita densidade e em, por exemplo, áreas de povoados de sobro
e azinho) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [LDVR.PGO, SPGO e
SDVR]
Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual
desarborização dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das
demais espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança do Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão –
RSLEAT [LDVR.PGO]
Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos
para a implantação de apoios [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Execução de fundações: betonagens para a definição das fundações para a
plataforma das subestações e construção de maciços de fundação dos
apoios (incluindo ainda a instalação da ligação à terra e colocação das bases
do apoio) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Construção de edifícios (edifício de comando, casa dos serviços auxiliares,
casas de painel e casa das bombas), estruturas, redes técnicas (rede de
ligação à terra, rede de serviços auxiliares, rede elétrica e AVAC, sistemas
de comando, controlo e proteção, sistema de proteção contra descargas
atmosféricas diretas, sistema de iluminação, infraestruturas de
telecomunicações e informática, rede de deteção e combate a incêndios, de
intrusão, de videovigilância, redes de água, saneamento e drenagem,
depósito e contenção de óleo), arruamentos internos e vedações: obras de
construção civil para a construção das subestações [SPGO e SDVR]
Instalação de equipamentos da subestação – projeto elétrico das
subestações [SPGO e SDVR]
Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LDVR.PGO]
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AGI 17: Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e
dispositivos salva-pássaros: no caso da colocação dos cabos condutores e
de guarda, implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração,
utilizando a área em torno dos apoios ou em áreas a meio do vão da linha,
entre apoios; no cruzamento e sobrepassagem de obstáculos
(nomeadamente vias de comunicação e outras linhas aéreas) são montadas
estruturas temporárias porticadas para proteção dos obstáculos
[LDVR.PGO]
FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 20: Funcionamento geral das subestações (presença e características
funcionais, por exemplo as emissões acústicas e funcionamento das redes
técnicas e seus produtos secundários – resíduos e efluentes) [SPGO e SDVR]
AGI 21: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características
funcionais, com destaque para emissões acústicas e campos
eletromagnéticos) [LDVR.PGO]
AGI 23: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas: no caso das
subestações, trabalhos de inspeção e manutenção ao nível do edificado,
equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, entre outros; ao nível da
linha, destaca-se a necessária verificação do estado de conservação dos
condutores e estruturas (e substituição de componentes, se deteriorados),
da conformidade na faixa de proteção da ocupação do solo com o RLSEAT
(edificação sobre a linha e crescimento de espécies arbóreas, esta última ao
abrigo do Plano de Manutenção de Faixa), inspeção e monitorização da
interação com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [SPGO,
SDVR e LDVR.PGO]
5.7.3

Fase de construção

5.7.3.1

Incómodo ambiental – degradação do ambiente sonoro e qualidade do ar local
Um dos principais aspetos potenciais no âmbito socioeconómico prende-se com a
afetação da qualidade de vida da população local por intermédio do incómodo
causado pelas ações construtivas em termos de aumento da emissão de poluentes
atmosféricas (em particular poeiras) e dos níveis sonoros.
A degradação dos níveis sonoros e qualidade do ar local ocorrem geralmente em
paralelo, dadas as fontes coincidentes que as originam, sobretudo a atividade de
estaleiro, a circulação e funcionamento de maquinaria e veículos pesados e as
movimentações de terra nas frentes de obra (escavação e aterros para
estabelecimento das plataformas das subestações e outras infraestruturas, abertura
de acessos, abertura de caboucos para fundação de apoios de linha e desmatação).
A elevação dos níveis sonoros e a emissão de poeiras e poluentes atmosféricos poderá
ocorrer de forma pontual e em períodos muito restritos com elevada significância e
quando se verificam recetores sensíveis na envolvente próxima (se inseridos no
interior de uma faixa de afetação de cerca de 50 m para lá da fonte de ruído e/ou
poluente).
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No entanto, globalmente e atendendo à implementação das boas práticas de gestão
de obra e medidas gerais habitualmente em ação em fase de obra, atendendo ainda
cumulativamente à baixa a nula densidade humana na área em estudo, o impacte
esperado será negativo direto, ainda que temporário, pontualmente significativo junto
dos recetores situados a menos de 50 m da frente de obra/estaleiro/acesso, mas
tendencialmente pouco significativo, local, reversível e de magnitude reduzida (as
ações de obra são pouco intensas) e minimizável.

5.7.3.2

Constrangimentos à acessibilidade e mobilidade local e segurança
Outro fator que interfere potencialmente com a qualidade de vida da população
prende-se com as perturbações criadas na circulação rodoviária, acessos viários e
acessos florestais/agrícolas, decorrente não só diretamente da intervenção construtiva
sobre a rede de acessos locais – criação de acessos temporários de obra e acessos
permanentes para subestações e para ações de manutenção em apoios e linha – mas
também da circulação de maquinaria e veículos pesados para acesso a estaleiro e
frentes de obra. A circulação de maquinaria e pesados de obra induzem também um
risco acrescido de acidentes rodoviários e com carga.
Esta perturbação dá-se assim a dois níveis:


A primeira diz respeito à circulação em rodovias nacionais e municipais, de
maior tráfego e que cruzam aglomerados urbanos (mesmo que não inseridos no
interior da área de estudo). Dada a dispersão humana ocorrente para lá da área
de estudo, a quantidade e frequência de transporte de materiais por veículos
pesados constituem um potencial fator de perturbação adicional de circulação
rodoviária local e riscos acrescidos de acidentes, tanto maior quanto a passagem
no interior de núcleos urbanos/populacionais. Atendendo a que a quantidade e
frequência de transporte de materiais se diluem pela duração e extensão da
empreitada, o impacte será negativo, direto, local, temporário, provável,
reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo;



Os acessos temporários e permanentes a criar e utilizar logo a partir da fase de
obra podem restringir e perturbar o acesso de proprietários locais às suas
habitações e propriedades agrícolas/florestais, em obra. Esta perturbação pode
ter um efeito majorado em períodos de cultivo agrícola, na utilização de acessos
dessa tipologia. Em função da elevada representatividade de áreas agrícolas ao
longo da área de estudo e no seu entorno, da expectável reduzida quantidade e
frequência de transporte de materiais por veículos pesados e ao facto de a
definição de acessos ser alvo de negociação prévia com proprietários (no caso
da linha elétrica), crê-se que o impacte negativo, direto, local, temporário a
permanente, provável, reversível seja de magnitude moderada e pouco
significativo. No caso das subestações, uma vez que os terrenos a afetar são
propriedade da REN, S.A., não existe qualquer constrangimento local ao acesso
a propriedades privadas.
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5.7.3.3

Empregabilidade e dinamização económica local
No que se refere à possível dinamização económica local, o impacte positivo decorre
associado à contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte, de
materiais e de construção, bem como ao acrescido consumo de bens em
estabelecimentos ligados essencialmente à restauração e comércio poderá estimular o
comércio local. Esta dinamização económica poderá ter reflexos positivos no volume
de negócios, constituindo os impactes inerentes como positivos, embora de magnitude
reduzida, e pouco significativos.
Em termos de empregabilidade, a decisão quanto à necessidade de mão-de-obra para
a empreitada cabe à entidade executante, não sendo possível estimar o número de
postos de trabalho temporariamente criados (salienta-se, contudo, que as
subcontratações das empresas prestadoras de serviços serão sempre previamente
validadas pela REN, S.A.), estando condicionada pelo tempo disponível para a
execução da obra, comprimento da linha e pela zona geográfica onde está inserida
(condições de tempo e a época do ano em que a obra se vai realizar). Projeta-se que,
atendendo à reduzida magnitude da intervenção e ao grau de especialização
necessário para a maioria das tarefas, o quantitativo de contratação local terá uma
magnitude e significância residual.

5.7.3.4

Perda e interferência física com a funcionalidade/utilização dos espaços
Os principais impactes sobre a componente socioeconómica na fase de construção
prendem-se com a afetação temporária de espaço para ações e infraestruturas de obra
(estaleiros, áreas de trabalho temporário em torno dos apoios, acessos temporários,
entre outras) e a afetação definitiva pelas plataformas e infraestruturas que compõem
as subestações, os apoios de linha eléctrica e acessos e da delimitação da faixa de
proteção à linha, uma vez que determinam o conflito e perda (temporária ou
definitiva) dessas áreas para os usos existentes ou usos potenciais.
A afetação do uso do solo em si é avaliada em capítulo próprio, aqui interliga-se a
ocupação do uso do solo em função da sua importância ao nível da propriedade (com
valor económico associado à terra), ao nível do rendimento que se retira das parcelas
de solo afetadas e do desenvolvimento de atividades económicas.
Avançando para os impactes temporários associados às áreas de obra, a repor no fim
da empreitada, estes decorrem da interferência e restrição momentânea aos usos
produtivos dos solos afetados. Assim, ainda que possa haver uma perda social e
económica pela indisponibilidade temporária desses terrenos, essa será limitada no
tempo e poderá ser retomada após o final da obra, pelo que o impacte associado é
direto, temporário, mitigável, de magnitude média (em função do previsível elevado
número de apoios) e pouco significativo.
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No caso da ocupação definitiva por acessos permanentes aos apoios, esta poderá
implicar o atravessamento /ou ocupação de propriedades privadas e campos
cultivados. O impacte associado reflete o prejuízo económico associado à perda de
culturas e benfeitorias e produção florestal (conforme aplicável), classificado como
negativo, direto, local, permanente, de longo prazo. Não obstante, a reutilização de
caminhos pré-existentes é uma opção padrão para a definição de acessos, bem como a
definição dos mesmos, caso seja necessário abrir novos acessos, utilizar extremas de
propriedades. O impacte será assim previsivelmente de baixa magnitude e de
significância residual, atendendo ainda à negociação prévia com os proprietários e ao
desencadear de mecanismos de indemnização quando necessário.
A implantação de apoios segue uma dinâmica análoga, alvo de negociação prévia com
os proprietários e com abertura para o eventual reposicionamento local de apoios,
embora se saliente que estes serão tipicamente projetados para áreas onde previnam
ou mitiguem tanto quanto possível a potencial redução e perda de área produtiva/
com valor económico e social para as populações e proprietários (áreas previamente
artificializadas, extremas de propriedade, clareiras, áreas abandonadas ou
desqualificadas, entre outras). Inerente à implantação de apoios está a delimitação da
faixa de servidão/proteção à linha elétrica, que ao contrário dos apoios não implica
uma perda de solo para uso produtivo, mas condiciona o desenvolvimento de diversas
atividades e usos:


Limita a presença de espécies de crescimento rápido, pelo que se tem a perda
associada à permanente remoção e/ou desbaste (tanto maior quanto maior o
valor económico e produtividade da floresta abrangida). Este aspeto é
particularmente relevante no projeto em análise, dada a elevada
representatividade do uso florestal na área de estudo, e em particular dos
povoamentos de eucalipto;



Condicionamento do tipo de culturas agrícolas e atividade agrícola sobre as
linhas, com possível majoração dos custos de produção (uso de alternativas
menos económicas de rega e fertilização de culturas) e perda de rendimento
agrícola. Este aspeto tem um significância limitada na área em estudo, quer em
função da baixa representatividade da atividade agrícola (e portanto minorando
a probabilidade de condicionar áreas agrícolas no global da área de estudo),
quer em função do tipo de propriedades existentes – suportadas sobretudo no
minifúndio e com opções de rega não mecânicas (levadas tradicionais), sem
recorrer a equipamentos como pivot, aspersores, canhões;



Edificação e colocação de infraestruturas em altura, em função do necessário
cumprimento das distâncias mínimas aos condutores e da perceção social dos
riscos associados à proximidade a linhas elétricas, que inibem a ocupação.

O impacte é assim também análogo na sua classificação ao anterior, contudo com um
aumento da sua magnitude para elevada (em função do número de apoios,
cumulativamente com a faixa de 45 m definida ao longo de toda a extensão da linha).
Contudo, considerando que haverá lugar, nos casos de perda de propriedade e
rendimento, a negociação e indemnização, a significância varia entre pouco
significativa (considerando a indemnização e dimensão de propriedade e valor
económico/ social reduzidos) a significativa (ainda que indemnizados, a redução das
áreas destinadas a uso produtivo podem não ser repostas, caso assim pretendam, por
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indisponibilidade local de terras para ocupação/compra; adicionalmente, tal facto cria
sempre uma disrupção na vida dos proprietários, especialmente aqueles mais
dependentes dos espaços afetados quer a nível agrícola, quer social, para o seu dia-adia e atividade).
O conjunto de recomendações e medidas de minimização são decisivos para reduzir
grandemente o potencial impacte da afetação temporária e definitiva da propriedade
privada na área de estudo.
Salienta-se por fim que os impactes associados à perda/condicionamento definitivo de
áreas de importância social ou económica de populações e proprietários prolongam-se
para a fase de exploração, ainda que contabilizadas na fase de construção, onde se
inicia o respetivo impacte.

5.7.4

Fase de exploração
No decurso da fase de exploração, os impactes identificados resultam do
funcionamento da subestação e linha eléctrica e interação próxima com a linha
elétrica. Uma vez que a presença de qualquer das infraestruturas não exige a presença
humana permanente (para além do efetivo necessário a operações pontuais de
controlo e manutenção), não serão criados novos postos de trabalho e,
consequentemente, não se identifica qualquer impacte neste aspeto.
Não são ainda avaliados os aspetos associados à desvalorização ou degradação
ambiental associada ao ruído gerado pela linha e pela intrusão visual que representa
na paisagem, dado que estes são avaliados nos respetivos descritores específicos.
Abordam-se em seguida os principais aspetos associados à operação da linha elétrica.

5.7.4.1

Reforço da capacidade da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade
A concretização e operação do projeto permite materializar os objetivos que lhe estão
subjacentes. A justificação em si do projeto determina o impacte positivo de
magnitude elevada (pela capacidade adicional que permite à rede e segurança no
serviço) e significância também elevada associados aos seguintes efeitos:


segurança e garantia de continuidade de serviço na zona sul do país,
nomeadamente perante cenários com produção de valor reduzido na parte sul
de Portugal Continental, ou ainda, situação mais gravosa, em caso de perda
súbita de montantes elevados de produção nesta área de rede;



disponibilização de condições mais adequadas no abastecimento dos consumos
da subestação de Estremoz, que no presente é servida por apenas uma linha em
Muito Alta Tensão, passando a dotar esta subestação da garantia de segurança
‘n-1’;



introdução de um montante da ordem dos 300 a 400 MW de capacidade de
receção de nova geração de energia fotovoltaica nesta zona do Alto Alentejo,
região onde o potencial solar apresenta uma expressão apreciável.
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Não obstante, constituindo-se o conjunto de projetos como infraestruturas da rede de
muito alta tensão da rede de transporte de eletricidade, o seu impacte é sobretudo ao
nível regional, análogo à escala da rede que define e suporta, já que ao nível local o
projeto em si não contribui diretamente para o reforço da rede de distribuição local e
promoção da sua operacionalidade e qualidade de serviço.

5.7.4.2

Aumento do risco para as populações e atividades económicas e perceção social
desses riscos
A presença da linha acarreta riscos adicionais que não se colocavam na situação de
referência, independentemente da probabilidade e grau de suscetibilidade ao mesmo.
Com a presença da linha são induzidos na envolvente próxima os seguintes riscos:


Risco de incêndio;



Risco de acidente (queda de cabos e apoios, eletrocussão por contacto ou
tensões induzidas);



Exposição a campos eletromagnéticos.

Em função do exposto na secção 2.5.2.9 (consultar para maior detalhe), sintetiza-se
em seguida os efeitos potenciais esperados em termos de risco associado a cada uma
das componentes referidas:


Risco de incêndio: a probabilidade de a linha ser afetada por um incêndio é
muito maior que a linha constituir um foco de ignição de incêndio florestal ou
outro. A adequada definição da faixa de servidão da linha, associadas às
regulares atividades de desmatação, corte ou desbaste e prevenção do
crescimento exagerado de espécies arbóreas, por forma a assegurar a suficiente
distância de segurança dos condutores ao combustível florestal (uma ignição
poderá dar-se por contacto) minimiza grandemente este risco, considerando-se
o mesmo pouco significativo nestas condições;



Risco de queda de apoios ou cabos: a rotura de cabos condutores e de guarda
tem uma probabilidade de ocorrência quase nula, em função dos coeficientes de
segurança adotados na sua instalação, bem como da utilização com caráter
sistemático de cadeias duplas de amarração e, para as travessias mais
importantes, também de cadeias duplas de suspensão (cruzamento com
autoestradas e estradas nacionais, zonas públicas, sobrepassagem de edifícios,
caminhos-de-ferro, linhas de alta tensão, rios navegáveis). Situação análoga
assume-se para o caso da queda de apoios, uma vez que as características
técnicas dos apoios e os coeficientes de segurança adotados no
dimensionamento dos mesmos e suas fundações asseguram um risco mínimo;



Risco de eletrocussão ou tensões induzidas por contacto acidental: a REN, S.A.
adota critérios mais restritivos que os mínimos regulamentares para as
distâncias de segurança a obstáculos, criando-se assim quadro de
condicionamento mais preventivo e prevenindo/minimizando os riscos de
contacto acidental e tensões induzidas, exceção feita a possíveis ocorrências
associadas à utilização de gruas ou outros equipamentos em altura na
proximidade da linha.
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Em termos de tensões induzidas, o risco associado é reduzido e muito abaixo
dos critérios técnicos e ambientais mais restritivos que se conhecem (não
obstante, caso se verifique algum situação deste tipo, será avaliada e
ponderada, se necessário, a ligação sistemática à terra;


Exposição a campos eletromagnéticos: os campos eletromagnéticos constituem
um fenómeno comum a que o organismo humano está sujeito durante a sua
vida e em permanência por um conjunto de equipamentos e infraestruturas da
vida quotidiana. Atendendo aos valores limites de exposição do público em
geral10, de 5 kV/m (campo elétrico) e 100 μT (densidade de fluxo magnético),
verifica-se que os valores associados a 6 m do eixo da linha (nenhum recetor
sensível estará posicionado a esta distância na fase de projeto de execução) são
de cerca de 4 kV/m e entre 18 a 22 μT respetivamente.

Em função do exposto, e de forma global, avalia-se o impacte negativo associado ao
aumento do risco pela presença e funcionamento da linha como local, direto,
permanente, provável e de magnitude e significância nula a reduzida.
Importa, contudo, salientar que um impacte típico da implantação e funcionamento de
linhas de muito alta tensão é a perceção social que as populações têm do risco que lhe
está associado, ou seja, a sensação de acrescida exposição ao risco pela presença da
linha, e das suas consequências.
Este impacte é negativo e significativo, ainda que de baixa magnitude e local (em
função da baixa coincidência de zonas habitacionais e espaços públicos e privados
frequentados por pessoas ao longo do traçado de projeto), para as habitações e
espaços localizados numa envolvente relativamente próxima à linha e seus apoios (ver
secção 4.7), em função da conjugação dos seguintes aspetos:

10



A perceção social do risco gera receio e incerteza na população, o que
condiciona o seu bem-estar e qualidade de vida, mesmo nos casos que
infundada;



A perceção social do risco e dos impactes potenciais da linha podem induzir uma
desvalorização do valor das propriedades, quer das habitações, quer inclusive de
terrenos agrícolas e outras propriedades existentes ao longo da linha, com
consequências económicas diretas para os proprietários em termos do valor dos
seus bens imóveis.

A REN toma como referência a Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, que retoma os valores
limites de exposição do público em geral definidos na recomendação do Conselho da União Europeia
(“Council Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields
0Hz – 300 GHz”) de 99/07/05, previamente homologada na 2 188ª Reunião do Conselho em 99/06/08
pelos Estados Membros, e que as recomendações do ICNIRP (International Comission on Non Ionizing
Radiation Protection) no que se refere aos limites de exposição do público em geral.
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É de todo relevante salientar este aspeto como impacte, porque se constitui como
uma forma de rejeição quase natural de projetos desta tipologia e que condicionam o
bem-estar da população e da comunidade. Importa assim e no âmbito deste impacte
potencial, promover ações de sensibilização e ceder aos proprietários e população
local informação clara e educativa quanto ao projeto, seus critérios de
dimensionamento e margens de segurança assumidas, conformidade com padrões
legais e normativos restritivos, potenciais efeitos e comportamentos de risco/
procedimentos corretos a adotar na proximidade de linhas elétricas.
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5.7.5

Quadro-síntese de impactes

Tipo

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

–

Dir

L

C

T

Rev

I

R

PS-S

Spl

Mit

R

PS

Perturbação à acessibilidade, mobilidade e segurança
AGI 4,AGI 8,AGI 17
na circulação em rodovias nacionais e municipais

–

Dir

L

Prov

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS-PS

Perturbação à acessibilidade, mobilidade e segurança
AGI 4,AGI 5,AGI 8,
nos acessos locais a propriedades e áreas produtivas

–

Dir

L

Prov

T-P

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS-PS

Dinamização económica local

AGI 4

+

Dir-Ind

L

Prov

T

Rev

I

R

PS

Spl

n.a.

R

PS

Criação de postos de trabalho

AGI 4

+

Dir

L

C

T

Rev

I

R

SS-PS

Spl

n.a.

R

SS-PS

Perda e interferência física com a funcionalidade/
AGI 12,AGI 14,AGI 15,
utilização dos espaços associada a áreas de trabalho AGI 16,AGI 17

–

Dir

L

C

T

Rev

I

M

PS

Spl

Mit

M

PS

Perda e interferência física com a funcionalidade/
utilização dos espaços afetos a acessos definitivos

AGI 5

–

Dir

L

C

P

Rev

I

R

PS

Cum

Mit

R

SS-PS

Perda e interferência física com a funcionalidade/
utilização dos espaços afetos a apoios e faixa de
servidão da linha elétrica

AGI 10,AGI 12,
AGI 13,AGI 14

–

Dir

L

C

P

Rev

I

E

S

Cum

Mit

E

PS-S

IMPACTE

AÇÕES GERADORAS

CONSTRUÇÃO
Degradação do ambiente sonoro e qualidade do ar
locais

AGI 4,AGI 5,AGI 6,
AGI 7,AGI 8, AGI 10,
AGI 12,AGI 13,AGI 14,
AGI 15,AGI 16,AGI 17

AGI 1,AGI 5,AGI 6,AGI 7,
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Tipo

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

Reforço da capacidade da Rede Nacional de
Transporte de Eletricidade

AGI 20,AGI 21

+

Dir

R

C

P

Rev

I

E

S

Spl

n.a.

E

S

Aumento dos riscos associados à presença e
operação da linha

AGI 21,AGI 23

–

Dir

L

Prov

P

Rev

I

R

SS-PS

Spl

Mit

R

SS-PS

Perceção social dos riscos associados à presença e
operação da linha

AGI 21

–

Dir

L

Prov

P

Rev

I

R

S

Spl

Mit

R

PS

IMPACTE

AÇÕES GERADORAS

EXPLORAÇÃO

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]

Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]

Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]

Duração: Temporário [T] | Permanente [P]

Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]

Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]

Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]

Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]
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5.8

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E ETNOLÓGICO

5.8.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
De acordo com a metodologia de classificação/quantificação de impactes estabelecida
pela REN, a significância de impactes (importância atribuída à alteração no ambiente
em termos de bem estar humano) pode.se classificar como não significativa,
moderadamente significativa e significativa. Esta classificação é atribuída a partir da
soma simples dos valores atribuídos nos critérios de avaliação apresentados nos
Quadros seguintes. Fazendo o paralelismo com a metodologia de avaliação definida
nos Guias Metodológicos da REN, S.A., também a presente metodologia tem em conta
o valor patrimonial (aqui referenciado como “valor de recurso afetado”) e o valor de
impacte, ponderado no fator magnitude, mas introduz um conjunto de outros critérios
tidos como relevantes para atribuir o valor de significância de impacte, conforme o
quadro seguinte.
Quadro 5.36 – Valores de referência para Significância de Impactes

Probabilidade
de Ocorrência

Duração

Magnitude

Escala

Frequência

Valor de
Recurso
afetado

Reversibilidade

Capacidade de
Minimização

Valor

Improvável

Temporário

Reduzida

Confinada à
instalação

Usual

Reduzido

Reversível

Minimizável

1

Moderada

Não
confinado
mas
localizado

Ocasional

Moderado

Parcialmente
reversível

Minimizável e
compensável

3

Elevada

Não
confinado

Raro

Elevado

Irreversível

Não minimizável
nem
compensável

5

Provável

Certo

Permanente

Quadro 5.37 – Distribuição dos graus de significância de impactes negativos
Impactes Negativos

5.8.2

Significativos

>25 valores

Moderadamente significativos

≥22 e 25 ≤ valores

Não significativos

<22 valores

Ações geradoras de impacte por fase
Os trabalhos afetos ao projeto que irão gerar expectavelmente impacte negativo
direto sobre as ocorrências de interesse patrimonial localizadas na área de estudo são
as seguintes:
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FASE DE CONSTRUÇÃO
AGI 5:

AGI 6:

AGI 7:

AGI 10:

AGI 12:

AGI 14:

AGI 16:

AGI 18:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura
máxima de 4 m para os acessos aos apoios; acesso à subestação com 5 m
de largura): dá-se prioridade ao uso de acessos pré-existentes e/ou sua
melhoria/alargamento, sendo que novos acessos serão acordados com
novos proprietários minimizando na medida do possível a interferência com
usos do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas)
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Desarborização, desmatação e decapagem do solo: na área de estaleiro,
área de implantação da plataforma das subestações e numa área até
400 m2 no local de implantação dos apoios, dependendo das dimensões
dos apoios e da densidade/tipologia de vegetação (a desarborização e
desmatação para lá da área de implantação direta da plataforma das
subestações e dos apoios será reduzido ao mínimo indispensável, havendo
alternativas para a colocação de apoios por meio aéreo, se necessário, em
zonas de muita densidade e em, por exemplo, áreas de povoados de sobro
e azinho) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [LDVR.PGO, SPGO e
SDVR]
Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual
desarborização dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das
demais espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança do Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão –
RSLEAT [LDVR.PGO]
Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos
para a implantação de apoios [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Construção de edifícios (edifício de comando, casa dos serviços auxiliares,
casas de painel e casa das bombas), estruturas, redes técnicas (rede de
ligação à terra, rede de serviços auxiliares, rede elétrica e AVAC, sistemas
de comando, controlo e proteção, sistema de proteção contra descargas
atmosféricas diretas, sistema de iluminação, infraestruturas de
telecomunicações e informática, rede de deteção e combate a incêndios, de
intrusão, de videovigilância, redes de água, saneamento e drenagem,
depósito e contenção de óleo), arruamentos internos e vedações: obras de
construção civil para a construção das subestações [SPGO e SDVR]
Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LDVR.PGO]
Implementação do projeto de integração paisagística das subestações
[SPGO e SDVR]

Na fase de exploração não se considera que as ações de projeto ocorrentes promovam
impactes ambientais sobre o presente fator.
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5.8.3

Fase de construção

a)

Subestação de Divor
Os trabalhos de campo realizado no âmbito deste estudo demonstraram a existência
de 1 ocorrência na área de incidência de projeto (n.º 335), com impacte negativo
direto efetivo, por se encontrar na área de construção da Subestação do Divor e por
ação do agente de escavação.
Quadro 5.38 – Análise de impactes patrimoniais/distâncias
(Subestação do Divor, a 400/60kV)

N.º

Designação

Tipo de
Sítio

Cronologia

Equipamento

Infraestrutura

Distância

335

Monte das
Figueiras 10

Malhada

Contemporâneo

S. Divor

Subestação

0

Segundo a tabela estabelecida pela REN,S.A, os resultados obtidos demonstram que
existe apenas 1 ocorrência com impactes negativos moderadamente significativos (n.º
335 – Monte das Figueiras 10.
Quadro 5.39 – Valores de Significância de Impactes
N.º

Designação

P.O.

Duração

Magnitude

Escala

Frequência

V.R.A.

Reversibilidade

C.M.

Total

335

Monte das
Figueiras
10

5

5

5

1

1

1

5

1

24

Quadro 5.40 – Significância de Impactes

b)

N.º

Designação

Impactes Negativos

Valor Final

335

Monte das Figueiras 10

Moderadamente
Significativos

24

Subestação de Pegões
Os trabalhos de campo realizado no âmbito deste estudo revelaram a existência de 1
ocorrência na área de incidência de projeto (n.º 1), sem impacte negativo (direto e
indireto), por se encontrar a 23m de distância do acesso à Subestação de Pegões.
Quadro 5.41 – Análise de impactes patrimoniais/distâncias (Subestação de Pegões, a
400/60kV)

N.º

Designação

Tipo de
Sítio

Cronologia

Equipamento

Infraestrutura

Distância

1

Gare de Pegões

Estação
ferroviária

Contemporâneo

S. Pegões

Acesso

23
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Segundo o quadro estabelecido pela REN, os resultados obtidos demonstram que não
há impactes patrimoniais negativos na Gare de Pegões (n.º 1).
Quadro 5.42 – Valores de Significância de Impactes
N.º

Designação

P.O.

Duração

Magnitude

Escala

Frequência

V.R.A.

Reversibilidade

C.M.

Total

1

Gare de
Pegões

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quadro 5.43 – Significância de Impactes

c)

N.º

Designação

Impactes Negativos

Valor Final

1

Gare de Pegões

-

-

Linha Divor-Pegões
Os trabalhos de campo realizado no âmbito deste estudo revelaram a existência de 14
ocorrências na área de projeto, repartidas da seguinte forma:


Área de impacte direto: 5 ocorrências patrimoniais (n.º 210, n.º 261/CNS 26959,
n.º 332, n.º 342 e n.º 343).



Área de impacte indireto: 5 ocorrências patrimoniais (n.º 50, n.º 208/CNS 34874,
n.º 214, n.º 264/CNS 26397 e n.º 300).



Área de impacte nulo: 4 ocorrências patrimoniais (n.º 198/CNS 10280, n.º
206/CNS 34873, n.º 211 e n.º 287).



Quadro A- I Análise de impactes patrimoniais/distâncias (Subestação de Pegões,
a 400/60kV)

Quadro 5.44 – Análise de impactes patrimoniais/distâncias
N.º

Designação

Tipo de
Sítio

CNS

Cronologia

Infraestrutura

Distância

50

Anta da Casa dos
Cantoneiros

Anta

---

Neo-calcolítico

A101/A102

25

198

Anta da Herdade
do Silval 3

Anta

10280

Neo-Calcolítico

A40/A41

66

206

Silval 5

Mancha de
Ocupação

34873

Romano/Moderno

A39/A40

52

208

Silval 6

Marco
Miliário

34874

Romano

A38/A39

18

210

Capelos 2

Recinto

---

Idade Média ou
posterior

A38/A39

0
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N.º

Designação

Tipo de
Sítio

CNS

Cronologia

Infraestrutura

Distância

211

Capelos 3

Recinto

---

Romano ou
posterior

A36/A37

56

214

Capelos 4

Recinto

---

Romano ou
posterior

A35/A36

44

261

Milhanos 2

Habitat

26959

Neo-calcolítico/
Idade Média

A23/A24

0

264

Divor da Figueira
1

Habitat

26397

Romano

A20/A21

33

287

Monte da
Parreira 2

Habitat

---

Romano

A9/A10

52

300

Cruzadas

Mancha de
ocupação

---

Romano?/
Idade Média ?

A8/A9

13

332

Monte das
Figueiras 9

Edifício

---

Contemporâneo

A2/A3

0

342

Monte das
Fazendas 3

Vestígios
de
superfície

---

Romano

A52

0

343

Milhanos 3

Vestígios
de
superfície

---

Medieval/Moderno

A25/A26

0

As ocorrências patrimoniais n.º 210 (malhada de Capelos 2), n.º 261 (habitat de
Milhanos 2), n.º 332 (malhada do Monte das Figueiras 9) e n.º 343 (sítio de Milhanos
3) são cruzadas pela linha elétrica aérea, não existindo qualquer contacto direto entre
a linha e as ocorrências, porque não há necessidade de fazer desmatação nestes
terrenos. Por este motivo, nestas 4 ocorrências localizadas na área de incidência direta
não há impactes negativos diretos previstos, para além dos já ocorridos.
Face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicas e às características
específicas deste projeto, prevê-se apenas 1 impacte negativo direto efetivo numa
ocorrência (n.º 342: Monte das Fazendas 3), por ação do agente de escavação,
decorrente da implantação do Apoio 52.
Quadro 5.45 – Valores de Significância de Impactes
N.º

Designação

P.O.

Duração

Magnitude

Escala

Frequência

V.R.A.

Reversibilidade

C.M.

Total

50

Anta da
Casa dos
Cantoneiros

5

1

1

1

5

5

1

1

20

198

Anta da
Herdade do
Silval 3

1

1

1

1

5

5

1

1

16
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N.º

Designação

P.O.

Duração

Magnitude

Escala

Frequência

V.R.A.

Reversibilidade

C.M.

Total

206

Silval 5

---

---

---

---

---

---

---

---

---

208

Silval 6

---

---

---

---

---

---

---

---

---

210

Capelos 2

---

---

---

---

---

---

---

---

---

211

Capelos 3

---

---

---

---

---

---

---

---

---

214

Capelos 4

---

---

---

---

---

---

---

---

---

261

Milhanos 2

---

---

---

---

---

---

---

---

---

264

Divor da
Figueira 1

1

1

1

1

3

1

1

1

10

287

Monte da
Parreira 2

---

---

---

---

---

---

---

---

---

300

Cruzadas

---

---

---

---

---

---

---

---

---

332

Monte das
Figueiras 9

1

1

1

1

1

1

1

1

8

342

Monte das
Fazendas 3

3

5

3

1

5S.A.

5

5

1

28

343

Milhanos 3

1

1

1

1

3

1

1

1

10

Segundo o quadro estabelecido pela REN,S.A., os resultados obtidos demonstram que
existe 1 ocorrência com impactes significativos (n.º 342 – Monte das Fazendas 3) e 5
ocorrências com impactes não significativos.
Convém referir que não se procedeu à avaliação de impactes das restantes
ocorrências, porque não foram caracterizadas nos trabalhos de campo.
Quadro 5.46 – Significância de Impactes
N.º

Designação

Impactes Negativos

Valor Final

50

Anta da Casa dos Cantoneiros

Não significativos

20

198

Anta da Herdade do Silval 3

Não significativos

16

206

Silval 5

---

---

208

Silval 6

---

---

210

Capelos 2

---

---

211

Capelos 3

---

---

214

Capelos 4

---

---

261

Milhanos 2

---

---

264

Divor da Figueira 1

Não significativos

10

287

Monte da Parreira 2

---

---

300

Cruzadas

---

---

332

Monte das Figueiras 9

Não significativos

8
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N.º

Designação

Impactes Negativos

Valor Final

342

Monte das Fazendas 3

Significativos

28

343

Milhanos 3

Não significativos

10

5.8.4

Fase de exploração

a)

Subestação de Divor
Durante a fase de exploração da Subestação do Divor e tendo em conta o
cumprimento de todas as medidas de mitigação patrimonial propostas no EIA, não se
prevêem impactes negativos diretos ou indiretos.

b)

Subestação de Pegões
Durante a fase de exploração da Subestação de Pegões e tendo em conta o
cumprimento de todas as medidas de mitigação patrimonial propostas no EIA, não se
prevêem impactes negativos diretos ou indiretos.

c)

Linha Divor-Pegões
Durante a fase de exploração da linha elétrica prevêem-se impactes negativos
indiretos não significativos em duas antas (n.º 50 e n.º 198), devido aos impactes na
paisagem decorrentes da construção da linha. Por este motivo, sugere-se que se
estude a viabilidade de um desvio de linha que maximize a distância às referidas antas,
sempre que tal não interfira com outras condicionantes de localização e que não
ponha em causa a viabilidade económica e técnica do traçado projetado.
Quadro 5.47 – Significância de Impactes durante a Fase de Exploração da Linha
N.º

Designação

Impactes Negativos

Valor Final

50

Anta da Casa dos Cantoneiros

Não significativos

20

198

Anta da Herdade do Silval 3

Não significativos

16
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5.8.5

Quadro-síntese de impactes

Tipo

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

Afetação direta de ocorrência patrimonial: SDVR

AGI 5,AGI 6,AGI 12,
AGI 14

–

Dir

L

C

P

Irrev

I

R

S

Spl

Mit

R

S

Afetação direta de ocorrência patrimonial: LDVR.PGO

AGI 5,AGI 6,AGI 12,
AGI 13

–

Dir

L

C

P

Irrev

I

R

S

Spl

Mit

R

S

AGI 21

–

Dir

L

C

P

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

PS

IMPACTE

AÇÕES GERADORAS

CONSTRUÇÃO

EXPLORAÇÃO
Degradação do enquadramento paisagístico de
elemento patrimonial: LDVR.PGO
Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]

Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]

Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]

Duração: Temporário [T] | Permanente [P]

Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]

Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]

Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]

Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]
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5.9

SOLOS

5.9.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
Na avaliação dos impactes nos solos, a metodologia baseou-se na identificação dos
potenciais impactes decorrentes das várias ações do projeto e a sua avaliação
qualitativa com base nas características dos solos existentes na área de estudo.
Importa referir que, para a avaliação de impactes, foram tidos em consideração os
seguintes pontos:


A implantação deste tipo de projeto, linhas de transporte de energia, não
implica a ocupação contínua do terreno onde é implantada, mas apenas uma
ocupação pontual e muito reduzida, correspondente aos locais de implantação
dos próprios apoios;



A afetação temporária ou permanente tem uma importância diferente
consoante o valor agrícola e erosivo dos solos em causa;



As características do projeto e as principais ações previstas, nomeadamente: a
instalação da linha, a instalação de infraestruturas de apoio à obra, a construção
de acessos definitivos e temporários e a ocorrência de eventuais acidentes que
possam contaminar os solos, p.ex., derrames acidentais de substâncias
poluentes.

Para a fase de exploração, foram identificadas as ações suscetíveis de provocarem
impactes no solo, correspondendo na generalidade às atividades de manutenção da
linha elétrica. Foram assim consideradas as alterações da topografia dos terrenos
afetados e a aceleração dos processos erosivos causada pelas movimentações de
terras, podem provocar, de forma direta ou indireta, modificações nas características
físicas e químicas dos solos, como a sua estrutura, a densidade, a capacidade de
armazenamento de água e ar e a sua permeabilidade. Para além da potencial alteração
das características dos solos, as quais se verificam quase exclusivamente na fase de
construção, também a sua ocupação física é alterada.

5.9.2

Ações geradoras de impacte por fase
Na fase de construção e exploração identificam-se as seguintes ações geradoras de
impactes negativos que resultam na afetação do solo.
As ações potencialmente geradoras de impactes nos solos na fase de construção do
projeto são:
AGI 5:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura
máxima de 4 m para os acessos aos apoios; acesso à subestação com 5 m
de largura): dá-se prioridade ao uso de acessos pré-existentes e/ou sua
melhoria/alargamento, sendo que novos acessos serão acordados com
novos proprietários minimizando na medida do possível a interferência com
usos do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas)
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
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AGI 6:

Desarborização, desmatação e decapagem do solo: na área de estaleiro,
área de implantação da plataforma das subestações e numa área até
400 m2 no local de implantação dos apoios, dependendo das dimensões
dos apoios e da densidade/tipologia de vegetação (a desarborização e
desmatação para lá da área de implantação direta da plataforma das
subestações e dos apoios será reduzido ao mínimo indispensável, havendo
alternativas para a colocação de apoios por meio aéreo, se necessário, em
zonas de muita densidade e em, por exemplo, áreas de povoados de sobro
e azinho) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 7: Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [LDVR.PGO, SPGO e
SDVR]
AGI 8: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 12: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos
para a implantação de apoios [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 13: Execução de fundações: betonagens para a definição das fundações para a
plataforma das subestações e construção de maciços de fundação dos
apoios (incluindo ainda a instalação da ligação à terra e colocação das bases
do apoio) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 19: Limpeza e desativação das instalações provisórias de obra (estaleiros e
estruturas de apoio), recuperação de áreas afetadas (sobretudo acessos
temporários), sinalização e arranjos paisagísticos [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
As ações potencialmente geradoras de impactes nos solos na fase de exploração do
projeto são:
AGI 22: Produção e gestão de resíduos: associados ao funcionamento das
subestações e ações de manutenção periódica [LDR.PGO]
5.9.3

Fase de construção
Conforme já referido, durante a fase de construção de uma linha elétrica e das
subestações, as principais atividades passíveis de originar impactes são:


Implantação de infraestruturas de apoio à obra, tais como estaleiros;



Instalação dos apoios, mais concretamente na abertura de caboucos, execução
dos maciços de fundação;



Criação de acessos aos apoios;



Movimentação e circulação de maquinaria.

Durante a fase de construção, os trabalhos de desmatação e limpeza de terrenos e de
movimentação de terras tornarão os solos mais susceptíveis à ação dos agentes
erosivos, podendo originar processos de erosão e de arrastamento dos solos.
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Relativamente à implantação da Linha, de forma a minimizar e evitar a eventual
afetação de áreas adjacentes à construção dos apoios, de acordo com o Anexo LA13 do
Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede
Nacional de Transporte de Eletricidade, será necessário criar uma área de trabalho
temporária, com cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação de cada
apoio afeto ao projeto, na qual se efetuarão todos os trabalhos/ações necessários,
nomeadamente: desmatação, escavação/montagem, armazenamento temporário de
terras, entre outros.
Por sua vez, a implantação das subestações traduz-se na ocupação definitiva de toda a
área afeta às edificações e aos pavimentos a construir, incluindo a via de acesso, e
áreas de afetação temporária associadas aos estaleiros da 1ª e 2ª fase para cada
subestação.
O Quadro 5.48 apresenta o total da área de afetação temporária relativa à construção
das subestações Divor e Pegões e da Linha Associada.
Quadro 5.48 – Área de afetação temporária associada à fase de construção
INFRAESTRUTURA

ÁREA DE AFETAÇÃO TEMPORÁRIA (ha)

Linha Divor-Pegões (213 apoios)

8,52

Subestação Divor

0,40

1

Subestação Pegões

0,31

2

1 Esta área corresponde ao total das duas áreas de estaleiro. Contudo, os estaleiros de 2ª fase são
coincidente com as áreas das plataformas, pelo que estas são, na prática, áreas de afetação definitiva.

Com o intuito de proceder a uma análise mais pormenorizada, no Quadro 5.49,
Quadro 5.50 e Quadro 5.51 são apresentadas as famílias de solos dominantes afetadas
temporariamente pela linha Divor-Pegões, Subestação Divor e Subestação Pegões,
respetivamente.
Quadro 5.49 – Família de solos afetadas temporariamente pela construção da linha DivorPegões
ORDEM

SUBORDEM

UNIDADE
PEDOLÓGICA

Barros Pretos

Calcários

Solos Argiluviados Pouco
Insaturados

Solos Mediterrâneos
Pardos

AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
(ha)

(%)

Cp

0,01

0,06

Pag

0,04

0,47

Pdc

0,12

1,41

Pdg

0,23

2,75

Pgn

0,17

2,01

Pm

0,24

2,82

Pmg

2,60

30,54

Pmn

0,22

2,60

Ppm

0,12

1,41
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ORDEM

Solos Argiluviados Pouco
Insaturados
(cont.)

Solos Calcários

Solos Hidromórficos

Solos incipientes

Solos Litólicos

Solos Podzolizados

SUBORDEM

UNIDADE
PEDOLÓGICA

AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
(ha)

(%)

Pvl

0,04

0,47

Px

0,26

2,99

Sr

0,16

1,88

Vgn

0,05

0,57

Vm

0,04

0,47

Vmg

0,04

0,47

Vx

0,19

2,23

Pc

0,10

1,15

Ca

0,30

3,57

Caa

0,01

0,12

Cal

0,01

0,07

Cd

0,08

0,94

Pb

0,03

0,29

Aluviossolos

A

0,08

0,94

Litossolos

Ex

0,24

2,81

Solos de Baixas
(Coluviossolos)

Sb

0,04

0,47

Pg

0,16

1,88

Pgm

0,84

9,88

Ppg

0,44

5,19

Vt

0,38

4,44

Ap

0,49

5,72

Ppt

0,61

7,12

Pz

0,19

2,26

8,52

100,00

Solos Mediterrâneos
Vermelhos ou Amarelos

Pardos dos Climas de
Regime Xérico

Sem Horizonte Eluvial

Não Húmicos

Podzóis

TOTAL

Quadro 5.50 – Família de solos afetadas temporariamente pela construção da subestação
Divor

ORDEM

SUBORDEM

UNIDADE
PEDOLÓGICA

AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
(ESTALEIROS)
2

(m )

(%)

Solos Argiluviados Pouco
Insaturados

Solos Mediterrâneos
Pardos

Pmg

3.954,4

99,3

Solos Hidromórficos

Sem Horizonte Eluvial

Ca

27,6

0,7
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Quadro 5.51 – Família de solos afetadas temporariamente pela construção da subestação
Pegões

ORDEM

SUBORDEM

Solos Podzolizados

UNIDADE
PEDOLÓGICA

Podzóis

Ap

AFETAÇÃO TEMPORÁRIA
(ESTALEIROS)
2

(m )

(%)

3.121,7

100

Dos dados apresentados é possível observar os seguintes aspetos:


Os solos afetados pela construção da Linha Divor-Pegões são maioritariamente
Solos Argiluviados Pouco Insaturados (53%), em segundo lugar os Solos Litólicos
(21%) e os Solos Podzolizados com 15%;



A construção da subestação Divor vai afetar temporariamente Solos Argiluviados
Pouco Insaturados, nomeadamente os Solos Mediterrâneos Pardos;



Por sua vez, a afetação temporária da subestação de Pegões vai cingir-se aos
Solos Podzolizados.

Relativamente à capacidade de aptidão do solo, o Quadro 5.52, Quadro 5.53 e Quadro
5.54 apresentam a informação relativa às áreas de solos afetadas temporariamente
pela linha Divor-Pegões, Subestação Divor e Subestação Pegões, respetivamente.
Quadro 5.52 – Classe de aptidão de solos afetadas temporariamente pela construção da linha
Divor-Pegões
CLASSE

B

C

D

E

REPRESENTATIVIDADE (%)

CLASSE E
SUBCLASSE

ÁREA AFETAÇÃO
TEMPORÁRIA (HA)

CLASSE E SUBCLASSE

Be

0,05

0,53

Bh

0,16

1,88

Bs

0,15

1,81

Ce

0,11

1,31

Ce+Cs

0,28

3,28

Ch

0,37

4,34

Ch+Cs

0,08

0,94

Cs

0,43

5,10

Cs+Ce

0,16

1,88

Cs+Ch

0,24

2,82

De

0,28

3,26

Dh

0,10

1,19

Ds

1,20

14,11

Ds+De

0,23

2,68

Ee

0,54

6,37

CLASSE
4,2

19,7

21,2

6,4
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CLASSE

Complexos de
Classes

REPRESENTATIVIDADE (%)

CLASSE E
SUBCLASSE

ÁREA AFETAÇÃO
TEMPORÁRIA (HA)

CLASSE E SUBCLASSE

Be+Bs+Ce

0,12

1,38

Bh+Ch

0,04

0,49

Bs+Ch

0,28

3,32

Bs+Cs

0,01

0,06

Bs+De

0,04

0,47

Ce+Be+Bs

0,08

0,94

Ce+Bs

0,07

0,88

Ce+Cs+De

0,04

0,47

Ce+Cs+Ee

0,08

0,94

Ce+De

0,13

1,53

Ce+De+Ds

0,04

0,47

Ce+Ee

0,04

0,47

Ch+Bs

0,20

2,35

Ch+Cs+Bs

0,08

0,91

Ch+Dh

0,12

1,41

Cs+Ce+De

0,04

0,47

Cs+De

0,30

3,48

Cs+De+Ds

0,12

1,41

Cs+Dh

0,08

0,94

Cs+Ds

0,40

4,64

Cs+Ee

0,04

0,47

De+Ce

0,20

2,35

De+Ce+Cs

0,12

1,41

De+Cs

0,04

0,47

De+Ee

0,28

3,32

Ds+Cs

0,12

1,41

Ds+De+Ce

0,04

0,47

Ds+De+Cs

0,01

0,18

Ds+De+Es

0,08

0,94

Ds+Ee

0,15

1,81

Ds+Es

0,24

2,82

Ee+De

0,32

3,75

Ee+Ds

0,06

0,68

Es+Ee+Dh

0,12

1,41

8,52

100,00

TOTAL

CLASSE

48,5

100,0
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Quadro 5.53 – Classe de aptidão de solos afetadas temporariamente pela construção da
subestação Divor
CLASSE

CLASSE E
SUBCLASSE

ÁREA AFETAÇÃO
DEFINITIVA (HA)

REPRESENTATIVIDADE (%)

C

Cs

0,52

57,0

Complexo de
classe

Cs+Dh

0,39

43,0

CLASSE E SUBCLASSE

Quadro 5.54 – Classe de aptidão de solos afetadas temporariamente pela construção da
subestação Pegões
CLASSE

CLASSE E
SUBCLASSE

ÁREA AFETAÇÃO
DEFINITIVA (HA)

REPRESENTATIVIDADE (%)

D

Ds

0,31

100,0

CLASSE E SUBCLASSE

Dos dados apresentados é possível observar os seguintes aspetos:


Os solos afetados temporariamente pela construção da Linha Divor-Pegões são
maioritariamente Complexos de solos (48%), solos da classe D (21%) e C (20%);



A construção da subestação Divor vai afetar temporariamente e de modo
maioritário solos da classe C.



Por sua vez, a afetação temporária da subestação de Pegões vai cingir-se aos da
classe D.

As áreas ocupadas na fase de construção que se tornam definitivas na fase posterior
dizem respeito à área efetiva e definitivamente ocupada por cada apoio (cerca de
48 m2 por apoio, ou 1,02 ha para o total de apoios a implantar), e às áreas
efetivamente ocupadas por todos os elementos das subestações. A área de afetação
total definitiva aferida sobre os solos para cada uma destas componentes encontra-se
apresentada no Quadro 5.55. A esta afetação está associado um impacte negativo,
direto, de magnitude e significância reduzidas atendendo à dimensão dos projetos,
certo, permanente e irreversível.
Quadro 5.55 – Área de afetação definitiva
INFRAESTRUTURA

ÁREA DE AFETAÇÃO DEFINITIVA (ha)

Linha Divor-Pegões (213 apoios)

1,02

Subestação Divor

7,80

Subestação Pegões

9,08

Com o intuito de proceder a uma análise mais pormenorizada, no Quadro 5.56,
Quadro 5.57 e Quadro 5.58 são apresentadas as famílias de solos dominantes afetadas
definitivamente pela linha Divor-Pegões, Subestação Divor e Subestação Pegões,
respetivamente.
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Quadro 5.56 – Família de solos dominantes afetadas permanentemente pela construção da
linha Divor-Pegões
ORDEM

SUBORDEM

Pag

0,00

0,33

Pdc

0,01

0,98

Pdg

0,03

2,76

Pgn

0,02

1,79

Pm

0,03

2,70

Pmg

0,30

29,64

Pmn

0,03

2,56

Ppm

0,01

1,13

Pvl

0,00

0,25

Px

0,03

3,29

Sr

0,02

1,64

Vgn

0,01

0,54

Vm

0,01

0,84

Vmg

0,00

0,40

Vx

0,02

1,87

Pc

0,01

1,38

Ca

0,04

3,99

Cd

0,01

0,83

Pb

0,01

0,57

Aluviossolos

A

0,01

0,65

Litossolos

Ex

0,02

2,40

Solos de Baixas
(Coluviossolos)

Sbl

0,00

0,33

Pg

0,02

2,07

Pgm

0,11

10,79

Ppg

0,06

5,70

Vt

0,05

4,54

Ap

0,06

5,60

Ppt

0,07

7,03

Pz

0,03

3,40

1,02

100,00

Solos Mediterrâneos
Pardos

Solos Argiluviados Pouco
Insaturados

Solos Mediterrâneos
Vermelhos ou Amarelos

Solos Calcários

Solos Hidromórficos

Solos incipientes

Solos Litólicos

Solos Podzolizados

AFETAÇÃO DEFINITIVA
UNIDADE
PEDOLÓGICA (ha)
(%)

Pardos dos Climas de
Regime Xérico

Sem Horizonte Eluvial

Não Húmicos

Podzóis

TOTAL
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Quadro 5.57 – Família de solos afetadas permanentemente pela construção da subestação
Divor

ORDEM

SUBORDEM

UNIDADE
PEDOLÓGICA

ÁREA DE AFETAÇÃO
DEFINITIVA
(ha)

(%)

Afloramento Rochoso

Afloramento Rochoso

Arg

0,21

2,74

Solos Argiluviados Pouco
Insaturados

Solos Mediterrâneos
Pardos

Pm

0,03

0,37

Pmg

6,31

80,60

Solos Hidromórficos

Sem Horizonte Eluvial

Ca

1,28

16,29

7,80

100

TOTAL

Quadro 5.58 – Família de solos afetadas permanentemente pela construção da subestação
Pegões

ORDEM

SUBORDEM

UNIDADE
PEDOLÓGICA

ÁREA DE AFETAÇÃO
DEFINITIVA
2

(m )

(%)

Solos incipientes

Regossolos Psamíticos

Rgc

0,00

0,02

Solos Litólicos

Não Húmicos

Vt

0,05

0,59

Solos Podzolizados

Podzóis

Ap

8,10

89,16

Pz

0,77

8,43

0,16

1,80

9,08

100,00

Área Social
TOTAL

Dos dados apresentados é possível observar os seguintes aspetos:


Os solos afetados pela construção da Linha Divor-Pegões são maioritariamente
Solos Argiluviados Pouco Insaturados (51%), em segundo lugar os Solos Litólicos
(23%) e os Solos Podzolizados com 16%;



A construção da subestação Divor vai afetar permanentemente Solos
Argiluviados Pouco Insaturados, nomeadamente os Solos Mediterrâneos Pardos
(78%);



Por sua vez, a afetação definitiva da subestação de Pegões vai cingir-se aos Solos
Podzolizados (89%).

Relativamente à capacidade de aptidão do solo, o Quadro 5.59, Quadro 5.60 e Quadro
5.61 apresentam a informação relativa às áreas de solos afetadas permanentemente
pela linha Divor-Pegões, Subestação Divor e Subestação Pegões, respetivamente.
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Quadro 5.59 – Classe de aptidão de solos afetadas definitivamente pela construção da linha
Divor-Pegões
CLASSE

B

C

D

E

Complexos de
Classes

REPRESENTATIVIDADE (%)

CLASSE E
SUBCLASSE

ÁREA AFETAÇÃO
DEFINITIVA (HA)

CLASSE E SUBCLASSE

Be

0,01

0,53

Bh

0,02

1,56

Bs

0,02

1,71

Ce

0,02

1,92

Ce+Cs

0,04

4,36

Ch

0,04

4,25

Ch+Cs

0,01

0,72

Cs

0,05

4,55

Cs+Ce

0,02

1,59

Cs+Ch

0,04

3,44

De

0,03

3,04

Dh

0,01

1,31

Ds

0,15

14,95

Ds+De

0,02

2,35

Ee

0,07

6,55

Be+Bs+Ce

0,01

0,98

Bh+Ch

0,00

0,41

Bs+Ch

0,03

2,64

Bs+De

0,01

0,50

Ce+Be+Bs

0,01

0,99

Ce+Bs

0,01

0,66

Ce+Cs+De

0,00

0,25

Ce+Cs+Ee

0,02

1,68

Ce+De

0,02

1,93

Ce+De+Ds

0,00

0,25

Ce+Ee

0,00

0,40

Ch+Bs

0,02

2,06

Ch+Cs+Bs

0,01

0,74

Ch+Dh

0,01

1,13

Cs+Ce+De

0,01

0,80

Cs+De

0,02

2,33

Cs+De+Ds

0,02

1,49

CLASSE

3,8

20,84

21,64

6,55

47,17
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CLASSE

Complexos de
Classes
(cont.)

REPRESENTATIVIDADE (%)

CLASSE E
SUBCLASSE

ÁREA AFETAÇÃO
DEFINITIVA (HA)

CLASSE E SUBCLASSE

Cs+Dh

0,02

1,66

Cs+Ds

0,05

5,00

Cs+Ee

0,00

0,33

De+Ce

0,03

2,56

De+Ce+Cs

0,02

1,96

De+Cs

0,01

0,50

De+Ee

0,03

3,02

Ds+Cs

0,01

1,14

Ds+De+Ce

0,00

0,33

Ds+De+Cs

0,00

0,40

Ds+De+Es

0,01

0,65

Ds+Ee

0,02

1,73

Ds+Es

0,03

3,19

Ee+De

0,04

3,83

Ee+Ds

0,01

0,73

Es+Ee+Dh

0,01

0,91

TOTAL

1,02

CLASSE

(ver
anterior)

100,00

100,00

Quadro 5.60 Classe de aptidão de solos afetadas permanentemente pela construção da
subestação Divor
CLASSE

C
Complexo de
classe

REPRESENTATIVIDADE (%)

CLASSE ESUBCLASSE

ÁREA DE AFETAÇÃO
DEFINITIVA (HA)

CLASSE E SUBCLASSE

Ch

0,75

10,32

Cs

0,16

2,13

Cs+Ch

0,15

2,00

Cs+Dh

6,25

85,55

CLASSE
12,45

87,55

Quadro 5.61 – Classe de aptidão de solos afetadas definitivamente pela construção da
subestação Pegões
CLASSE

CLASSE E SUBCLASSE

ÁREA DE AFETAÇÃO
DEFINITIVA (HA)

REPRESENTATIVIDADE (%)

C

Ch

0,001

0,02

D

Ds

8,91

98,18

0,16

1,8

Área Social

CLASSE E SUBCLASSE
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Dos dados apresentados é possível observar os seguintes aspetos:


Os solos afetados pela construção da Linha Divor-Pegões são maioritariamente
Complexos de solos (47%), solos da classe D (22%) e C (21%);



A construção da subestação Divor vai afetar definitivamente e de modo
maioritário solos da classe C.



Por sua vez, a afetação permanente da subestação de Pegões vai cingir-se aos
da classe D.

Salienta-se, contudo, que no que diz respeito à construção dos apoios da linha,
considera-se que estas atividades que ocorrem durante a fase de construção, apesar
de conduzirem à compactação dos solos, não provocarão uma alteração significativa
das suas características e qualidades agro-pedológicas, traduzindo-se, apenas, numa
efetiva perda de solos nas áreas a ocupar pelas fundações. Este impacte classifica-se
como negativo, direto, certo e de magnitude moderada. Será irreversível, permanente
e pouco significativo, na área efetivamente ocupada pelas fundações, e reversível,
temporário e pouco significativo, na restante área a intervir – a significância deve-se à
ausência solos de elevada aptidão agrícola – conforme mencionado, a maioria dos
solos são de capacidade C e D.
Relativamente à construção das subestações, ocorrerá também a compactação dos
solos decorrente da movimentação de maquinaria e veículos, havendo ainda a
considerar a definição de locais destinados ao parqueamento de máquinas, depósito
de materiais de construção, instalação dos estaleiros e abertura de acessos, ações que
provocarão, também, a compactação dos solos e a perda, ainda que temporária e
reversível, das propriedades físicas e mecânicas dos solos. Estes impactes são
negativos, de reduzida magnitude, temporários, localizados e pouco significativos.
A afetação de solos subjacente à definição das plataformas das subestações justifica a
ocorrência de impactes negativos análogos àqueles identificados para os apoios de
linha, isto é, de magnitude moderada e poucos significativos, em função da baixa
qualidade dos solos aí presentes.
Por último, a potencial poluição do solo, em resultado de derrames acidentais de óleos
e/ou combustíveis é um cenário pouco provável. No entanto, numa eventual
ocorrência determinarão impactes negativos, considerados significativos no âmbito
local (mas pouco significativos à escala de toda a empreitada), incertos e cuja
magnitude depende da quantidade de substâncias envolvidas.

5.9.4

Fase de exploração
Durante esta fase de projeto, os impactes no solo estarão diretamente relacionados
com a ocupação irreversível do solo. No entanto, na zona de implantação das
subestações e dos apoios de linha, este impacte, que é gerado durante a fase de
construção, na fase de exploração assume um caráter permanente, exclusivamente na
zona de implantação das infraestruturas. Consequentemente, não é de prever a
existência de impactes nesta fase, para além dos já identificados na fase de
construção.
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Deste modo, após a conclusão da obra, a vegetação natural das áreas envolventes dos
apoios tenderá gradualmente a fixar o solo, reduzindo os efeitos erosivos, provocados
temporariamente durante a obra.
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5.9.5

Quadro-síntese de impactes

Tipo

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

Afetação de solos, associada a faixas de trabalho,
estaleiro e à criação de acessos de obra
(compactação)

AGI 5,AGI 6,AGI 7,AGI
12

–

Dir

L

C

T

Rev

I

M

PS

Spl

Mit

R

SS

Perda/alteração das propriedades pedológicas de
solos associada à área exata de instalação de
plataformas de subestações, dos apoios de linha e
acessos permanentes (mobilização do solo,
fenómenos de erosão, compactação do solo)

AGI 5,AGI 12,AGI 13,AGI
14,AGI 16

–

Dir

L

C

P

Irrev

I

M

PS

Spl

Mit

R

PS

–

Dir

L

Imp

T

Rev

MP

R

PS

Spl

Mit

R

SS

IMPACTE

AÇÕES GERADORAS

CONSTRUÇÃO

Contaminação de solos devido a derrames acidentais AGI 8,AGI 9
Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]

Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]

Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]

Duração: Temporário [T] | Permanente [P]

Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]

Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]

Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]

Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]
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5.10

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

5.10.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
Os impactes de um projeto de linhas de transporte de energia sobre a geologia e
geomorfologia ocorrem, essencialmente, na fase de construção e estão relacionados
com a destruição e/ou afetação de formações geológicas com interesse económico
e/ou científico/patrimonial, em consequência da execução de escavações e da
construção de acessos (quando não é possível recorrer a acessos existentes).
No caso específico das linhas elétricas, e atendendo a que a profundidade máxima de
escavação necessária à abertura de caboucos é reduzida, é previsível que as interações
com as formações geológicas se façam sentir apenas sobre as camadas superficiais (já
de si alteradas), e que assumam um significado reduzido.
Uma vez que os impactes ao nível deste descritor ocorrem sobretudo do potencial
constrangimento de áreas de interesse geológico, optou-se por representar uma
avaliação de impactes global, e não decomposta por projeto.

5.10.2

Ações geradoras de impacte por fase
Em função do tipo de atividades de obra a desenvolver, e face à tipologia de projeto,
apenas são expectáveis impactes no decurso da fase de construção, associados a:
AGI 5:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura
máxima de 4 m para os acessos aos apoios; acesso à subestação com 5 m
de largura): dá-se prioridade ao uso de acessos pré-existentes e/ou sua
melhoria/alargamento, sendo que novos acessos serão acordados com
novos proprietários minimizando na medida do possível a interferência com
usos do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas)
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 12: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos
para a implantação de apoios [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
5.10.3

Fase de construção
Considerando a reduzida dimensão das escavações a efetuar, quer na instalação dos
apoios quer nas áreas de implantação das subestações de Divor e de Pegões, em que
as afetações em termos de geologia ficam restringidas às formações superficiais,
considera-se que os potenciais impactes na geologia, embora negativos, prováveis e
permanentes, serão excecionais, localizados e de baixa magnitude, podendo ser
classificados como nulos a residuais.
Não obstante, a afetação permanente de áreas na fase de construção para a execução
dos acessos e movimentação de terras para a implantação dos apoios inviabiliza a
possibilidade de explorar os recursos geológicos potencialmente existentes nas áreas a
intervencionar.
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O vão entre os apoios 145 e 146 atravessa uma área identificada como de elevado
interesse geológico denominada por “corte da estação de Cabrela” que se situa ao
longo da linha de caminho-de-ferro e com importância sobretudo ao nível do valor
científico e didático dos cortes dispostos nos taludes da linha férrea. A construção dos
elementos de projeto não antevê qualquer interferência com esta área de interesse
geológico – direta ou indireta, ao impedir o acesso, pelo que o impacte é classificado
como sem significância.
Salienta-se ainda que, entre os apoios 124 e a subestação de Pegões, a área coincide
com área com contrato de prospeção e pesquisa de substâncias minerais. Este indicia
futuras ações de sondagem e pesquisa de recursos minerais para exploração, ficando
assim inviabilizada a área ocupada pela subestação de Pegões e apoios de linha para
esse fim. Dado o cariz desta atividade e a dimensão da área de contrato de prospeção
e pesquisa, esperam-se sobretudo impactes negativos de cariz nulo a pouco
significativo.

5.10.4

Fase de exploração
Durante a fase de exploração da linha em estudo não são expectáveis impactes
negativos sobre a geologia e geomorfologia, uma vez que não se espera qualquer
intervenção física no terreno, para além das normais ações de manutenção e inspeção
da linha e subestações.
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5.10.5

Quadro-síntese de impactes

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

AÇÕES GERADORAS

Tipo

IMPACTE

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

–

Dir

L

Prov

P

Rev

I

R

SS-PS

Spl

Mit

R

SS-PS

CONSTRUÇÃO
Afetação de áreas potenciais para a exploração dos
recursos geológicos (Área com contrato de prospeção AGI 5,AGI 12
e pesquisa MNPP01311; MNPP00913)
Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]

Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]

Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]

Duração: Temporário [T] | Permanente [P]

Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]

Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]

Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]

Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]
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5.11

SAÚDE HUMANA

5.11.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
Durante a fase de construção do projeto as atividades de construção são suscetíveis de
gerar impactes ao nível do ambiente sonoro e da qualidade do ar, que poderão afetar
consequentemente, de forma negativa, a saúde da população. Nesse sentido, no
presente capítulo é realizada uma síntese das ações do projeto e possíveis impactes
sobre a saúde humana.
Na fase de exploração do projeto, os impactes na Saúde Humana são avaliados ao nível
da incomodidade gerada pelo ruído da atividade da linha elétrica e das subestações e
ao nível da exposição da população aos Campos Eletromagnéticos. Os efeitos na
qualidade do ar, embora residuais, são também analisados neste capítulo.
A avaliação de impactes na Saúde Humana será efetuada de forma qualitativa tendo
por base a descrição do projeto, os riscos apresentados no ponto 2.5.2.9 e a análise
efetuada no descritor Ambiente Sonoro e Qualidade do Ar.

5.11.2

Ações geradoras de impactes
Consideram-se ações geradoras de impactes na Saúde Humana as que se enumeram a
seguir, para a fase de construção:
AGI 5:

AGI 6:

AGI 7:

AGI 8:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura
máxima de 4 m para os acessos aos apoios; acesso à subestação com 5 m
de largura): dá-se prioridade ao uso de acessos pré-existentes e/ou sua
melhoria/alargamento, sendo que novos acessos serão acordados com
novos proprietários minimizando na medida do possível a interferência com
usos do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas)
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Desarborização, desmatação e decapagem do solo: na área de estaleiro,
área de implantação da plataforma das subestações e numa área até
400 m2 no local de implantação dos apoios, dependendo das dimensões
dos apoios e da densidade/tipologia de vegetação (a desarborização e
desmatação para lá da área de implantação direta da plataforma das
subestações e dos apoios será reduzido ao mínimo indispensável, havendo
alternativas para a colocação de apoios por meio aéreo, se necessário, em
zonas de muita densidade e em, por exemplo, áreas de povoados de sobro
e azinho) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [LDVR.PGO, SPGO e
SDVR]
Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
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AGI 10: Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual
desarborização dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das
demais espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança do Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão –
RSLEAT [LDVR.PGO]
AGI 12: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos
para a implantação de apoios [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 14: Construção de edifícios (edifício de comando, casa dos serviços auxiliares,
casas de painel e casa das bombas), estruturas, redes técnicas (rede de
ligação à terra, rede de serviços auxiliares, rede elétrica e AVAC, sistemas
de comando, controlo e proteção, sistema de proteção contra descargas
atmosféricas diretas, sistema de iluminação, infraestruturas de
telecomunicações e informática, rede de deteção e combate a incêndios, de
intrusão, de videovigilância, redes de água, saneamento e drenagem,
depósito e contenção de óleo), arruamentos internos e vedações: obras de
construção civil para a construção das subestações [SPGO e SDVR]
AGI 16: Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LDVR.PGO]
Na fase de exploração relevam-se as seguintes ações:
AGI 20: Funcionamento geral das subestações (presença e características
funcionais, por exemplo as emissões acústicas e funcionamento das redes
técnicas e seus produtos secundários – resíduos e efluentes) [SPGO e SDVR]
AGI 21: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características
funcionais, com destaque para emissões acústicas e campos
eletromagnéticos) [LDVR.PGO]
AGI 23: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas: no caso das
subestações, trabalhos de inspeção e manutenção ao nível do edificado,
equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, entre outros; ao nível da
linha, destaca-se a necessária verificação do estado de conservação dos
condutores e estruturas (e substituição de componentes, se deteriorados),
da conformidade na faixa de proteção da ocupação do solo com o RLSEAT
(edificação sobre a linha e crescimento de espécies arbóreas, esta última ao
abrigo do Plano de Manutenção de Faixa), inspeção e monitorização da
interação com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [SPGO,
SDVR e LDVR.PGO]
5.11.3

Fase de construção
No que diz respeito ao ambiente sonoro, considerando os recetores sensíveis
identificados no subcapítulo 4.6.3 e a tipologia de ocupação da zona essencialmente
agrícola e florestal (predominância de montado), com poucas áreas habitadas, concluise que os impactes das atividades de construção sobre a saúde da população serão
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negativos, localizados, pouco significativos, temporários e reversíveis, mesmos quando
ocorram na proximidade de zonas edificadas. Importa referir, que os impactes sobre o
ambiente sonoro são alvo de medidas de minimização durante a fase de construção
(ver Capítulo 6).
Quanto à qualidade do ar afetada temporariamente pelas atividades de construção,
verifica-se que o poluente que poderá aumentar de forma significativa na atmosfera
local serão as partículas em suspensão. Da análise efetuada no ponto 5.14.3, conclui-se
que o referido impacte é negativo, direto, local, reversível, provável, temporário,
imediato e de magnitude reduzida, uma vez que a zona afetada tem uma densidade
populacional residual a nula e pouco significativo. Salienta-se, que os impactes sobre a
qualidade do ar originados pela emissão de partículas são alvo de medidas de
minimização durante a fase de construção (ver Capítulo 6).
Pelas razões apontadas anteriormente, atividades de construção do projeto que os
impactes verificados ao nível do ambiente sonoro e da qualidade do ar (emissão de
partículas) não serão suficientes para gerar impactes negativos sobre a saúde humana.

5.11.4

Fase de exploração

a)

Ambiente Sonoro
Considerando o ambiente sonoro atual e as estimativas de ruído acústico gerado pela
Linha Divor-Pegões, SE de Divor e SE Pegões, foi possível proceder à avaliação do
impacte da implantação do projeto no ambiente sonoro da sua envolvente,
considerando os critérios de exposição sonora e de incomodidade, conforme
apresentado no descritor Ambiente Sonoro (secção 5.6).
Pela análise dos resultados das estimativas efetuadas, verifica-se que a operação da
Linha Divor-Pegões, a 400 kV, e a operação das subestações de Divor e de Pegões não
serão responsáveis por níveis sonoros acima dos limites regulamentares, verificandose o cumprimento integral dos critérios de exposição e de incomodidade, revelando
assim a inexistência de impactes significativos na população e saúde humana.

b)

Qualidade do Ar
Identifica-se como principal impacte na qualidade do ar a produção de ozono na
atmosfera, resultante do “efeito de coroa”, que ocorre devido à alteração das
condições eletromagnéticas naturais. Contudo esta situação não tem implicações
significativas na qualidade do ar local ou regional, não afetando, desta forma, a saúde
pública.

c)

Campos Eletromagnéticos
Conforme indicado anteriormente o Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro,
estabelece as restrições básicas ou níveis de referência referentes à exposição humana
a campos eletromagnéticos derivados de linhas, instalações e demais equipamentos de
alta e muito alta tensão.
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No projeto da Linha Divor-Pegões pode referir-se que não são sobrepassadas
infraestruturas sensíveis nos termos da alínea c) do Artigo 3.º do referido diploma,
sendo garantidos os afastamentos previstos no n.º 1 do Artigo 7.º, ou seja, não
existem infraestruturas sensíveis na faixa de servidão da linha.
Por outro lado, o Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, no seu artigo 4º indica
que as instalações abrangidas devem assegurar, em todos os pontos acessíveis, o
cumprimento das restrições básicas ou dos níveis de referência para exposição da
população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos dispostos na Portaria
n.º 1421/2004, de 23 de novembro.
Nos quadros seguintes são sistematizados os valores calculados no capítulo 2.5.2.9
para os campos elétrico e magnético, respetivamente, para as tipologias de linha
contempladas neste projeto, e é efetuada a sua comparação com o valor limite de
exposição estabelecido na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro.
Quadro 5.62 – Valores do campo elétrico calculados e comparação com limite de exposição
TIPOLOGIA

1

Linha simples
“Q”

CAMPO ELÉTRICO
CAMPO ELÉCTRICO
CAMPO ELÉTRICO
MÁXIMO (nível do solo)
MÁXIMO
[kV/m] (RMS)
[kV/m]
(a 1,8 m de altura) [kV/m] Limite de exposição
3,82
(a 12 m do eixo)

3,93
(a 12 m do eixo)

5 (público em geral,
em permanência)

1 - Altura mínima dos cabos ao solo: 14 m

Quadro 5.63 – Valores do campo magnético calculados e comparação com limite de
exposição
TIPOLOGIA

1

Linha simples
“Q”

DENSIDADE DE FLUXO
2
MAGNÉTICO MÁXIMO
[µT]

DENSIDADE DE FLUXO
2
MAGNÉTICO NOMINAL
[µT]

DENSIDADE
MAGNÉTICA [µT] (RMS)
Limite de Exposição

38,003
(a 4m do eixo)

30,0327
(a 4m do eixo)

100

1 - Altura mínima dos cabos ao solo: 14 m; 2 - A 1,8 m de altura

A 30 m do eixo da linha, os valores da densidade de fluxo magnético são de 10,623 µT
e 8,394 µT, respetivamente para o máximo e nominal.
Todos os valores, conforme se verifica nos quadros anteriores, estão dentro dos
valores limite apresentados na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro, quer para
o campo elétrico quer para a densidade de fluxo magnético.
Ainda assim, convém realçar que o projeto contempla medidas de minimização de
exposição aos campos eletromagnéticos: por um lado, a realização do estudo de
grandes condicionantes permitiu selecionar um corredor que garante o afastamento
da Linha a áreas urbanas e a infraestruturas sensíveis; posteriormente, no
desenvolvimento do traçado no interior do corredor selecionado, procurou-se ainda
assegurar o afastamento a infraestruturas sensíveis, e em simultâneo assegurar o
afastamento a condicionantes ambientais e fazendo opções de projeto que visam
minimizar impactes ambientais noutros descritores.
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5.11.5

Quadro-síntese de impactes

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

AÇÕES GERADORAS

Tipo

IMPACTE

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

–

Dir

L

C

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

PS

CONSTRUÇÃO
Afetação da saúde humana devido à emissão de
ruído decorrente das atividades de construção

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 8,AGI 10,AGI 12,
AGI 14,AGI 18

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]

Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]

Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]

Duração: Temporário [T] | Permanente [P]

Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]

Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]

Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]

Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]
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5.12

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

5.12.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
A identificação e avaliação dos impactes expectáveis pela implementação do projeto
são efetuadas com base nas ações previstas para cada uma das fases (construção,
exploração e desativação) e a sua implicação na eventual alteração do padrão natural
das condições climatéricas da área de implantação do projeto.
Numa perspetiva mais global, na fase de exploração, são analisadas as vulnerabilidades
do projeto às alterações climáticas.

5.12.2

Ações geradoras de impactes
As ações geradoras de impactes identificadas que se podem traduzir num impacte
sobre o clima local são as seguintes:
AGI 6:

Desarborização, desmatação e decapagem do solo: na área de estaleiro,
área de implantação da plataforma das subestações e numa área até
400 m2 no local de implantação dos apoios, dependendo das dimensões
dos apoios e da densidade/tipologia de vegetação (a desarborização e
desmatação para lá da área de implantação direta da plataforma das
subestações e dos apoios será reduzido ao mínimo indispensável, havendo
alternativas para a colocação de apoios por meio aéreo, se necessário, em
zonas de muita densidade e em, por exemplo, áreas de povoados de sobro
e azinho) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 12: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos
para a implantação de apoios [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 20: Funcionamento geral das subestações (presença e características
funcionais, por exemplo as emissões acústicas e funcionamento das redes
técnicas e seus produtos secundários – resíduos e efluentes) [SPGO e SDVR]
5.12.3

Fase de construção
Uma vez que a construção dos elementos de projeto não exigirá trabalhos
significativos de movimentação de terras que conduzam a uma alteração significativa
da morfologia do terreno, nem a alteração significativa do coberto vegetal, considerase que as ações passíveis de provocar impactes sobre o Clima são não significativas,
nem mesmo a nível micro-climático. Neste sentido, não se prevêem medidas de
minimização específicas para este fator.
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5.12.4

Fase de exploração

5.12.4.1 Natureza e volume de emissões de GEE
Considera-se que apenas a operação das subestações poderá causar impactes no clima
durante esta fase, pela emissão de GEE.
A operação das subestações acarreta potencialmente emissões fugitivas de
hexafluoreto de enxofre (SF6) para a atmosfera. O SF6 é um gás fluorado que provoca
efeito estufa, tendo um elevado Potencial de Aquecimento Global 11. De salientar, que
estas fugas são controladas ao abrigo do plano de manutenção de equipamentos da
Subestação e por imposição do cumprimento da legislação desta matéria
(Regulamento (UE) n.º 517/2014, de 16 de abril e DL n.º 145/2017, de 30 de
novembro). Nesse sentido, estima-se que as emissões para a atmosfera de SF6 devido
a emissões fugitivas sejam muito reduzidas.
De acordo com o Manual de Boas Práticas do IPCC relativamente à realização de
Inventários de Emissão de GEE12, considera-se como valor default de fuga de SF6
durante a exploração de equipamentos elétricos 2% por ano da carga existente no
equipamento.
Adicionalmente, refere-se o risco de fuga acidental, que só se verifica em caso de
destruição de um pólo de um disjuntor, o que é uma situação excecional (situação de
acidente). Importa ainda referir que a massa de gás decorrente da destruição de um
pólo de um disjuntor é reduzida.
Nesse sentido, o impacte do projeto da subestação sobre o clima, devido a emissões
fugitivas de GEE (SF6), constituirá um impacte negativo, indireto, nível nacional, de
efeitos a médio/longo prazo, provável, permanente, irreversível, de magnitude
reduzida e pouco significativo. Considera-se ser de caráter simples.

5.12.4.2 Vulnerabilidade do projeto às Alterações Climáticas
Neste capítulo pretendem-se identificar os potenciais impactes das Alterações
Climáticas sobre o projeto, para as variáveis climáticas relevantes (temperatura,
precipitação, vento e neve/geada) considerando a evolução prevista para a região em
estudo, tendo por base as projeções climáticas realizadas no âmbito do PIAAC-AC. Por
outro lado, pretende-se identificar as medidas de adaptação previstas pela REN, S.A.
que permitem reduzir a vulnerabilidade do projeto à ocorrência das Alterações
Climáticas.
O Quadro 5.64 identifica as variáveis climáticas que podem afetar particularmente, a
linha elétrica e o seu funcionamento, e associa a cada variável o impacte expectável no
projeto. Para cada impacte são numeradas opções de adaptação previstas de
implementar pela REN e de que forma permitem reduzir a vulnerabilidade do projeto.
11

PAG = 23 500, relativo ao CO2. Valores retirados do 5º Relatório de Avaliação do IPCC (2014).

12

IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories –
industrial processes (https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/english/)
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Quadro 5.64 – Vulnerabilidade do projeto às Alterações Climáticas – impactes e medidas de adaptação
VARIÁVEIS CLIMÁTICAS CRÍTICAS
Temperatura: Aumento da
temperatura média e das
temperaturas máximas e mínimas.
O aumento da temperatura média
situar-se-á entre os 1,5ºC aos
2,2ºC.

POTENCIAIS IMPACTES
Eventual redução da potência nominal (aumento das perdas e redução da
capacidade de transporte) terá um impacte reduzido na capacidade de
transporte das linhas de Muito Alta Tensão e consequentemente nas perdas
associadas ao transporte de eletricidade. Estima-se que um aumento de
temperatura ambiente em 3 ºC cause um aumento das perdas médias de 0,2%.

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
Os parâmetros de cálculo para linhas novas são revistos,
sempre que verificados desajustamentos
Caso se verifique a necessidade ao longo do tempo de vida
útil da linha, pode proceder-se à adequação da capacidade
de transporte (p.e. uprating).

Redução da flexibilidade na gestão das redes.

O aumento da temperatura
máxima ocorre em todas as
estações do ano, sendo mais forte
no Verão (+2,1 a +2,9 ºC).

Eventual ocorrência de contornamentos.
Aumento das “flechas” (diminuição da distância dos cabos ao solo, árvores,
edifícios ou outros obstáculos)

A distância dos cabos condutores a solo e outros obstáculos
adotada pela REN é superior ao definido no Regulamento
de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto
Regulamentar n.º 1/92) de forma a minimizar os
condicionalismos ao uso do solo. Em simultâneo, permite
maior flexibilidade caso se venha a verificar aumento das
flechas.

Temperatura: aumento da
frequência de incêndios florestais,
como consequência das
temperaturas muito elevadas.

Efeitos diretos nas linhas aéreas, aumento da flecha dos condutores, aumento do
número de disparos fortuito das linhas e aumento do desgaste dos equipamentos
de corte, avarias de equipamentos sensíveis em subestações, entre outros.

A gestão da faixa de servidão da linha e a gestão de
combustível minimizam a vulnerabilidade das
infraestruturas a incêndios florestais.

As linhas em consequência dos incêncidos podem sair de serviço.

Sempre que necessário será realizada a revisão das políticas
de monitorização e manutenção de equipamentos.

Considera-se que a elevada exposição das linhas à ocorrencia de incêndios
conduz a um impacte sobre o projeto potencialmente elevado deste fenómeno
climático
Precipitação: Redução da
precipitação. Prevê-se a diminuição
da precipitação média anual entre
6% e 10 % no final do século.

Períodos secos mais longos conduzem a maior predisposição à deposição de
poeiras e resíduos capazes de facilitar contornamentos. Este impacte é
potencialmente elevado e deve ser controlado pela aplicação das medidas de
adaptação.

Está prevista a realização da limpeza ou substituição dos
isoladores sempre que se revele necessário.
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VARIÁVEIS CLIMÁTICAS CRÍTICAS

POTENCIAIS IMPACTES

Precipitação: Precipitação intensa.
Prevê-se um aumento de
ocorrência de fenómenos extremos
de precipitação.

Inundações derivadas da ocorrência de precipitação intensa num curto espaço de
tempo podem levar à inoperacionalidade da linha e consequentemente a perda
de resiliência do sistema.

Precipitação: Aumento da erosão
dos solos, devidos aos fenómenos
de precipitação intensa.

Instabilidade das infraestruturas. As instalações podem ficar inoperacionais
conduzindo a perda de resiliência do sistema.

Este impacte não é aplicável à infraestrutura em avaliação, pois a linha elétrica
não será construída numa área indundável, verificando um adequado
dimensionamento do sistema de drenagem das subestações.

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
As linhas são dimensionadas de forma, a que se
mantenham em serviço mesmo em caso de inundação.
Os projetos das subestações têm dimensionado um sistema
de drenagem para um período de retorno de 100 anos.

Em fase de construção são realizados estudos geotécnicos e
executadas fundações especiais, sempre que necessário.

Não é expectável que ocorra falta de sustentação de apoios devido a
deslizamentos de terras sem interação humana (por exemplo – remoção de
terras que descalcem o poste), pelo que o impacte será pouco provável de
ocorrer.
Na área da SE de Pegões e da SE de Divor também não são de prever este tipo de
impactes, já que as infraestruturas não serão implantadas em zonas com risco de
erosão.

Vento: Ventos extremos (ex.
ciclones)
Prevê-se um aumento de
ocorrência de fenómenos extremos
de vento forte, embora com um
elevado grau de incerteza.

Neve e gelo:
Prevê-se uma diminuição dos dias
de geada e aumento da
temperatura mínima.

Eventual queda de condutores e apoios (Ventos de intensidade excecional podem
originar danos diretos nas linhas aéreas e outras infraestruturas). As instalações
podem ficar inoperacionais conduzindo a perda de resiliência do sistema.
Os eventuais efeitos do vento forte extremo sobre a linha elétrica determinam
que o impacte deste evento climático sobre o projeto será potencialmente
elevado, em caso de ocorrência deste fenómeno. As projeções do PIAAC-AC
referem uma diminuição da intensidade do vento no Alentejo Central, contudo,
existe um elevado grau de incerteza relativamente a eventos extremos de ventos
fortes (p.ex. tornados), os quais ocorrendo, terão impactes de magnitude
considerável.
As instalações podem ficar inoperacionais conduzindo a perda de resiliência do
sistema.
Uma vez que se prevê uma diminuição da ocorrência deste fenómeno, considerase que este impacte passará a ser residual.

O Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão e a
Norma Europeia aplicada a Portugal (NP EN50341) definem
os parâmetros relacionados com a ação do vento a
considerar no projeto de linhas.
A frequência dos fenómenos extremos ainda não justificou
revisão dos critérios de dimensionamento.

O Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão e a
Norma Europeia aplicada a Portugal (NP EN50341) definem
os parâmetros relacionados com a ação do gelo a
considerar no projeto de linhas.
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VARIÁVEIS CLIMÁTICAS CRÍTICAS
Tempestades: Trovoadas intensas.
Prevê-se um aumento das
trempestades de inverno.

POTENCIAIS IMPACTES
Aumento do número de disparos fortuito das linhas e aumento do desgaste dos
equipamentos de corte.
Eventual saída de serviço de linhas.
As instalações podem ficar inoperacionais conduzindo a perda de resiliência do
sistema.
Tendo em conta a descrição das consequências deste evento climático,
considera-se que o impacte da ocorrência de trovoadas sobre o projecto é
elevado, caso ocorra este fenómeno.

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
Existe um guia de coordenação de isolamento da Rede
Nacional de Transporte, periodicamente revisto, e que
define os critérios orientadores do projeto.
Caso a monitorização realizada ao longo do tempo de vida
útil da linha revele que o índice de sobretensões
atmosféricas que originam defeitos for superior ao
expectável podem fazer-se correções pontuais (p.e.
descarregadores de sobretensões, hastes de guarda com
maior ângulo de cobertura, entre outras soluções)
As políticas de monitorização e manutenção de
equipamentos serão revistas sempre que necessário.
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Conclui-se, pela análise do quadro anterior, que os principais impactes estarão
associados à ocorrência de incêndios florestais (pela existência de condições
climatéricas favoráveis, como temperaturas muito elevadas), que podem ser reduzidos
se foram seguidas as medidas de gestão das florestas indicadas, reduzindo a
vulnerabilidade do projeto. A deposição de poeiras, devido à ocorrência de períodos
longos de seca, pode também conduzir a problemas na linha elétrica que podem
contudo ser controlados se se mantiver implementado um plano de limpeza e
substituição de isoladores.
Relativamente aos eventos extremos de ventos fortes/ tornados, embora exista um
elevado grau de incerteza relativamente à sua ocorrência, é expectável um aumento
da sua frequência, com impactes sobre os projetos potencialmente elevados (registos
de falhas de energia/ quedas de cabos, associada a ventos fortes/ danos em
equipamentos das subestações).
De referir que relativamente às subestações, estas também são suscetíveis de ser
afetadas por fenómenos extremos, no entanto, pelas características das mesmas,
torna-se mais fácil prevenir possíveis efeitos. Por exemplo, os projetos de drenagem
permitirão minimizar os impactes decorrentes de fenómenos de precipitação intensa,
enquanto a ausência de vegetação arbórea na área das subestações também diminui a
sua vulnerabilidade a incêndios, tendo como premissa dos PIP das subestações a
plantação de espécies autóctones na envolvente das subestações, com enfoque em
montado de sobro e azinho, que assegura alguma resistência à progressão dos fogos
face a outras espécies.
Neste sentido, a componente do projeto com maior vulnerabilidade às alterações
climáticas será a linha elétrica.
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5.12.5

Quadro-síntese de impactes

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

AÇÕES GERADORAS

Tipo

IMPACTE

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

+

Ind

Nac

Prov

P

Irrev

MP/LP

R

PS

S

Mit

R

PS

EXPLORAÇÃO
Emissão de emissão de GEE (SF6) pela operação da
subestação de Pegões

AGI 20

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]

Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]

Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]

Duração: Temporário [T] | Permanente [P]

Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]

Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]

Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]

Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]
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5.13

RECURSOS HÍDRICOS

5.13.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
Nos recursos hídricos e na qualidade da água, a avaliação dos impactes na área de
estudo foi realizada para as fases de construção e exploração, tendo em conta as
características do projeto e as ações/trabalhos inerentes a cada uma das referidas
fases.
Tal como se pode observar no Desenho 21 do Volume III, a área de estudo onde será
implantada a linha elétrica em análise desenvolve-se em área das grandes bacias
hidrográficas do Sado, do Tejo e do Guadiana. As linhas de água de maior caudal e
destaque atravessadas pela Linha Divor-Pegões correspondem à Ribeira do Divor e ao
Rio Almansor, Ribeira dos Nabos, Ribeira das Caravelas, Ribeira dos Cuncos, Ribeira de
Vale Figueira e Ribeira de Landeira. Todos os atravessamentos de linhas de água foram
identificados no Quadro 4.63.
Quantos às subestações de Divor e de Pegões observam-se nas suas áreas de projeto
linhas de água de reduzida expressão e de caráter torrencial.
Importa agora analisar quais as ações do projeto que podem ter impactes ao nível dos
recursos hídricos.

5.13.2

Ações geradoras de impacte por fase
Durante a fase de pré-construção e construção da linha em análise, os trabalhos/ações
geradoras de impacte são:
FASE DE CONSTRUÇÃO
AGI 5:

AGI 6:

AGI 7:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura
máxima de 4 m para os acessos aos apoios; acesso à subestação com 5 m
de largura): dá-se prioridade ao uso de acessos pré-existentes e/ou sua
melhoria/alargamento, sendo que novos acessos serão acordados com
novos proprietários minimizando na medida do possível a interferência com
usos do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas)
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Desarborização, desmatação e decapagem do solo: na área de estaleiro,
área de implantação da plataforma das subestações e numa área até
400 m2 no local de implantação dos apoios, dependendo das dimensões
dos apoios e da densidade/tipologia de vegetação (a desarborização e
desmatação para lá da área de implantação direta da plataforma das
subestações e dos apoios será reduzido ao mínimo indispensável, havendo
alternativas para a colocação de apoios por meio aéreo, se necessário, em
zonas de muita densidade e em, por exemplo, áreas de povoados de sobro
e azinho) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [LDVR.PGO, SPGO e
SDVR]
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AGI 8:
AGI 9:
AGI 10:

AGI 12:

AGI 13:

AGI 14:

AGI 15:
AGI 16:

AGI 17:

Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento pesado
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Produção e gestão de resíduos: transversal a toda a fase de construção
[SPGO, SPGO e SDVR]
Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual
desarborização dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das
demais espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança do Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão –
RSLEAT [LDVR.PGO]
Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos
para a implantação de apoios [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Execução de fundações: betonagens para a definição das fundações para a
plataforma das subestações e construção de maciços de fundação dos
apoios (incluindo ainda a instalação da ligação à terra e colocação das bases
do apoio) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
Construção de edifícios (edifício de comando, casa dos serviços auxiliares,
casas de painel e casa das bombas), estruturas, redes técnicas (rede de
ligação à terra, rede de serviços auxiliares, rede elétrica e AVAC, sistemas
de comando, controlo e proteção, sistema de proteção contra descargas
atmosféricas diretas, sistema de iluminação, infraestruturas de
telecomunicações e informática, rede de deteção e combate a incêndios, de
intrusão, de videovigilância, redes de água, saneamento e drenagem,
depósito e contenção de óleo), arruamentos internos e vedações: obras de
construção civil para a construção das subestações [SPGO e SDVR]
Instalação de equipamentos da subestação – projeto elétrico das
subestações [SPGO e SDVR]
Montagem e colocação dos apoios dos postes treliçados: transporte,
assemblagem e levantamento das estruturas metálicas, envolvendo a
ocupação temporária da área mínima indispensável aos trabalhos e
circulação de maquinaria até um máximo de cerca de 400 m2 [LDVR.PGO]
Colocação de cabos, sinalização, dispositivos de balizagem aérea e
dispositivos salva-pássaros: no caso da colocação dos cabos condutores e
de guarda, implica o desenrolamento, regulação, fixação e amarração,
utilizando a área em torno dos apoios ou em áreas a meio do vão da linha,
entre apoios; no cruzamento e sobrepassagem de obstáculos
(nomeadamente vias de comunicação e outras linhas aéreas) são montadas
estruturas temporárias porticadas para proteção dos obstáculos
[LDVR.PGO]

FASE DE EXPLORAÇÃO
AGI 20: Funcionamento geral das subestações (presença e características
funcionais, por exemplo as emissões acústicas e funcionamento das redes
técnicas e seus produtos secundários – resíduos e efluentes) [SPGO e SDVR]

494

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

AGI 21: Funcionamento geral da linha elétrica (presença e características
funcionais, com destaque para emissões acústicas e campos
eletromagnéticos) [LDVR.PGO]
AGI 23: Inspeção, monitorização e manutenções periódicas: no caso das
subestações, trabalhos de inspeção e manutenção ao nível do edificado,
equipamentos elétricos, redes de infraestruturas, entre outros; ao nível da
linha, destaca-se a necessária verificação do estado de conservação dos
condutores e estruturas (e substituição de componentes, se deteriorados),
da conformidade na faixa de proteção da ocupação do solo com o RLSEAT
(edificação sobre a linha e crescimento de espécies arbóreas, esta última ao
abrigo do Plano de Manutenção de Faixa), inspeção e monitorização da
interação com avifauna (de acordo com o Plano de Monitorização) [SPGO,
SDVR e LDVR.PGO]
5.13.3

Fase de construção

5.13.3.1 Subestação de Divor e Pegões
Os impactes nos recursos hídricos associados à fase de construção das subestações
relacionam-se essencialmente com a preparação do terreno, onde se implantará a
subestação e criação de áreas impermeabilizadas e construção do acesso. O impacte
de estaleiros foi minimizado, optando-se por zonas junto à plataforma ou na área da
plataforma.
Por outro lado, as atividades de construção, nomeadamente a desmatação que faz
com que o solo fique mais exposto à erosão, poderão originar um maior aporte de
sedimentos em relação às linhas de água mais próximas o que poderá ter impacte na
qualidade da água superficial.
Em termos gerais, a construção das subestações constitui um obstáculo à drenagem
natural, já que pressupõe a constituição a impermeabilização de uma área, sendo a sua
drenagem direcionada por infraestruturas criadas para o efeito. Estas modificações
podem alterar o escoamento superficial, em particular o caudal escoado, o tempo de
concentração da bacia hidrográfica e a geometria de linhas de água.
Na área da subestação de Divor observa-se uma linha de água – Ribeira das Cruzadas –
que em períodos de chuva poderá comportar um caudal de relevo, sendo esta linha de
água classificada no âmbito da Reserva Ecológica Nacional. Estando a referida linha de
água na zona da plataforma, o projeto dimensionou uma vala de regularização da
mesma que permita direcionar de forma adequada o seu caudal. Considerando este
aspeto, e que a área de impermeabilizada do projeto face à dimensão da bacia
hidrográfica é pouco expressiva, os impactes negativos previstos serão de magnitude
reduzida e pouco significativos.
No caso da subestação de Pegões, as linhas de água presentes apresentam um cariz
sobretudo torrencial e aquelas presentes (afluentes à Ribeira da Califórnia serão
também alvo de regularização com o devido dimensionamento. Novamente,
considerando ainda que a dimensão da área de impermeabilizada do projeto face à
dimensão da bacia hidrográfica é pouco expressiva, os impactes são análogos aos da
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subestação de Divor: de magnitude reduzida e pouco significativos. Ainda nesta área,
salienta-se que a charca localizada imediatamente a norte não será afetada pelo
projeto.
No que respeita a possíveis impactes sobre águas subterrâneas, relacionados com
recarga de aquíferos, a reduzida área de impermeabilização dos projetos das
subestações face à envolvente não impermeabilizada, não deverá ter influência nos
níveis freáticos mais próximos, nem na recarga do aquífero.
Face ao exposto, os impactes nos recursos hídricos são classificados negativos, diretos,
localizados, temporários a permanentes, imediatos, reversíveis de magnitude reduzida
e pouco significativos.

5.13.3.2 Linha Divor-Pegões
Os recursos hídricos constituem condicionantes ao estabelecimento das linhas
elétricas de muito alta tensão porque limitam a escolha do local de implantação dos
apoios da linha, devendo ser salvaguardadas as distâncias de segurança constantes do
RSLEAT (Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro), assim como as distâncias
de segurança da REN, S.A estipuladas no seguimento da Recomendação n.º
1999/519/EC.
Assim, de acordo com o Artigo 93º do RSLEAT, referente às linhas de água não
navegáveis, “os condutores nus, nas condições de flecha máxima, deverão manter em
relação ao mais alto nível das águas uma distância D, em metros, arredondada ao
decímetro, não inferior à dada pela expressão D=6,0+0,005.U em que U, em kilovolts, é
a tensão nominal da linha”. É igualmente referido que “Os cabos isolados, nas
condições de flecha máxima, deverão manter em relação ao mais alto nível das águas
uma distância inferior a 6 m”.
Complementarmente e de acordo com a Lei n.º 54/2005 de 15 de Novembro, que
estabelece a titularidade dos recursos hídricos, a margem das águas não navegáveis
nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal
descontínuo, tem a largura de 10 m.
Há ainda a salvaguardar as distâncias relativas a pontos de água utilizados por meios
aéreos no combate a incêndios, e as distâncias relativas a zonas de proteção de
albufeiras de águas públicas, as quais se analisam em função do regime de restrição
especial que têm na secção 4.4.
De forma a minimizar possíveis interferências com os recursos hídricos, a escolha do
corredor preferencial (ver secção 2.4.1 e Volume IV – Anexo III) teve em conta a opção
que permitisse minimizar tais interferências. Do mesmo modo, o desenvolvimento do
projeto de execução da LT, procurou minimizar interferências com os recursos
hídricos, afastando tanto quanto possível os apoios de linhas de água, albufeiras e
charcas.
Analisando os desenhos de Projeto de Execução da LT, verifica-se que a localização dos
apoios encontra-se afastada das linhas de água, a mais de 10 m, sendo que os
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condutores cumprem também o afastamento em relação às linhas de água
transpostas. Os principais cursos de água serão também convenientemente balizados
em respeito pela RSLEAT.
Durante a fase de construção da LT, as atividades potencialmente geradoras de
impactos negativos sobre os recursos hídricos superficiais serão fundamentalmente as
seguintes:


Instalação de estaleiros/parques de materiais;



Terraplenagens, incluindo, desmatação, a abertura de novos acessos e as
escavações para abertura de caboucos para a fundação dos apoios;



Utilização de máquinas e equipamentos;



Ocupação temporária de leitos de cheia.

Os impactes que decorrem das atividades mencionadas prendem-se com a possível
contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, devido ao aumento de
sólidos suspensos nas linhas de água e possível contaminação devida a vertidos
acidentais de produtos químicos (gasóleos, óleos, etc). Porém, a adoção das medidas
adequadas possibilitará que os mesmos tenham uma importância pouco significativa e
uma magnitude reduzida.
Relativamente à implantação de estaleiros e abertura de novos acessos, deverá ser
efetuada de modo a evitar ou minimizar movimentações de terras e interferência com
linhas de água. Para além disso, os acessos abertos que não tenham utilidade posterior
deverão ser desativados.
De um modo geral, considera-se que os impactes durante a fase de construção são
negativos, diretos, prováveis, localizados, imediatos, temporários a permanentes,
reversíveis, de magnitude moderada (pelo elevado número de linhas de água) e pouco
significativos.

5.13.4

Fase de exploração

5.13.4.1 Subestação de Divor e Pegões
Durante a fase de exploração os impactes sobre os recursos hídricos, tal como na fase
de construção, resultam essencialmente da alteração do escoamento superficial
devido à impermeabilização da superfície pelas infraestruturas dos projetos das
subestações, as quais assumem um caráter permanente. Atendendo a que o uso do
solo envolvente é muito pouco impermeabilizado, a relevância à escala local da
redução da recarga de aquíferos associada à plataforma das subestações é
desprezável, pelo que não são esperados impactes.
Não obstante, quer a plataforma das subestações, quer os novos acessos, terão a
drenagem assegurada por uma rede de drenagem dimensionada para as condições
pluviométricas locais.
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Os impactes das subestações na fase de exploração sobre os recursos hídricos são os já
classificados para a fase de construção, pelo que são aí contabilizados.

5.13.4.2 Linha Divor-Pegões
Durante a fase de exploração, tendo em consideração a reduzida área
impermeabilizada pelas fundações dos apoios da LT, não se perspetiva 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.
As formações geológicas atravessadas não apresentam aptidão aquífera significativa
na maior extensão da LT, predominando formações de reduzida permeabilidade, pelo
que o potencial impacte provocado pela área impermeabilizada dos apoios, será pouco
significativo. Para além disso, o atravessamento não apresenta interferência com
infraestruturas de captação de água subterraneamente que existam nas proximidades
da linha.
Além do mencionado, verifica-se que os apoios da LT encontram-se afastados das
linhas de água e respetivos leitos de cheia, não se perspetivando qualquer
interferência com o normal escoamento destas durante a fase de exploração da linha.
Neste sentido, considera-se que dadas as características do projeto, não se prevêem
impactes sobre a componente em análise na fase de exploração da LT.
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5.13.5

Quadro-síntese de impactes

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

AÇÕES GERADORAS

Tipo

IMPACTE

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

–

Dir

L

Prov

T-P

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS

–

Dir

L

Imp

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS

CONSTRUÇÃO
Modificações na drenagem superficial e incremento
de material particulado

AGI 5,AGI 6,AGI 7,
AGI 10,AGI 12

Degradação da qualidade de água superficial e
subterrânea devida a eventuais derrames acidentais AGI 8,AGI 9
de poluentes
Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]

Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]

Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]

Duração: Temporário [T] | Permanente [P]

Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]

Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]

Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]

Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]
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5.14

QUALIDADE DO AR

5.14.1

Aspetos metodológicos e âmbito específico
A identificação e avaliação dos impactes expectáveis pela implementação dos projetos
(subestações e linha elétrica) são efetuadas em termos qualitativos para as fases de
construção, exploração e desativação dos elementos de projeto.
Atente-se que apenas no caso das subestações é expectável a ocorrência de impactes,
uma vez que a linha de transporte de energia não se comporta como fonte emissora
de poluentes atmosféricos (com exceção de emissões de ozono resultantes de efeito
coroa, desprezáveis contudo em termos de perturbação da qualidade do ar local).
Ao nível da linha elétrica apenas são esperados os impactes associados às suas ações
construtivas e não seu funcionamento. Como tal, os projetos serão avaliados na sua
globalidade na fase de exploração.

5.14.2

Ações geradoras de impacte por fase
Durante a fase de construção prevê-se a realização de ações suscetíveis de causar
impacte na qualidade do ar, nomeadamente:
AGI 5:

Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (com uma largura
máxima de 4 m para os acessos aos apoios; acesso à subestação com 5 m
de largura): dá-se prioridade ao uso de acessos pré-existentes e/ou sua
melhoria/alargamento, sendo que novos acessos serão acordados com
novos proprietários minimizando na medida do possível a interferência com
usos do solo existentes, com destaque para aqueles produtivos (agrícolas)
[LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 6: Desarborização, desmatação e decapagem do solo: na área de estaleiro,
área de implantação da plataforma das subestações e numa área até
400 m2 no local de implantação dos apoios, dependendo das dimensões
dos apoios e da densidade/tipologia de vegetação (a desarborização e
desmatação para lá da área de implantação direta da plataforma das
subestações e dos apoios será reduzido ao mínimo indispensável, havendo
alternativas para a colocação de apoios por meio aéreo, se necessário, em
zonas de muita densidade e em, por exemplo, áreas de povoados de sobro
e azinho) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 7: Implantação e operação de estaleiro(s), parques de materiais e
equipamentos e outras estruturas de apoio à obra [LDVR.PGO, SPGO e
SDVR]AGI 8: Circulação e funcionamento de maquinaria e equipamento
pesado [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 10: Abertura da faixa de proteção da linha elétrica: corte ou decote de árvores
numa faixa de 45 m centrada no eixo da linha, com a habitual
desarborização dos povoamentos de eucalipto e pinheiro e decote das
demais espécies florestais para cumprimento das distâncias mínimas de
segurança do Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão –
RSLEAT [LDVR.PGO]
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AGI 12: Movimentações de terras: execução dos aterros e escavações necessários
para a instalação da plataforma das subestações; abertura de caboucos
para a implantação de apoios [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 13: Execução de fundações: betonagens para a definição das fundações para a
plataforma das subestações e construção de maciços de fundação dos
apoios (incluindo ainda a instalação da ligação à terra e colocação das bases
do apoio) [LDVR.PGO, SPGO e SDVR]
AGI 14: Construção de edifícios (edifício de comando, casa dos serviços auxiliares,
casas de painel e casa das bombas), estruturas, redes técnicas (rede de
ligação à terra, rede de serviços auxiliares, rede elétrica e AVAC, sistemas
de comando, controlo e proteção, sistema de proteção contra descargas
atmosféricas diretas, sistema de iluminação, infraestruturas de
telecomunicações e informática, rede de deteção e combate a incêndios, de
intrusão, de videovigilância, redes de água, saneamento e drenagem,
depósito e contenção de óleo), arruamentos internos e vedações: obras de
construção civil para a construção das subestações [SPGO e SDVR]
Conforme mencionado, durante a fase de exploração do projeto apenas se prevê que a
exploração das subestações poderá realizar ações suscetíveis de causar impacte na
qualidade do ar, nomeadamente:
AGI 20: Funcionamento geral das subestações (presença e características
funcionais, por exemplo as emissões acústicas e funcionamento das redes
técnicas e seus produtos secundários – resíduos e efluentes) [SPGO e SDVR]
5.14.3

Fase de construção
Os principais poluentes emitidos no decurso das ações geradoras de impacte descritas
no ponto anterior são as partículas e os gases de combustão, como se apresenta no
quadro seguinte.
Quadro 5.65 – Principais poluentes emitidos no decurso das ações geradoras de impacte na
qualidade do ar na fase de construção
AÇÃO GERADORA DE IMPACTE
NA QUALIDADE DO AR
Desmatação, desarborização e
decapagem do solo
Movimentação de terras
Circulação e funcionamento de
maquinaria e equipamento pesado
Construção de edifícios, estruturas e
arruamentos (obras de construção civil)

PM10

COV

POLUENTES
NOX
SOX

HC

CO

X

X

X
X
1

X

X

X

X

X

Legenda: COV – Compostos Orgânicos Voláteis; NOX – óxidos de nitrogénio, SOX – óxidos de enxofre;
HC - hidrocarbonetos; CO – monóxido de carbono
(1) Esta emissão ocorre quer pelo funcionamento dos motores, quer pela ressuspensão de partículas
aquando a circulação em vias não pavimentadas
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Durante esta fase, os principais impactes na qualidade do ar estão associados ao
aumento das concentrações de partículas, emitidas por todas as ações identificadas
como geradoras de impactes na qualidade do ar (Quadro 5.65). Deve dar-se destaque
às ações de movimentação de terras13, circulação de veículos pesados e maquinaria,
principalmente em zonas não asfaltadas14.
O acréscimo local das emissões de óxidos de enxofre, óxidos de azoto, compostos
orgânicos voláteis, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e partículas, originado pela
circulação de viaturas e equipamento pesados, depende do tipo e número de
equipamentos previstos e do respetivo tempo de alocação15. Salienta-se que o impacte
da atividade dos motores de combustão é contínuo ao longo de toda a obra, uma vez
que a utilização das máquinas e a operação de camiões de transporte é um aspeto
comum às várias atividades decorrentes da construção.
Os impactes sentem-se maioritariamente nas zonas próximas da construção, enquanto
que o impacte dos camiões de transporte de material de e para a obra terá um
impacte geográfico mais extenso. É relevante selecionar um percurso que não
perturbe recetores particularmente sensíveis e afete o menor quantitativo
populacional possível (zonas de densidade habitacional mais reduzida), assim como
selecionar os horários mais favoráveis (com menos trânsito).
Face ao exposto, considera-se que o aumento da concentração de partículas em
suspensão no ar ambiente, decorrente das atividades de construção é um impacte
negativo, direto, local, reversível, provável, temporário, imediato e de magnitude
reduzida, uma vez que a zona afetada tem uma densidade populacional residual a
nula. No que se refere à significância, os impactes ambientais resultantes do projeto
em análise são classificados como pouco significativos.
O aumento da concentração dos restantes poluentes atmosféricos afetados (SO2, NO2,
COV, HC, e CO) assume-se como sendo negativo, direto, local, reversível, provável,
temporário, imediato, de magnitude reduzida e pouco significativo.
Todos os impactes podem ser mitigáveis se adotadas as medidas de minimização
preconizadas no capítulo 5.15.

5.14.4

Fase de exploração
Identifica-se como principal impacte na qualidade do ar a produção de ozono na
atmosfera, resultante do “efeito de coroa”, que ocorre devido à alteração das
condições eletromagnéticas naturais. Contudo esta situação não tem implicações
significativas na qualidade do ar local ou regional.

13

AP 42, Chapter 13.2.4 – Aggregate handling and Storage Piles, November 2006
AP42 – Chapter 13.2.2 – Unpaved Roads, November 2006
15
EMEP/EEA Air Pollution Emission Inventory Guidebook 2013, 1.1.1 – Non-road mobile
Sources and Machinery
14
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O risco de fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6) da subestação para a atmosfera é
analisado no capítulo das Alterações Climáticas, uma vez que o SF6 é um gás com
efeito de estufa, inerte, inodoro, incolor, não inflamável e não venoso, assumindo
pouco significado em matéria de degradação de qualidade do ar.
Face ao exposto, considera-se que os impactes na qualidade do ar durante a fase de
exploração quer da subestação quer da linha elétrica são inexistentes.
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5.14.5

Quadro-síntese de impactes

Tipo

Área de influência

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Possibilidade de
mitigação

Magnitude

Significância

RESIDUAL

Natureza

CLASSIFICAÇÃO

Aumento da concentração de partículas em
suspensão no ar ambiente

AGI 5,AGI 6,AGI 7,AGI 8,
AGI 10,AGI 12,AGI 14

–

Dir

L

Prov

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS-PS

Aumento da concentração dos poluentes
atmosféricos resultantes dos processos de
combustão (SO2, NO2, COV, HC, e CO)

AGI 8

–

Dir

L

Prov

T

Rev

I

R

PS

Spl

Mit

R

SS-PS

IMPACTE

AÇÕES GERADORAS

CONSTRUÇÃO

Natureza: Positivo [+] | Negativo [-]

Tipo: Direto [Dir] | Indireto [Ind]

Área de influência: Local [L] | Regional [Reg] | Nacional [Nac] | Transfronteiriço [TFr]

Probabilidade: Certo [C] | Provável [Prov] | Improvável [Imp]

Duração: Temporário [T] | Permanente [P]

Reversibilidade: Reversível [Rev] | Irreversível [Irrev]

Desfasamento temporal: Imediato [I] | Médio prazo [MP] | Longo prazo [LP]

Magnitude: Elevada [E] | Moderada [M] | Reduzida [R]

Significância: Sem significância [SS] | Pouco significativo [PS] | Significativo [S] | Muito significativo [MS]

Caráter: Caráter: Simples [Spl] | Secundário [Sec] | Cumulativo [Cum]

Possibilidade de mitigação: Mitigável [Mit] | Não mitigável [NMit]
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5.15

ANÁLISE DOS RISCOS DE ACIDENTES GRAVES OU CATÁSTROFES
Com o presente capítulo pretende-se avaliar a integração dos fatores ambientais,
considerando os efeitos decorrentes da vulnerabilidade do projeto perante situações
de risco de acidentes graves e de catástrofe.
Especificamente, na secção 2.5.2.9 apresentam-se os riscos associados à presença e
funcionamento da Linha Divor-Pegões, a 400kV, incluindo os que decorrem de
circunstâncias adversas e externas a esta infraestrutura. Foram identificadas as
seguintes situações de risco no que se refere à linha de muito alta tensão:


Incêndios;



Queda de cabos (condutores ou de guarda) ou de apoios;



Contactos acidentais com elementos em tensão;



Tensões induzidas;



Obstáculos a ligar à terra e dimensionamento do circuito de terra associado;



Efeitos dos campos eletromagnéticos.

De entre as situações de risco identificadas, destacam-se os incêndios e a queda de
cabos ou de apoios como as situações que podem comportar riscos mais elevados para
o ambiente e que podem estar associados a eventos naturais extremos.
Não é expectável a ocorrência de acidentes graves decorrentes do projeto, tendo em
conta as características do mesmo. Os impactes identificados e relacionados com a
ocorrência de fenómenos extremos são considerados efeitos indiretos do projeto, no
entanto, assumem um caráter muito relevante e devem desde o primeiro momento
ser identificados e caracterizados com vista a ser possível preconizar todas as medidas
que contribuam para a adaptação do projeto a estas situações, mitigando os efeitos
adversos potenciais.
Importa referir, sobre os eventos naturais extremos, que estes estão diretamente
relacionados com o fenómeno das alterações climáticas, sendo relevante para a
presente análise ter em consideração a análise realizada ao nível do presente Relatório
Síntese, no que respeita a esta vertente, nomeadamente as previsões no âmbito da
região onde se insere o projeto. De acordo com a avaliação realizada no âmbito do
PIAAC-AC, conclui-se que a evolução climática conduzirá a um agravamento dos
impactes relacionados com eventos climáticos, dos quais se destacam nesta sub-região
os seguintes:


Incêndios como consequência das temperaturas muito elevadas;



Degradação de sistemas ecológicos e perda da biodiversidade (fauna e flora).

No que se refere aos incêndios, foi observado que estes podem ocorrer por duas
situações: a linha está na origem do incêndio, a linha não está na origem do incêndio.
De referir que a primeira situação poderá também verificar-se em caso de catástrofe
natural.
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Relativamente à primeira situação, na secção 2.5.2.9.a) foi considerado que a
possibilidade da linha estar na origem do incêndio seria reduzida, face às medidas
implementadas pela REN para minimizar este risco (por exemplo, rondas periódicas à
linha, gestão da faixa de combustível).
Sobre a possibilidade da ocorrência de incêndios em que a linha não esteja na origem,
a análise efetuada na mesma secção 2.5.2.9.a) expõe que esta será uma situação mais
provável de acontecer, já que se prevê o aumento da frequência de incêndios
florestais, como consequência do aumento das temperaturas devido às alterações
climáticas.
Contudo, tal como observado anteriormente, a área de estudo, e em particular da
Linha Divor-Pegões, atravessa maioritariamente áreas agrícolas e áreas de montado, as
quais são menos vulneráveis a situações de incêndio, verificando-se por exemplo, que
o sobreiro é uma das espécies arbóreas de maior resistência ao fogo.
Ainda assim, em caso de ocorrência, será expectável que o incêndio possa induzir
impactes negativos, nomeadamente ao nível dos Ecossistemas Naturais (perda de
habitats naturais e danos na vegetação), nos Recursos Hídricos (afetação da qualidade
da água por arrastamento de material queimado), na Ocupação do Solo (por alteração
da ocupação atual), caracterizando-se como impactes significativos e irreversíveis, de
magnitude tanto maior, quanto maior a extensão da área afetada pelo incêndio.
De salientar os efeitos ao nível socioeconómico, resultado da afetação de bens
humanos e materiais – com potencial afetação de atividades económicas, mas também
de habitações e em casos limite de vidas humanas, como registado em 2017. Estes
impactes caracterizam-se como irreversíveis muito significativos e de magnitude
moderada a elevada conforme o peso da atividade económica, ou ainda, a magnitude
associada aos bens perdidos.
De registar ainda o efeito ao nível socioeconómico associado ao impacte na
integridade da linha aquando ocorrência de um incêndio, por alteração na qualidade
de exploração e na continuidade de serviço (interrupção de fornecimento de energia)
de que poderá resultar a inutilização de equipamento (cabos e cadeias de isoladores),
que se traduz em impactes negativos significativos ao nível da qualidade de vida das
populações, quer seja pela ausência de eletricidade fornecida na habitações, quer seja
aos serviços, nomeadamente hospitais, centros de saúde e outros fundamentais ao
bem-estar da população. Estes impactes traduzem-se como negativos, e apesar de
reversíveis, poderão assumir uma magnitude tanto mais elevada quanto maior a
extensão dos danos e locais afetados.
Na situação de queda de condutores ou de apoios, a análise de vulnerabilidade do
projeto às alterações climáticas (ponto 5.12.4.2) também indica que esta situação
poderá ocorrer de forma mais frequente, devido ao aumento de fenómenos extremos,
nomeadamente, ventos fortes e precipitações intensas, embora exista um elevado
grau de incerteza relativamente a estes fenómenos.
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Neste sentido, tanto os incêndios, como os fenómenos climáticos extremos
identificados, poderão originar situações de ausência de fornecimento de energia face
à inoperacionalidade da linha. Este corte de energia terá um impacte negativo para a
população servida pela linha, e poderá comprometer serviços de elevada importância
e extremamente necessários em situação de catástrofe, nomeadamente hospitais e
telecomunicações. A significância do impacte dependerá também do tempo que
poderá demorar a restabelecer o fornecimento energético.
Para além dos impactes negativos verificados no funcionamento de serviços básicos,
poderão verificar-se outros impactes socioeconómicos, relacionados com a paragem
de todas as atividades económicas dependentes de energia elétrica (fábricas,
comércio, serviços sociais), os quais também poderão assumir uma significância
elevada caso se verifique um extenso período de corte de energia.
No que diz respeito às inundações provocadas por fenómenos de precipitação
extrema, não são de prever impactes negativos, já que os projetos não serão
construído em área inundável e em função dos projetos de drenagem das subestações
já preverem um dimensionamento com larga margem de segurança ao nível do
período de retorno de cheias.
De referir que, apesar dos potenciais impactes indiretos identificados em caso de
situações climáticas extremas, de forma transversal nas diferentes vertentes
ambientais estes são passiveis de prevenção e mitigação, tendo a REN, nas suas
práticas atuais, diferentes mecanismos aplicados que visam contribuir para a
minimização dos efeitos, de entre os quais se destaca integração destas informações
ao nível de projeto e dimensionamento das suas infraestruturas e gestão da vegetação
na faixa de servidão das linhas elétricas.
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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6

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

6.1

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Nos capítulos anteriores procedeu-se à caracterização do ambiente afetado pelos
projetos e à identificação e avaliação dos impactes expectáveis decorrentes dos
mesmos sobre esse ambiente. Partindo deste contexto, pretende-se, no presente
capítulo, definir as medidas de mitigação ambiental necessárias, de modo a evitar,
minimizar ou compensar os impactes negativos identificados, e potenciar os impactes
positivos.
A definição destas medidas segue uma lógica de proporcionalidade em relação à
importância dos impactes detetados. Assim, enquanto a resposta aos impactes pouco
importantes pode constituir-se apenas em medidas de boas práticas ambientais, para
os impactes de maior importância poderão ser necessárias medidas mais específicas.
Nesta sequência, é, primeiramente, proposto um conjunto de medidas de caráter
transversal aos vários descritores ambientais analisados. Secundariamente, e sempre
que considerado relevante são propostas medidas de caráter mais específico, tendo
em conta os impactes identificados em cada domínio temático.
Foram tidas em consideração neste âmbito as medidas incluídas nos Guias
Metodológicos para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede
Nacional de Transporte – Linhas Aéreas e Subestações – (REN, S.A./APA, 2008; 2011).
A adoção das normas técnicas estabelecidas no Regulamento de Segurança de Linhas
Elétricas de Alta Tensão, anexo ao Decreto Regulamentar n.º 1/92, e as normas
estabelecidas na Portaria n.º 1421/2004, que define as restrições básicas e fixa os
níveis de referência relativos à exposição da população a campos eletromagnéticos,
constituirão medidas integrantes do projeto.
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6.2

MEDIDAS DE CARÁTER GERAL E/OU TRANSVERSAIS

6.2.1

Fase prévia à construção
Ger 1

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) – ver
Anexo V (Volume IV), onde se inclua o planeamento da execução de todos
os elementos das obras e a identificação e pormenorização das medidas de
minimização a implementar na fase da execução e respetiva calendarização.
As medidas apresentadas para a fase de construção dos projetos, bem como
as medidas que vierem a decorrer do processo de AIA, devem ser incluídas
nesse PAAO, sempre que se verificar necessário, e sem prejuízo de outras
que se venham a verificar necessárias [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Ger 2

Implementar os Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição (PPGRCD) – ver Anexo VI para o PPGRCD da Linha Divor-Pegões
(Volume IV) [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Ger 3

Implementar o Plano de Acessos (PA) – ver Anexo VII (Volume IV)
[LDVR.PGO].

Ger 4

Implementar o Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras (PGEEI) – ver
Anexo IX (Volume IV) [LDVR.PGO].

Ger 5 Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas,
designadamente à população residente na área envolvente, mediante
comunicação às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia interessadas. A
informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização
da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais
afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 6 Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento
de dúvidas e atendimento de eventuais reclamações [LDVR.PGO, SPGO,
SDVR].
Ger 7 Previamente ao início da obra devem ser promovidas ações de sensibilização
ambiental para os trabalhadores envolvidos na obra, de modo a que estes
sejam devidamente informados da conduta a ter durante o período em que a
obra decorre e focadas nas atividades de obra suscetíveis de provocar
impactes ambientais e medidas de minimização e boas práticas a assegurar
no decurso dos trabalhos [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 8 Esclarecer os proprietários de parcelas com uso florestal acerca das
limitações que incidem sobre as formas de exploração do solo na faixa de
segurança [LDVR.PGO].
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6.2.2

Fase de construção

a)

Implantação e gestão dos estaleiros, parques de materiais, outras áreas de apoio à
obra e frentes de obra
Ger 9 Os estaleiros, parques de materiais e maquinaria e outras áreas de apoio à
obra (incluindo, quando necessário, áreas de empréstimo e /ou áreas de
deposição de terras sobrantes) devem localizar-se em áreas já utilizadas para
o mesmo fim ou em áreas degradadas ou impermeabilizadas/de reduzido
coberto vegetal, privilegiando locais de declive reduzido e com acesso
próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de
acessos. Não devem ser ocupados os seguintes locais e deverão ser
salvaguardas o maior número de vertentes ambientais possíveis:
 Áreas do domínio público hídrico (afastamento de 50 e 10 m das
margens de cursos de água principais e linhas de água não navegáveis,
respetivamente);
 Perímetros de proteção de captações;
 Áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e/ou da Reserva Ecológica
Nacional (REN);
 Áreas inseridas no sistema nacional de áreas classificadas ou outras
áreas com estatuto de proteção;
 Outras áreas de habitats ou biótopos de espécies sensíveis e de espécies
com relevância do ponto de vista da conservação, tanto florísticas como
faunísticas;
 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
 Áreas de ocupação agrícola;
 Proximidade de áreas urbanas/habitadas e/ou turísticas;
 Zonas de proteção do património;
 Outras condicionantes, restrições de utilidade pública e servidões
administrativas aplicáveis.
A localização preferencial dos estaleiros e outras áreas de apoio deverá
respeitar as áreas condicionadas para a localização de estaleiro(s) refletidas
no Plano de Condicionantes à Implantação de Estaleiro(s) (Anexo VIII, Volume
IV). Caso o Adjudicatário abdique da utilização dos locais pré-definidos, o
processo de seleção das novas áreas deverá respeitar a Carta de
Condicionantes, bem como todas as condicionantes de ordenamento do
território, áreas legalmente protegidas, servidões e restrições de utilidade
pública, e todos os requisitos que se listam nos pontos anteriores [SPGO,
SDVR].
Ger 10 Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a
intervencionar devendo os mesmos ser delimitados com sinalização bem
visível [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
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Ger 11 A área afeta aos estaleiros e a todos os trabalhos relacionados com a
execução da obra, deverá ser reduzida ao mínimo possível, selecionando as
áreas estritamente indispensáveis para a sua correta implementação,
salvaguardando o maior número de vertentes ambientais possível. Em
particular deve evitar-se a abertura de clareiras que potenciem a invasão por
espécies exóticas invasoras [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 12 Vedar todas as áreas de estaleiros e de parque de materiais [LDVR.PGO,
SPGO, SDVR].
Ger 13 As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, como
a implantação de apoios, devem ser devidamente sinalizadas e, se
necessário, vedadas, para assegurar a proteção de pessoas, culturas e gado
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 14 Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas
plataformas de implantação dos estaleiros [SPGO, SDVR].
Ger 15 Proceder, no caso em que os apoios sejam implantados em zonas de declive
acentuado, à drenagem periférica na área de trabalho, de forma a reduzir o
escoamento sobre os locais onde ocorrerá a mobilização do solo [LDVR.PGO].
b)

Desmatação, limpeza e decapagem dos solos
Ger 16 Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na
reintegração de áreas intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada em
todas as zonas onde ocorram mobilizações do solo e de acordo com as
características do solo. Excetua-se a reutilização de terras dos locais onde se
registe a presença de espécies exóticas invasoras (como Acacia
melanoxylon); esta não poderá ser utilizada como terra vegetal, devendo ser
encaminhada para destino adequado [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 17 Limitar as ações de desmatação nos acessos a melhorar e/ou a construir, às
áreas indispensáveis [LDVR.PGO].
Ger 18 As zonas selecionadas para desmatação e poda ou corte de árvores (em
particular para a definição da faixa de proteção à linha) devem ser
assinaladas com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas), permitindo a
identificação das áreas de intervenção em qualquer instante [LDVR.PGO].
Ger 19 Não é permitida a colocação de cravos, cavilhas, correntes ou sistemas
semelhantes em árvores e arbustos, bem como deixar raízes a descoberto e
sem proteção, nomeadamente em valas e escavações. É proibida qualquer
operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou azinheira, ainda
que dispersos, bem como quaisquer ações que conduzam ao seu
perecimento ou evidente depreciação (como sejam a remoção de terra
vegetal ou mobilizações de fundo do solo) [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
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Ger 20 A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser
removidos e devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se
a sua reutilização. No caso de operações de rechega e destino de outros
resíduos resultantes da exploração florestal, deve promover-se a articulação
com o proprietário e acordadas as ações a tomar [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 21 O material lenhoso decorrente da abertura de faixa, que não seja
estilhaçado, deve ser prontamente retirado do local, a fim de não constituir
um foco/meio de propagação de fogo [LDVR.PGO].
Ger 22 Efetuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com
mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o
risco de incêndio [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 23 Proceder à prospeção arqueológica após a desmatação das áreas de
estaleiro, acessos e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido
prospetadas em fase de EIA [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
c)

Escavações e movimentação de terras
Ger 24 Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos
estejam limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 25 Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as
movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior
pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 26 Sempre que das atividades de construção resultem terras sobrantes,
nomeadamente da abertura de caboucos, estas deverão ser
preferencialmente utilizadas para recobrimento das fundações ou
espalhamento junto dos apoios, após a execução dos maciços de fundação.
No caso da Subestação de Divor já se prevê uma área para reaproveitamento
de terras sobrantes no âmbito do Projeto de Integração Paisagística
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 27 Nos períodos de chuva, as terras vegetais deverão ser cobertas com material
impermeável durante o armazenamento temporário [LDVR.PGO, SPGO,
SDVR].
Ger 28 Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em
áreas de Reserva Agrícola Nacional ou de Reserva Ecológica Nacional de
forma a não serem afetadas áreas suplementares de solos integrados
nessa(s) reserva(s), evitando a afetação de áreas circundantes e não
deixando no local elementos grosseiros provenientes da escavação
[LDVR.PGO].
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Ger 29 Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das
escavações e da decapagem dos solos, a menos de 50 m das linhas de água,
nem em zonas de cheias ou zonas inundáveis [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
d)

Construção e reabilitação de acessos
Ger 30 Privilegiar o uso de caminhos (rodovias, caminhos municipais, caminhos
florestais ou acessos/áreas de circulação de máquinas agrícolas) já existentes
para aceder aos locais da obra [LDVR.PGO].
Ger 31 Na abertura de novos acessos deverá [LDVR.PGO]:
 assegurarem-se dispositivos/valas que facilitem a escorrência natural
das águas, nomeadamente nas áreas em que atravessam zonas de
depressão;
 reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte
de vegetação e as movimentações de terras;
 evitar-se a destruição de vegetação ripícola;
 reduzir-se a afetação de culturas;
 reduzir-se a afetação de áreas de Reserva Agrícola Nacional e Reserva
Ecológica Nacional;
 evitar a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e
paisagístico (nomeadamente sobreiros e azinheiras);
 contornar, sempre que possível, as áreas de habitats naturais
cartografados (nomeadamente os habitats naturais de floresta –
Carvalhais, Galerias ripícolas, Sobreiral – e de afloramentos rochosos –
comunidades rupícolas).
Ger 32 Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/
arrendatários dos terrenos a afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção
de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, previamente à interrupção,
uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o
acesso às propriedades [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 33 Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de
obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das
perturbações na atividade dos proprietários e populações [LDVR.PGO, SPGO,
SDVR].
Ger 34 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto
não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal
utilização por parte dos proprietários e população local [LDVR.PGO, SPGO,
SDVR].
Ger 35 Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser
desativados, procedendo-se à criação de condições para a regeneração
natural da vegetação, através da descompactação do solo [LDVR.PGO].
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Ger 36 Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas
e maquinaria fora destes [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 37 Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a
evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer
por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra [LDVR.PGO,
SPGO, SDVR].
e)

Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria
Ger 38 Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para
proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das
terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino
adequado, prevenindo ou minimizando a passagem no interior dos
aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo,
instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas) [SPGO, SDVR].
Ger 39 Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, o percurso deverá
ser o mais curto possível e deverão ser adotadas velocidades moderadas, de
forma a minimizar a emissão de poeiras [SPGO, SDVR].
Ger 40 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo
particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir
a dispersão de poeiras [SPGO, SDVR].
Ger 41 Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem
em bom estado de conservação/manutenção [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 42 As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local
de trabalho, mas em oficinas licenciadas [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 43 Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de
habitações se restringem ao período diurno (das 8h00 às 20h00) e nos dias
úteis, de acordo com a legislação em vigor. As atividades ruidosas só poderão
ter lugar fora do período referido com a emissão de licença especial de ruído
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 44 Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser
pavimentados e dotados de sistemas de drenagem de águas pluviais [SPGO,
SDVR].
Ger 45 De forma a minimizar os potenciais impactes relacionados com a libertação
de poeiras, deve proceder-se, sempre que se justificar, à aspersão de água
nas zonas de estaleiros durante os períodos secos e na proximidade de áreas
habitacionais ou frequentadas por pessoas e população local [SPGO, SDVR].
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Ger 46 A saída de veículos das zonas de estaleiro e frente de obra para a via pública
deverá obrigatoriamente ser feita de modo a evitar a sua afetação por
arrastamento de terras/lamas pelos rodados dos veículos [SPGO, SDVR].
f)

Gestão de produtos, efluentes e resíduos
Ger 47 Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos e Origens de Água e
Efluentes, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos
na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista
Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a
identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de
resíduos, bem como as águas residuais passíveis de ser produzidas e sua
gestão [LDVR.PGO].
Ger 48 Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de
resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para destino final ou recolha
por operador licenciado [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 49 Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados
para o armazenamento dos resíduos, enquanto aguardam encaminhamento
para destino adequado [SPGO, SDVR].
Ger 50 Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados
em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final
apropriado, preferencialmente a reciclagem [SPGO, SDVR].
Ger 51 Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e
respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 52 Efetuar, preferencialmente, a lavagem de betoneiras na central de
betonagem. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente não
o permita, deverá proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão, das
calhas de betonagem, de forma a que os mesmos fiquem depositados junto
das terras a utilizar posteriormente, no aterro das fundações dos apoios e
plataformas das subestações [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 53 Efetuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tal não
for possível, podem ser adotadas casas de banho químicas ou fossas
estanques (ou depósitos) para recolha das águas residuais. A recolha dos
efluentes recolhidos deve garantir a frequência necessária à manutenção das
boas condições de higiene, devendo ser realizada por uma empresa
licenciada para o efeito [SPGO, SDVR].
Ger 54 Caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis
devem ser previstas áreas impermeabilizadas e limitadas para conter
qualquer derrame [SPGO, SDVR].
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Ger 55 Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve
proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de
um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para
destino final ou recolha por operador licenciado [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
6.2.3

Fase final de execução das obras
Ger 56 Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro,
parque de materiais e outras áreas afetadas pelas ações de obra, com
reposição das condições existentes antes do início das obras [LDVR.PGO,
SPGO, SDVR].
Ger 57 Efetuar a descompactação dos solos e áreas utilizadas temporariamente
durante a obra [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 58 Efetuar a recuperação de caminhos existentes que tenham sido utilizados
para aceder aos locais em obra e que possam ter sido afetados [LDVR.PGO,
SPGO, SDVR].
Ger 59 Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas,
equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas
adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 60 Os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afetadas devem ser
devidamente reparados [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 61 Proceder à limpeza das linhas de água de forma a anular qualquer obstrução
total ou parcial, induzida pela obra, bem como de todos os elementos
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de
construção [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Ger 62 Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística das áreas
degradadas, atendendo à articulação/implementação dos Projetos de
Integração Paisagística [SPGO, SDVR].

6.2.4

Fase de exploração
Ger 63 Assegurar ações de manutenção periódica, com a frequência adequada ao
tipo de infraestrutura/equipamento/área em causa.
Ger 64 Implementar as medidas de mitigação adequadas mediante os resultados do
Programa de Monitorização proposto.
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6.3

MEDIDAS DE ÂMBITO ESPECÍFICO

6.3.1

Biodiversidade

6.3.1.1

Fase de projeto
Eco 1 Prevenir/minimizar o abate de exemplares arbóreos com interesse
conservacionista, quer através do ajuste em obra de acessos e áreas de
trabalho, quer nos casos de afetação definitiva em função da implantação de
apoios, com o ajuste para zonas de clareira dos seguintes apoios com maior
probabilidade de impacte: 4, 11, 52, 111, 135, 174, 197, 198, 201, 203, 207 e
37A (uma vez que é expectável a afetação direta de alguns exemplares de
Quercus suber e Quercus rotundifólia, espécies protegidas por legislação
nacional específica) e dos apoios 4, 33, 34, 35 e 40 (uma vez que é expectável
a afetação de afloramentos rochosos, que propiciam a presença de espécies
casmofíticas) [LDVR.PGO].
Eco 2 Assinalar zonas sensíveis à fauna onde se detete a necessidade de proteção
(e.g. zonas de reprodução ou nidificação; zonas de repouso de espécies com
estatuto de conservação desfavorável; zonas de atravessamento de anfíbios
com elevada probabilidade de ocorrer atropelamentos; entre outros)
[LDVR.PGO].
Eco 3 Concretizar a colocação de dispositivos anti-colisão e suportes para
nidificação conforme previsto em projeto (nos termos do Protocolo
REN/ICNB: deverá aplicar-se sinalização de caráter intensivo –
alternadamente em cada cabo de terra para que em perfil resulte numa
sinalização de um dispositivo em cada 5 metros (10 em 10 metros,
alternadamente em cada cabo de terra) e preventivo – alternadamente em
cada cabo de terra para que em perfil resulte numa sinalização de um
dispositivo em cada 10 metros (de 20 em 20 metros, alternadamente em
cada cabo de terra). A sinalização poderá ser feita com BFD’s (Bird Flight
Diverter), sinalizadores de espiral de fixação dupla de 35 cm de diâmetro
(Espirais de Sinalização Dupla), de cor vermelha e branca.
Considerando os habitats atravessados, espécies potenciais, observadas e
referidas na bibliografia, deverá proceder-se à instalação de dispositivos anticolisão nos seguintes vãos:
 Intensivo – entre apoios 57 a 76B;
 Preventivo - entre apoios 9 a 14; 25 a 43; 66 a 70 (coincidente com
critérios intensivo); 78 a 89; e 128 a 165.
Além dos dispositivos anti-colisão, deverão ser instalados suportes para
nidificação de cegonha, minimizando a probabilidade desta espécie instalar
os seus ninhos noutros locais dos apoios, mais propensos à potenciar a
mortalidade por colisão. Os suportes deverão ser instalados em todos os
apoios referenciados: 9 a 14; 25 a 43; 66 a 70; e 78 a 89 [LDVR.PGO].
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6.3.1.2

Fase prévia à construção
Eco 4 No âmbito das ações de sensibilização para trabalhadores e encarregados
envolvidos nas obras, a desenvolver conforme medida Ger 7, devem ser
destacados os aspetos ligados à ecologia, de forma a garantir a não afetação
das espécies mais importantes para conservação e o reconhecimento de
espécies exóticas invasoras para melhor prevenir a sua disseminação, e a
conduta relativamente a medidas de minimização a implementar
(decorrentes do PGEEI) [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Eco 5 Sempre que tenham sido identificadas áreas de nidificação de espécies
sensíveis, passíveis de sofrer perturbação da reprodução e/ou perdas de
ninhadas, deverão limitar-se as intervenções na sua proximidade durante as
épocas reprodutivas [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

6.3.1.3

Fase de construção
Eco 6 Deverá ser protegida e preservada a vegetação arbórea e arbustiva existente
na envolvente dos locais da obra e acessos, através da implementação de
medidas cautelares a definir no início da obra. Destacam-se como sensíveis
os indivíduos adultos de espécies arbóreas autóctones que deverão ser
assinalados sempre que exista o risco de uma possível afetação
desnecessária (em caso de abate de azinheiras ou sobreiros, deverá ser
efetuada a sua cintagem prévia com tinta branca indelével). A sinalização
deve ser mantida durante o período em que a obra decorre junto às áreas a
intervencionar. Deverá ser evitado o abate de árvores, sobretudo quando se
tratem de quercíneas [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Eco 7 Na faixa de proteção à linha deverão ser removidas apenas espécies arbóreas
de crescimento rápido existentes no local, promovendo uma gestão que
preserve as espécies arbóreas autóctones presentes [LDVR.PGO].
Eco 8 Interditar a plantação de espécies invasoras, nomeadamente de eucalipto,
nas zonas periféricas (ver Plano de Gestão de Invasoras) [LDVR.PGO].
Eco 9 Fazer um controlo e sempre que possível erradicação de núcleos ou
indivíduos isolados de espécies invasoras, de forma a evitar a sua expansão
na área de influência do projeto e zona envolvente (ver Plano de Gestão de
Invasoras) [LDVR.PGO].
Eco 10 A localização dos núcleos ou indivíduos de invasoras, a serem alvo de
controlo e erradicação, deve ser sinalizada para um fácil acompanhamento
da sua evolução durante a fase de obra e as medidas de controlo aplicadas
devem ser replicadas sempre que se observe a regeneração das plantas ou o
surgimento de novos locais com espécies invasoras (ver Plano de Gestão de
Invasoras) [LDVR.PGO].
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Eco 11 Assegurar que o solo a remover e a utilizar noutras áreas, com probabilidade
de conter sementes de espécies invasoras, deverá ser adequadamente
tratado (aplicação de herbicida, técnicas de fogo controlado) de modo a
destruir as sementes existentes ou despoletar a sua germinação para
posterior erradicação das plântulas de invasoras que surjam, de acordo com
as medidas definidas no Plano de Gestão de Invasoras [LDVR.PGO, SPGO,
SDVR].
6.3.1.4

Fase de exploração
Eco 12 Assegurar a rigorosa e regular vigilância, controlo e manutenção da faixa de
servidão da linha elétrica, com especial enfoque nas espécies de crescimento
rápido e espécies exóticas [LDVR.PGO].
Eco 13 Durante a fase de exploração as medidas a implementar encontram-se
relacionadas com o controlo anual de espécies invasoras na área afeta ao
projeto de forma a controlar o seu processo de expansão (medidas de
compensação), conforme estabelecido no Plano de Gestão de Invasoras
[LDVR.PGO].

6.3.2

Uso e ocupação do solo

6.3.2.1

Fase de projeto
Nada a assinalar.

6.3.2.2

Fase prévia à construção
Nada a assinalar.

6.3.2.3

Fase de construção
Nada a assinalar.

6.3.2.4

Fase de exploração
Nada a assinalar.

6.3.3

Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo

6.3.3.1

Fase de projeto
Nada a assinalar.
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6.3.3.2

Fase prévia à construção
OT 1 Proceder, em fase de licenciamento dos projetos das subestações, ao
licenciamento em termos de utilização do domínio hídrico junto da APA/ARH
[SPGO, SDVR].

6.3.3.3

Fase de construção
OT 2 Proceder, em fase de construção após o pleno acordodos proprietários, aos
ajustes às áreas de trabalho que forem necessários, desde que tecnicamente
viáveis, para evitar o abate de sobreiros e azinheiras [LDVR.PGO].
OT 3 Proceder ao pedido de abate de sobreiros e azinheiras junto do ICNF, caso
não seja possível evitar a sua afetação [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
OT 4 Proceder, quando necessário e ao longo do avanço da construção da linha, ao
pedido de autorização de corte de povoamentos de eucalipto e pinheiro
junto do ICNF [LDVR.PGO].

6.3.3.4

Fase de exploração
Nada a assinalar.

6.3.4

Paisagem

6.3.4.1

Fase de projeto
Nada a assinalar.

6.3.4.2

Fase prévia à construção
Nada a assinalar.

6.3.4.3

Fase de construção
Pai 1 Minimizar, tanto quanto possível, o prazo que medeia a realização da
desmatação e recuperação paisagística/recuperação das condições préexistentes das áreas afetas à obra [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Pai 2 Minimizar, tanto quanto possível, o prazo que medeia a modelação de
taludes e a deposição da terra vegetal (previamente decapada e armazenada)
[LDVR.PGO].
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Pai 3 Assegurar a implementação e o acompanhamento da obra de Integração
Paisagística zelando pelo permanente cumprimento dos aspetos de
integração paisagística [SPGO, SDVR].
Pai 4 Prever a reconstituição do coberto vegetal das vias de acesso que não sejam
necessárias durante a fase de exploração assim como dos taludes e áreas
marginais às vias que se mantiverem operacionais [LDVR.PGO].
6.3.4.4

Fase de exploração
Pai 5 Após a concretização da obra e num prazo mínimo de 2 anos, deverá avaliarse a evolução do revestimento natural das superfícies intervencionadas.
Durante esta fase, caso seja necessário, deverão ser tomadas medidas
corretivas de possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou em
zonas em que o sistema de drenagem superficial se encontra danificado ou
mal implantado. Estas medidas deverão ser sempre previamente aprovadas
pela Autoridade de AIA [SPGO, SDVR].

6.3.5

Ambiente sonoro

6.3.5.1

Fase de projeto
Nada a assinalar.

6.3.5.2

Fase prévia à construção
Nada a assinalar.

6.3.5.3

Fase de construção
Acu 1 Caso haja necessidade e estejam previstas tarefas particularmente ruidosas e
não minimizáveis, como por exemplo desmontes a fogo, dever-se-ão
informar atempadamente os potenciais recetores expostos da data de
ocorrência dessas situações [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

6.3.5.4

Fase de exploração
Nada a assinalar.

6.3.6

Socioeconomia

6.3.6.1

Fase de projeto
Nada a assinalar.
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6.3.6.2

Fase prévia à construção
SE 1

6.3.6.3

A calendarização dos trabalhos deve ter em conta a minimização das
perturbações das atividades agrícolas (atendendo aos períodos de cultivo e
ao estado de desenvolvimento das culturas existentes) [LDVR.PGO].

Fase de construção
Nada a assinalar.

6.3.6.4

Fase de exploração
Nada a assinalar.

6.3.7

Património arqueológico e etnográfico

6.3.7.1

Fase de projeto
Pat 1 Considerando os impactes negativos indiretos (impactes na paisagem) na
Anta da Casa dos Cantoneiros (n.º 50) e na Anta da Herdade do Silval 3 (n.º
198), deve ser estudada a viabilidade de um traçado alternativo de linha, que
evite o enquadramento da linha no campo de visão dos 2 monumentos
megalíticos. Não sendo estes impactes significativos, deve assegurar-se que o
eventual maior afastamento a assegurar às ocorrências não interfira com
outras condicionantes de localização, com destaque para a proximidade a
áreas que se constituam como recetores sensíveis, e que não ponham em
causa a viabilidade económica e técnica do traçado de linha face ao
projetado [LDVR.PGO]. Sugere-se que se avaliem as seguintes possibilidades:
 Deslocação para norte/nordeste dos apoios 41 e 42, o mais próximo
possível ao limite norte do corredor, assegurando o respeito das áreas
de montado de sobro e azinho e o afastamento a linha de água existente
(DPH);
 Deslocação para noroeste dos apoios 101 e 102, o mais próximo possível
ao limite do corredor onde este inflete de oeste para sul, assegurando o
respeito das áreas de montado de sobro e azinho e o afastamento a
linha de água existente (DPH).

6.3.7.2

Fase prévia à construção
Pat 2 Proceder a sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico, aplicáveis no
âmbito do projeto da Subestação de Divor ao único local com impacte
negativo direto (335 – Monte das Figueiras) [SPGO]. Os objetivos das
sondagens arqueológicas de diagnóstico serão:
 Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e
determinar a sua extensão.
 Caracterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos
identificados no decorrer das sondagens.
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 Caracterizar o seu estado de conservação.
 Avaliar o potencial histórico e arqueológico deste sítio.
Após a realização das sondagens arqueológicas deverá ser elaborado um
relatório com os seguintes objetivos:
 Apresentar uma síntese dos resultados obtidos.
 Apresentar a avaliação do potencial arqueológico do sítio.
 Apresentar outras medidas de minimização patrimonial, como seja, a
realização de intervenções arqueológicas em área (localização,
metodologia, volume de terras, tratamento e conservação de materiais
arqueológicos).
Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de
contextos arqueológicos conservados e com elevado valor histórico e
científico, deverá ser realizada uma intervenção arqueológica em área, nas
zonas afetadas diretamente pelo projeto.
Quadro 6.1 – Síntese das medidas específicas de mitigação patrimonial: SDVR
Nº

Sítio

335

Monte das
Figueiras 10

Medidas de Minimização



Escavação manual de sondagens arqueológicas de
diagnóstico.
Área total das sondagens – 20 m².

Pat 3 Proceder a sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico, aplicáveis no
âmbito do projeto da Linha Divor-Pegões ao único local com impacte
negativo direto (342 – Monte das Fazendas 3) [LDVR.PGO]. Os objetivos das
sondagens arqueológicas de diagnóstico serão:
 Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e
determinar a sua extensão.
 Caracterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos
identificados no decorrer das sondagens.
 Caracterizar o seu estado de conservação.
 Avaliar o potencial histórico e arqueológico deste sítio.
Após a realização das sondagens arqueológicas deverá ser elaborado um
relatório com os seguintes objetivos:
 Apresentar uma síntese dos resultados obtidos.
 Apresentar a avaliação do potencial arqueológico do sítio.
 Apresentar outras medidas de minimização patrimonial, como seja, a
realização de intervenções arqueológicas em área (localização,
metodologia, volume de terras, tratamento e conservação de materiais
arqueológicos).
Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de
contextos arqueológicos conservados e com elevado valor histórico e
científico, deverá ser realizada uma intervenção arqueológica em área, nas
zonas afetadas diretamente pelo projeto.
Quadro 6.2 – Síntese das medidas específicas de mitigação patrimonial: LDVR.PGO
Nº

Sítio

342

Monte das
Fazendas 3

Medidas de Minimização



Escavação manual de sondagens arqueológicas de
diagnóstico.
Área total das sondagens – 20 m².
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6.3.7.3

Fase de construção
Pat 4 Assegurar o acompanhamento arqueológico permanente, contínuo e
presencial (se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo
terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes) durante as
operações que impliquem movimentações de terras (desmatações,
escavações, terraplanagens, depósitos, abertura de acessos, escavação dos
caboucos dos apoios e zonas de empréstimos/depósito 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
prospeções arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, nas
situações de visibilidade nula ou baixa (em conformidade com a visibilidade
do solo) [LDVR.PGO, SPGO, SVDR].
Pat 5 As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todas as ocorrências
patrimoniais situadas na zona abrangida pelos projetos são as seguintes
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR]:
 Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local
referido no estudo ambiental e nos estudos ambientais anteriores.
 A área de proteção deve ser definida pelo arqueólogo em obra, sendo
necessário garantir a conservação in situ de todas as ocorrências
patrimoniais.
 Não se devem construir estaleiros ou zonas de depósito/empréstimo de
inertes a menos de 50m das ocorrências inventariadas ou identificadas
no decorrer da empreitada.
 É necessário especial prudência com os elementos arquitetónicos
(fragmentos de coluna) observados junto ao monte alentejano, situado
nas imediações da área de incidência do projeto.
 A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita
sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas.
Pat 6 Será ainda necessário realizar as seguintes tarefas em todos os edifícios
expostos durante o corte da vegetação e com impactes negativos diretos,
como é caso do sítio do Monte das Figueiras 10 (n.º 335) [LDVR.PGO, SPGO,
SDVR]:
 Levantamento do alçado e planta de cada unidade arquitetónica (à
escala 1:100 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20).
 Registo fotográfico exaustivo do edificado, após a limpeza da vegetação.
 Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam
exaustivamente os elementos arquitetónicos, os elementos construtivos
e as técnicas de construção usadas.
Após o registo exaustivo do edificado, deverá ser efetuada a remoção das
construções com impactes diretos, sendo obrigatório o acompanhamento
arqueológico.
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Pat 7 Os achados móveis registados durante o acompanhamento arqueológico
devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo da tutela do
património cultural [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
Pat 8 Antes de a obra ter início deverão ser discutidas, por todos os intervenientes,
as medidas necessárias para evitar a destruição de sítios com valor
patrimonial que venham a ser identificados, bem como, os procedimentos e
normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico [LDVR.PGO,
SPGO, SDVR].
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas
em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais:
 Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização.
 Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento
arqueológico (de caráter natural e de caráter antrópico) que
fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem
necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a
interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos
identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por
exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico.
Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este
deverá ser alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção
Regional de Cultura do Alentejo, pelos canais que vierem a ser combinados
em sede própria.
No decorrer do Acompanhamento Arqueológico deverão ser realizados
relatórios mensais e um relatório final.
No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caracterização da
obra em curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos
realizados pela equipa naquele mês.
Outro objetivo importante deste texto será a apresentação de todas as
ocorrências de caráter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do
Acompanhamento e a apresentação de medidas de minimização, no caso de
surgiram novos locais com interesse patrimonial, a partir de elementos
criteriosos e solidamente sustentados (avaliação do valor patrimonial do sítio
e avaliação do grau de afetação do local identificado).
Deverá ser feita a cartografia dos setores de obra que foram alvo do
Acompanhamento Arqueológico, tal como, a localização exata de todas
incidências patrimoniais identificadas (escala 1:25.000 e escala de projeto).
O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas
as tarefas. Assim, deverá feito um texto, no qual serão apresentados os
objetivos e as metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária
do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem
original.
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Pat 9 As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na
zona abrangida pelo projeto são as seguintes [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]:
 Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local
identificado nos trabalhos, desde que não seja afetado diretamente pelo
projeto.
 Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se
encontrarem contextos habitacionais ou funerários, durante o
acompanhamento arqueológico.
- As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos:
identificação e caracterização de contextos arqueológicos; avaliação
do valor patrimonial do local; apresentação de soluções para
minimizar o impacto da obra.
- Na eventualidade de surgirem contextos arqueológicos conservados
nas sondagens de diagnóstico será necessário proceder ao seu
registo completo em toda a área com afetação negativa direta.
6.3.7.4

Fase de exploração
Nada a assinalar.

6.3.8

Solos

6.3.8.1

Fase de projeto
Ped 1 Escolher os locais de implantação dos apoios, sempre que possível, em solos
sem aptidão agrícola [LDVR.PGO].

6.3.8.2

Fase prévia à construção
Nada a assinalar.

6.3.8.3

Fase de construção
Nada a assinalar.

6.3.8.4

Fase de exploração
Nada a assinalar.

6.3.9

Geologia e geomorfologia

6.3.9.1

Fase de projeto
Nada a assinalar.
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6.3.9.2

Fase prévia à construção
Nada a assinalar.

6.3.9.3

Fase de construção
Nada a assinalar.

6.3.9.4

Fase de exploração
Nada a assinalar.

6.3.10

Saúde humana
Nada a assinalar.

6.3.11

Clima e alterações climáticas
Nada a assinalar.

6.3.12

Recursos hídricos

6.3.12.1 Fase de projeto
Nada a assinalar.

6.3.12.2 Fase prévia à construção
Nada a assinalar.

6.3.12.3 Fase de construção
RH 1 Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem
linhas de água, passagens hidráulicas, de secção dimensionada para uma
cheia centenária, de forma a não interromper o escoamento natural das
linhas de água potencialmente afetadas. Todas as intervenções em domínio
hídrico devem ser previamente licenciadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 226A/2007, de 31 de maio, e Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro
[LDVR.PGO].
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RH 2 As intervenções na proximidade de redes de drenagem e regadio (levadas),
superficiais ou subterrâneas, devem ser efetuadas de modo evitar a
deposição de materiais em valas e a rutura de condutas [LDVR.PGO, SPGO,
SDVR].
6.3.12.4 Fase de exploração
Nada a assinalar.

6.3.13

Qualidade do ar

6.3.13.1 Fase de projeto
Nada a assinalar.

6.3.13.2 Fase prévia à construção
Nada a assinalar.

6.3.13.3 Fase de construção
Nada a assinalar.

6.3.13.4 Fase de exploração
Nada a assinalar.
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6.1

QUADRO-SÍNTESE DE MEDIDAS
MEDIDA

NATUREZA
DA MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

Eco 1

Prevenir/minimizar o abate de exemplares arbóreos com interesse conservacionista, quer através do ajuste em
obra de acessos e áreas de trabalho, quer nos casos de afetação definitiva em função da implantação de apoios,
com o ajuste para zonas de clareira dos seguintes apoios com maior probabilidade de impacte: 4, 11, 52, 111,
135, 174, 197, 198, 201, 203, 207 e 37A (uma vez que é expectável a afetação direta de alguns exemplares de
Quercus suber e Quercus rotundifólia, espécies protegidas por legislação nacional específica) e dos apoios 4, 33,
34, 35 e 40 (uma vez que é expectável a afetação de afloramentos rochosos, que propiciam a presença de
espécies casmofíticas) [LDVR.PGO].

Preventiva

Biodiversidade

Projetista

Eco 2

Assinalar zonas sensíveis à fauna onde se detete a necessidade de proteção (e.g. zonas de reprodução ou
nidificação; zonas de repouso de espécies com estatuto de conservação desfavorável; zonas de atravessamento
de anfíbios com elevada probabilidade de ocorrer atropelamentos; entre outros) [LDVR.PGO].

Preventiva

Biodiversidade

Projetista

Eco 3

Concretizar a colocação de dispositivos anti-colisão e suportes para nidificação conforme previsto em projeto
(nos termos do Protocolo REN/ICNB: deverá aplicar-se sinalização de caráter intensivo – alternadamente em
cada cabo de terra para que em perfil resulte numa sinalização de um dispositivo em cada 5 metros (10 em 10
metros, alternadamente em cada cabo de terra) e preventivo – alternadamente em cada cabo de terra para que
em perfil resulte numa sinalização de um dispositivo em cada 10 metros (de 20 em 20 metros, alternadamente
em cada cabo de terra). A sinalização poderá ser feita com BFD’s (Bird Flight Diverter), sinalizadores de espiral
de fixação dupla de 35 cm de diâmetro (Espirais de Sinalização Dupla), de cor vermelha e branca.
Considerando os habitats atravessados, espécies potenciais, observadas e referidas na bibliografia, deverá
proceder-se à instalação de dispositivos anti-colisão nos seguintes vãos:
 Intensivo – entre apoios 57- 76B;
 Preventivo - entre apoios 9-14; 25-43; 66-70 (coincidente com critério intensivo); 78-89; e 128-165.
Além dos dispositivos anti-colisão, deverão ser instalados suportes para nidificação de cegonha, minimizando a
probabilidade desta espécie instalar os seus ninhos noutros locais dos apoios, mais propensos à potenciar a
mortalidade por colisão. Os suportes deverão ser instalados em todos os apoios referenciados: 9 a 14; 25 a 43;
66 a 70; e 78 a 89 [LDVR.PGO].

Preventiva

Biodiversidade

Projetista

CÓDIGO
PROJETO
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CÓDIGO

Pat 1

MEDIDA
Considerando os impactes negativos indiretos (impactes na paisagem) na Anta da Casa dos Cantoneiros (n.º 50)
e na Anta da Herdade do Silval 3 (n.º 198), deve ser estudada a viabilidade de um traçado alternativo de linha,
que evite o enquadramento da linha no campo de visão dos 2 monumentos megalíticos. Não sendo estes
impactes significativos, deve assegurar-se que o eventual maior afastamento a assegurar às ocorrências não
interfira com outras condicionantes de localização, com destaque para a proximidade a áreas que se constituam
como recetores sensíveis, e que não ponham em causa a viabilidade económica e técnica do traçado de linha
face ao projetado [LDVR.PGO]. Sugere-se que se avaliem as seguintes possibilidades:

NATUREZA
DA MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

Preventiva

Património

Projetista

Preventiva

Solos

Projetista

 Deslocação para norte/nordeste dos apoios 41 e 42, o mais próximo possível ao limite norte do corredor,
assegurando o respeito das áreas de montado de sobro e azinho e o afastamento a linha de água existente
(DPH);
 Deslocação para noroeste dos apoios 101 e 102, o mais próximo possível ao limite do corredor onde este
inflete de oeste para sul, assegurando o respeito das áreas de montado de sobro e azinho e o afastamento a
linha de água existente (DPH).
Ped 1

Escolher os locais de implantação dos apoios, sempre que possível, em solos sem aptidão agrícola [LDVR.PGO].
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MEDIDA

NATUREZA
DA MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

Ger 1

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) – ver Anexo V (Volume IV), onde se
inclua o planeamento da execução de todos os elementos das obras e a identificação e pormenorização das
medidas de minimização a implementar na fase da execução e respetiva calendarização. As medidas
apresentadas para a fase de construção dos projetos, bem como as medidas que vierem a decorrer do processo
de AIA, devem ser incluídas nesse PAAO, sempre que se verificar necessário, e sem prejuízo de outras que se
venham a verificar necessárias [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

Ger 2

Implementar os Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) – ver Anexo VI
para o PPGRCD da Linha Divor-Pegões (Volume IV) [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

Ger 3

Implementar o Plano de Acessos (PA) – ver Anexo VII (Volume IV) [LDVR.PGO].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

Ger 4

Implementar o Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras (PGEEI) – ver Anexo IX (Volume IV) [LDVR.PGO].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

Ger 5

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população residente
na área envolvente, mediante comunicação às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia interessadas. A
informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a
realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação das
acessibilidades [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Dono de Obra,
em articulação com
Empreiteiro e
Fiscalização

Ger 6

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro e Dono de
Obra

Ger 7

Previamente ao início da obra devem ser promovidas ações de sensibilização ambiental para os trabalhadores
envolvidos na obra, de modo a que estes sejam devidamente informados da conduta a ter durante o período em
que a obra decorre e focadas nas atividades de obra suscetíveis de provocar impactes ambientais e medidas de
minimização e boas práticas a assegurar no decurso dos trabalhos [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Transversal

A promover pelo Dono
de Obra

CÓDIGO
CONSTRUÇÃO
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CÓDIGO
Ger 8

MEDIDA
Esclarecer os proprietários de parcelas com uso florestal acerca das limitações que incidem sobre as formas de
exploração do solo na faixa de segurança [LDVR.PGO].

NATUREZA
DA MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

Preventiva
Mitigação

Transversal

Dono de Obra

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Os estaleiros, parques de materiais e maquinaria e outras áreas de apoio à obra (incluindo, quando necessário,
áreas de empréstimo e /ou áreas de deposição de terras sobrantes) devem localizar-se em áreas já utilizadas
para o mesmo fim ou em áreas degradadas ou impermeabilizadas/de reduzido coberto vegetal, privilegiando
locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura
de acessos. Não devem ser ocupados os seguintes locais e deverão ser salvaguardas o maior número de
vertentes ambientais possíveis:

Ger 9

 Áreas do domínio público hídrico (afastamento de 50 e 10 m das margens de cursos de água principais e
linhas de água não navegáveis, respetivamente);
 Perímetros de proteção de captações;
 Áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e/ou da Reserva Ecológica Nacional (REN);
 Áreas inseridas no sistema nacional de áreas classificadas ou outras áreas com estatuto de proteção;
 Outras áreas de habitats ou biótopos de espécies sensíveis e de espécies com relevância do ponto de vista
da conservação, tanto florísticas como faunísticas;
 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;
 Áreas de ocupação agrícola;
 Proximidade de áreas urbanas/habitadas e/ou turísticas;
 Zonas de proteção do património;
 Outras condicionantes, restrições de utilidade pública e servidões administrativas aplicáveis.
A localização preferencial dos estaleiros e outras áreas de apoio deverá respeitar as áreas condicionadas para a
localização de estaleiro(s) refletidas no Plano de Condicionantes à Implantação de Estaleiro(s) (Anexo VIII,
Volume IV). Caso o Adjudicatário abdique da utilização dos locais pré-definidos, o processo de seleção das novas
áreas deverá respeitar a Carta de Condicionantes, bem como todas as condicionantes de ordenamento do
território, áreas legalmente protegidas, servidões e restrições de utilidade pública, e todos os requisitos que se
listam nos pontos anteriores [SPGO, SDVR].

Ger 10

Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a intervencionar devendo os mesmos ser
delimitados com sinalização bem visível [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
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NATUREZA
DA MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

Ger 11

A área afeta aos estaleiros e a todos os trabalhos relacionados com a execução da obra, deverá ser reduzida ao
mínimo possível, selecionando as áreas estritamente indispensáveis para a sua correta implementação,
salvaguardando o maior número de vertentes ambientais possível. Em particular deve evitar-se a abertura de
clareiras que potenciem a invasão por espécies exóticas invasoras [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 12

Vedar todas as áreas de estaleiros e de parque de materiais [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 13

As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, como a implantação de apoios, devem
ser devidamente sinalizadas e, se necessário, vedadas, para assegurar a proteção de pessoas, culturas e gado
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 14

Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantação dos estaleiros
[SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

Ger 15

Proceder, no caso em que os apoios sejam implantados em zonas de declive acentuado, à drenagem periférica
na área de trabalho, de forma a reduzir o escoamento sobre os locais onde ocorrerá a mobilização do solo
[LDVR.PGO].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 16

Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reintegração de áreas
intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada em todas as zonas onde ocorram mobilizações do solo e de
acordo com as características do solo. Excetua-se a reutilização de terras dos locais onde se registe a presença
de espécies exóticas invasoras (como Acacia melanoxylon); esta não poderá ser utilizada como terra vegetal,
devendo ser encaminhada para destino adequado [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
articulado com
acompanhamento de
especialidade

Ger 17

Limitar as ações de desmatação nos acessos a melhorar e/ou a construir, às áreas indispensáveis [LDVR.PGO].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 18

As zonas selecionadas para desmatação e poda ou corte de árvores (em particular para a definição da faixa de
proteção à linha) devem ser assinaladas com marcas visíveis (por exemplo, fitas coloridas), permitindo a
identificação das áreas de intervenção em qualquer instante [LDVR.PGO].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
articulado com
acompanhamento de
especialidade

CÓDIGO

MEDIDA
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MEDIDA

NATUREZA
DA MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

Ger 19

Não é permitida a colocação de cravos, cavilhas, correntes ou sistemas semelhantes em árvores e arbustos, bem
como deixar raízes a descoberto e sem proteção, nomeadamente em valas e escavações. É proibida qualquer
operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou azinheira, ainda que dispersos, bem como
quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou evidente depreciação (como sejam a remoção de terra
vegetal ou mobilizações de fundo do solo) [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 20

A biomassa vegetal e outros resíduos resultantes destas atividades devem ser removidos e devidamente
encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilização. No caso de operações de rechega e destino
de outros resíduos resultantes da exploração florestal, deve promover-se a articulação com o proprietário e
acordadas as ações a tomar [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
a articular com
proprietários, Dono de
Obra e Fiscalização

Ger 21

O material lenhoso decorrente da abertura de faixa, que não seja estilhaçado, deve ser prontamente retirado do
local, a fim de não constituir um foco/meio de propagação de fogo [LDVR.PGO].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 22

Efetuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com mecanismos adequados à retenção de
eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 23

Proceder à prospeção arqueológica após a desmatação das áreas de estaleiro, acessos e outras áreas funcionais
da obra que não tenham sido prospetadas em fase de EIA [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Dono de Obra,
com recurso a
acompanhamento de
especialidade

Ger 24

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando repetição
de ações sobre as mesmas áreas [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 25

Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de
solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido [LDVR.PGO,
SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 26

Sempre que das atividades de construção resultem terras sobrantes, nomeadamente da abertura de caboucos,
estas deverão ser preferencialmente utilizadas para recobrimento das fundações ou espalhamento junto dos
apoios, após a execução dos maciços de fundação. No caso da Subestação de Divor já se prevê uma área para
reaproveitamento de terras sobrantes no âmbito do Projeto de Integração Paisagística [LDVR.PGO, SPGO,
SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

CÓDIGO
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NATUREZA
DA MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

Nos períodos de chuva, as terras vegetais deverão ser cobertas com material impermeável durante o
armazenamento temporário [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 28

Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em áreas de Reserva Agrícola Nacional ou
de Reserva Ecológica Nacional de forma a não serem afetadas áreas suplementares de solos integrados nessa(s)
reserva(s), evitando a afetação de áreas circundantes e não deixando no local elementos grosseiros
provenientes da escavação [LDVR.PGO].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 29

Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da decapagem dos
solos, a menos de 50 m das linhas de água, nem em zonas de cheias ou zonas inundáveis [LDVR.PGO, SPGO,
SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 30

Privilegiar o uso de caminhos (rodovias, caminhos municipais, caminhos florestais ou acessos/áreas de
circulação de máquinas agrícolas) já existentes para aceder aos locais da obra [LDVR.PGO].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

Transversal

Empreiteiro,
a articular com
proprietários, Dono de
Obra e Fiscalização

CÓDIGO

Ger 27

MEDIDA

Na abertura de novos acessos deverá [LDVR.PGO]:

Ger 31

Ger 32

 assegurarem-se dispositivos/valas que facilitem a escorrência natural das águas, nomeadamente nas áreas
em que atravessam zonas de depressão;
 reduzir-se ao mínimo a largura da via, dimensão dos taludes, corte de vegetação e movimentações de terra;
 evitar-se a destruição de vegetação ripícola;
 reduzir-se a afetação de culturas;
 reduzir-se a afetação de áreas de Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional;
 evitar a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico (nomeadamente sobreiros e
azinheiras);
 contornar, sempre que possível, as áreas de habitats naturais cartografados (nomeadamente os habitats
naturais de floresta – Carvalhais, Galerias ripícolas, Sobreiral – e de afloramentos rochosos – comunidades
rupícolas).
Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/ arrendatários dos terrenos a afetar. Caso
não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, previamente à interrupção,
uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso às propriedades [LDVR.PGO,
SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação
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CÓDIGO

MEDIDA

NATUREZA
DA MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

Ger 33

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em
consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade dos proprietários e populações
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 34

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte dos proprietários e população local [LDVR.PGO,
SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 35

Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se à criação de
condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo [LDVR.PGO].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 36

Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora destes
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 37

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de
poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra
[LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 38

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos
e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para destino
adequado, prevenindo ou minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a
recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas) [SPGO,
SDVR].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

Ger 39

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, o percurso deverá ser o mais curto possível e deverão
ser adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras [SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 40

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados,
com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras [SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 41

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos
da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção [LDVR.PGO, SPGO,
SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro
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CÓDIGO

MEDIDA

NATUREZA
DA MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

Ger 42

As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, mas em oficinas
licenciadas [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 43

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem ao
período diurno (das 8h00 às 20h00) e nos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor. As atividades ruidosas
só poderão ter lugar fora do período referido com a emissão de licença especial de ruído [LDVR.PGO, SPGO,
SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 44

Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas de
drenagem de águas pluviais [SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 45

De forma a minimizar os potenciais impactes relacionados com a libertação de poeiras, deve proceder-se,
sempre que se justificar, à aspersão de água nas zonas de estaleiros durante os períodos secos e na proximidade
de áreas habitacionais ou frequentadas por pessoas e população local [SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 46

A saída de veículos das zonas de estaleiro e frente de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita
de modo a evitar a sua afetação por arrastamento de terras/lamas pelos rodados dos veículos [SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 47

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos e Origens de Água e Efluentes, considerando todos os
resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com
a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos
finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos, bem como as águas residuais passíveis de ser
produzidas e sua gestão [LDVR.PGO].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

Ger 48

Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam
encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 49

Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o armazenamento dos resíduos,
enquanto aguardam encaminhamento para destino adequado [SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 50

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes adequados e
estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem [SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 51

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com base nas
guias de acompanhamento [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

538

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

MEDIDA

NATUREZA
DA MEDIDA

FATOR AMBIENTAL

RESPONSÁVEL
IMPLEMENTAÇÃO

Ger 52

Efetuar, preferencialmente, a lavagem de betoneiras na central de betonagem. Quando esta se localizar a uma
distância que tecnicamente não o permita, deverá proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão, das
calhas de betonagem, de forma a que os mesmos fiquem depositados junto das terras a utilizar posteriormente,
no aterro das fundações dos apoios e plataformas das subestações [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

Ger 53

Efetuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tal não for possível, podem ser adotadas
casas de banho químicas ou fossas estanques (ou depósitos) para recolha das águas residuais. A recolha dos
efluentes recolhidos deve garantir a frequência necessária à manutenção das boas condições de higiene,
devendo ser realizada por uma empresa licenciada para o efeito [SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 54

Caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e combustíveis devem ser previstas áreas
impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame [SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

Ger 55

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e
envio para destino final ou recolha por operador licenciado [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 56

Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro, parque de materiais e outras áreas
afetadas pelas ações de obra, com reposição das condições existentes antes do início das obras [LDVR.PGO,
SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 57

Efetuar a descompactação dos solos e áreas utilizadas temporariamente durante a obra [LDVR.PGO, SPGO,
SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 58

Efetuar a recuperação de caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais em obra e que
possam ter sido afetados [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 59

Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas
zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação
Compensação

Transversal

Empreiteiro,
a articular com
autoridades

Ger 60

Os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afetadas devem ser devidamente reparados [LDVR.PGO,
SPGO, SDVR].

Mitigação
Compensação

Transversal

Empreiteiro,
a articular com
proprietários

CÓDIGO
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Ger 61

Proceder à limpeza das linhas de água de forma a anular qualquer obstrução total ou parcial, induzida pela obra,
bem como de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de
construção [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Ger 62

Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística das áreas degradadas, atendendo à
articulação/implementação dos Projetos de Integração Paisagística [SPGO, SDVR].

Mitigação

Transversal

Empreiteiro

Eco 4

No âmbito das ações de sensibilização para trabalhadores e encarregados envolvidos nas obras, a desenvolver
conforme medida Ger 7, devem ser destacados os aspetos ligados à ecologia, de forma a garantir a não afetação
das espécies mais importantes para conservação e o reconhecimento de espécies exóticas invasoras para
melhor prevenir a sua disseminação, e a conduta relativamente a medidas de minimização a implementar
(decorrentes do PGEEI) [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Biodiversidade

A promover pelo Dono
de Obra

Eco 5

Sempre que tenham sido identificadas áreas de nidificação de espécies sensíveis, passíveis de sofrer
perturbação da reprodução e/ou perdas de ninhadas, deverão limitar-se as intervenções na sua proximidade
durante as épocas reprodutivas [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Biodiversidade

Empreiteiro,
articulado com
acompanhamento de
especialidade

Eco 6

Deverá ser protegida e preservada a vegetação arbórea e arbustiva existente na envolvente dos locais da obra e
acessos, através da implementação de medidas cautelares a definir no início da obra. Destacam-se como
sensíveis os indivíduos adultos de espécies arbóreas autóctones que deverão ser assinalados sempre que exista
o risco de uma possível afetação desnecessária (em caso de abate de azinheiras ou sobreiros, deverá ser
efetuada a sua cintagem prévia com tinta branca indelével). A sinalização deve ser mantida durante o período
em que a obra decorre junto às áreas a intervencionar. Deverá ser evitado o abate de árvores, sobretudo
quando se tratem de quercíneas [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Preventiva
Mitigação

Biodiversidade

Empreiteiro,
articulado com
acompanhamento de
especialidade

Eco 7

Na faixa de proteção à linha deverão ser removidas apenas espécies arbóreas de crescimento rápido existentes
no local, promovendo uma gestão que preserve as espécies arbóreas autóctones presentes [LDVR.PGO].

Preventiva
Mitigação

Biodiversidade

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

Eco 8

Interditar a plantação de espécies invasoras, nomeadamente de eucalipto, nas zonas periféricas (ver Plano de
Gestão de Invasoras) [LDVR.PGO].

Preventiva
Mitigação

Biodiversidade

Empreiteiro

Eco 9

Fazer um controlo e sempre que possível erradicação de núcleos ou indivíduos isolados de espécies invasoras,
de forma a evitar a sua expansão na área de influência do projeto e zona envolvente (ver Plano de Gestão de
Invasoras) [LDVR.PGO].

Preventiva
Mitigação

Biodiversidade

Empreiteiro

CÓDIGO
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Eco 10

A localização dos núcleos ou indivíduos de invasoras, a serem alvo de controlo e erradicação, deve ser sinalizada
para um fácil acompanhamento da sua evolução durante a fase de obra e as medidas de controlo aplicadas
devem ser replicadas sempre que se observe a regeneração das plantas ou o surgimento de novos locais com
espécies invasoras (ver Plano de Gestão de Invasoras) [LDVR.PGO].

Mitigação

Biodiversidade

Empreiteiro

Eco 11

Assegurar que o solo a remover e a utilizar noutras áreas, com probabilidade de conter sementes de espécies
invasoras, deverá ser adequadamente tratado (aplicação de herbicida, técnicas de fogo controlado) de modo a
destruir as sementes existentes ou despoletar a sua germinação para posterior erradicação das plântulas de
invasoras que surjam, de acordo com as medidas definidas no Plano de Gestão de Invasoras

Mitigação

Biodiversidade

Empreiteiro

OT 1

Proceder, em fase de licenciamento dos projetos das subestações, ao licenciamento em termos de utilização do
domínio hídrico junto da APA/ARH [SPGO, SDVR].

OT 2

Proceder, ao longo do avanço da construção e após a negociação com proprietários, ao levantamento de
sobreiros e azinheiras e aos ajustes possíveis às áreas de trabalho para evitar o seu abate [LDVR.PGO].

OT 3

Proceder ao pedido de abate de sobreiros e azinheiras junto do ICNF, caso não seja possível evitar a sua
afetação [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

CÓDIGO

Preventiva

Ordenamento do
território e
Empreiteiro e Dono de
condicionantes ao uso
Obra
uso do solo

Preventiva

Ordenamento do
território e
Empreiteiro e Dono de
condicionantes ao uso
Obra
uso do solo

Preventiva

Ordenamento do
território e
Empreiteiro e Dono de
condicionantes ao uso
Obra
uso do solo

OT 4

Proceder, quando necessário e ao longo do avanço da construção da linha, ao pedido de autorização de corte de
povoamentos de eucalipto e pinheiro junto do ICNF [LDVR.PGO].

Preventiva

Ordenamento do
território e
condicionantes ao uso
uso do solo

Dono de Obra

Pai 1

Minimizar, tanto quanto possível, o prazo que medeia a realização da desmatação e recuperação
paisagística/recuperação das condições pré-existentes das áreas afetas à obra [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação

Paisagem

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização
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Pai 2

Minimizar, tanto quanto possível, o prazo que medeia a modelação de taludes e a deposição da terra vegetal
(previamente decapada e armazenada) [LDVR.PGO].

Mitigação

Paisagem

Empreiteiro

Pai 3

Assegurar a implementação e o acompanhamento da obra de Integração Paisagística zelando pelo permanente
cumprimento dos aspetos de integração paisagística [SPGO, SDVR].

Mitigação

Paisagem

Dono de Obra e
Fiscalização

Pai 4

Prever a reconstituição do coberto vegetal das vias de acesso que não sejam necessárias durante a fase de
exploração assim como dos taludes e áreas marginais às vias que se mantiverem operacionais [LDVR.PGO].

Mitigação

Paisagem

Empreiteiro

Acu 1

Caso haja necessidade e estejam previstas tarefas particularmente ruidosas e não minimizáveis, como por
exemplo desmontes a fogo, dever-se-ão informar atempadamente os potenciais recetores expostos da data de
ocorrência dessas situações [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].

Mitigação

Ambiente sonoro

Empreiteiro

SE 1

A calendarização dos trabalhos deve ter em conta a minimização das perturbações das atividades agrícolas
(atendendo aos períodos de cultivo e ao estado de desenvolvimento das culturas existentes) [LDVR.PGO].

Preventiva
Mitigação

Socioeconomia

Empreiteiro,
a aprovar por Dono de
Obra e Fiscalização

Preventiva
Mitigação

Património
arqueológico e
etnográfico

Dono de Obra,
com recurso a
acompanhamento de
especialidade

Proceder a sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico, aplicáveis no âmbito do projeto da Subestação de
Divor ao único local com impacte negativo direto (335 – Monte das Figueiras) [SPGO]. Os objetivos das
sondagens arqueológicas de diagnóstico serão:




Pat 2

Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e determinar a sua extensão.
Caracterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos identificados no decorrer das sondagens.
Caracterizar o seu estado de conservação.
Avaliar o potencial histórico e arqueológico deste sítio.

Após a realização das sondagens arqueológicas deverá ser elaborado relatório com os seguintes objetivos:
 Apresentar uma síntese dos resultados obtidos.
 Apresentar a avaliação do potencial arqueológico do sítio.
 Apresentar outras medidas de minimização patrimonial, como realização de intervenções arqueológicas em
área (localização, metodologia, volume de terras, tratamento e conservação de materiais arqueológicos).
Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de contextos arqueológicos conservados e
com elevado valor histórico e científico, deverá ser realizada uma intervenção arqueológica em área, nas zonas
afetadas diretamente pelo projeto.
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Mitigação

Património
arqueológico e
etnográfico

Dono de Obra,
com recurso a
acompanhamento de
especialidade

Mitigação

Património
arqueológico e
etnográfico

Dono de Obra,
com recurso a
acompanhamento de
especialidade

Proceder a sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico, aplicáveis no âmbito do projeto da Linha
Divor-Pegões ao único local com impacte negativo direto (342 – Monte das Fazendas 3) [LDVR.PGO]. Os
objetivos das sondagens arqueológicas de diagnóstico serão:




Pat 3

Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e determinar a sua extensão.
Caracterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos identificados no decorrer das sondagens.
Caracterizar o seu estado de conservação.
Avaliar o potencial histórico e arqueológico deste sítio.

Após a realização das sondagens arqueológicas deverá ser elaborado relatório com os seguintes objetivos:
 Apresentar uma síntese dos resultados obtidos.
 Apresentar a avaliação do potencial arqueológico do sítio.
 Apresentar outras medidas de minimização patrimonial, como seja, a realização de intervenções
arqueológicas em área (localização, metodologia, volume de terras, tratamento e conservação de materiais
arqueológicos).
Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de contextos arqueológicos conservados e
com elevado valor histórico e científico, deverá ser realizada uma intervenção arqueológica em área, nas zonas
afetadas diretamente pelo projeto.

Pat 4

Assegurar o acompanhamento arqueológico permanente, contínuo e presencial (se houver mais que uma frente
de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes) durante as
operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos,
abertura de acessos, escavação dos caboucos dos apoios e zonas de empréstimos/depósito 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 prospeções arqueológicas sistemáticas, no
solo livre de vegetação, nas situações de visibilidade nula ou baixa (em conformidade com a visibilidade do solo)
[LDVR.PGO, SPGO, SVDR].
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Mitigação

Património
arqueológico e
etnográfico

Dono de Obra,
com recurso a
acompanhamento de
especialidade

Mitigação

Património
arqueológico e
etnográfico

Dono de Obra,
com recurso a
acompanhamento de
especialidade

Mitigação

Património
arqueológico e
etnográfico

Dono de Obra,
com recurso a
acompanhamento de
especialidade

As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todas as ocorrências patrimoniais situadas na zona abrangida
pelos projetos são as seguintes [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]:

Pat 5

 Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local referido no estudo ambiental e nos
estudos ambientais anteriores.
 A área de proteção deve ser definida pelo arqueólogo em obra, sendo necessário garantir a conservação in
situ de todas as ocorrências patrimoniais.
 Não se devem construir estaleiros ou zonas de depósito/empréstimo de inertes a menos de 50m das
ocorrências inventariadas ou identificadas no decorrer da empreitada.
 É necessário especial prudência com os elementos arquitetónicos (fragmentos de coluna) observados junto
ao monte alentejano, situado nas imediações da área de incidência do projeto.
 A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que deverão ser
regularmente repostas.
Será ainda necessário realizar as seguintes tarefas em todos os edifícios expostos durante o corte da vegetação
e com impactes negativos diretos, como é caso do sítio do Monte das Figueiras 10 (n.º 335) [LDVR.PGO, SPGO,
SDVR]:

Pat 6

 Levantamento do alçado e planta de cada unidade arquitetónica (à escala 1:100 e com amostragens do
aparelho construtivo à escala 1:20).
 Registo fotográfico exaustivo do edificado, após a limpeza da vegetação.
 Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam exaustivamente os elementos arquitetónicos, os
elementos construtivos e as técnicas de construção usadas.
Após o registo exaustivo do edificado, deverá ser efetuada a remoção das construções com impactes diretos,
sendo obrigatório o acompanhamento arqueológico.

Pat 7

Os achados móveis registados durante o acompanhamento arqueológico devem ser colocados em depósito
credenciado pelo organismo da tutela do património cultural [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
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Mitigação

Património
arqueológico e
etnográfico

Dono de Obra,
com recurso a
acompanhamento de
especialidade

Antes de a obra ter início deverão ser discutidas, por todos os intervenientes, as medidas necessárias para evitar
a destruição de sítios com valor patrimonial que venham a ser identificados, bem como, os procedimentos e
normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico [LDVR.PGO, SPGO, SDVR].
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de Acompanhamento,
que têm os seguintes objetivos principais:
 Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização.
 Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de caráter natural e de
caráter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de
medidas de minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos
identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por exemplo, sondagens arqueológicas de
diagnóstico.

Pat 8

Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo de comunicação ao
Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção Regional de Cultura do Alentejo, pelos canais que vierem a ser
combinados em sede própria.
No decorrer do Acompanhamento Arqueológico deverão ser realizados relatórios mensais e um relatório final.
No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caracterização da obra em curso, bem como, uma
síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela equipa naquele mês.
Outro objetivo importante deste texto será a apresentação de todas as ocorrências de caráter patrimonial
identificadas ou realizadas no âmbito do Acompanhamento e a apresentação de medidas de minimização, no
caso de surgiram novos locais com interesse patrimonial, a partir de elementos criteriosos e solidamente
sustentados (avaliação do valor patrimonial do sítio e avaliação do grau de afetação do local identificado).
Deverá ser feita a cartografia dos setores de obra que foram alvo do Acompanhamento Arqueológico, tal como,
a localização exata de todas incidências patrimoniais identificadas (escala 1:25.000 e escala de projeto).
O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as tarefas. Assim, deverá feito um
texto, no qual serão apresentados os objetivos e as metodologias usadas, bem como, uma caracterização
sumária do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem original.
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Mitigação

Património
arqueológico e
etnográfico

Dono de Obra,
com recurso a
acompanhamento de
especialidade

RH 1

Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, passagens hidráulicas,
de secção dimensionada para uma cheia centenária, de forma a não interromper o escoamento natural das
linhas de água potencialmente afetadas. Todas as intervenções em domínio hídrico devem ser previamente
licenciadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e Portaria n.º 1450/2007, de 12 de
novembro [LDVR.PGO].

Mitigação

Recursos hídricos

Empreiteiro,
com o apoio do
projetista

RH 2

As intervenções na proximidade de redes de drenagem e regadio (levadas), superficiais ou subterrâneas, devem
ser efetuadas de modo evitar a deposição de materiais em valas e a rutura de condutas [LDVR.PGO, SPGO,
SDVR].

Mitigação

Recursos hídricos

Empreiteiro

CÓDIGO

MEDIDA
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona abrangida pelo projeto são as
seguintes [LDVR.PGO, SPGO, SDVR]:

Pat 9

 Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado nos trabalhos, desde que não
seja afetado diretamente pelo projeto.
 Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos habitacionais ou
funerários, durante o acompanhamento arqueológico.
-

As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação e caracterização de
contextos arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; apresentação de soluções para
minimizar o impacto da obra.

-

Na eventualidade de surgirem contextos arqueológicos conservados nas sondagens de diagnóstico será
necessário proceder ao seu registo completo em toda a área com afetação negativa direta.
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EXPLORAÇÃO
Ger 63

Assegurar ações de manutenção periódica, com a frequência adequada ao tipo de
infraestrutura/equipamento/área em causa.

Preventiva
Mitigação

Transversal

Entidade
concessionária

Ger 64

Implementar as medidas de mitigação adequadas mediante os resultados do Programa de Monitorização
proposto.

Mitigação

Transversal

Entidade
concessionária

Eco 12

Assegurar a rigorosa e regular vigilância, controlo e manutenção da faixa de servidão da linha elétrica, com
especial enfoque nas espécies de crescimento rápido e espécies exóticas [LDVR.PGO].

Preventiva
Mitigação

Biodiversidade

Entidade
concessionária

Eco 13

Durante a fase de exploração as medidas a implementar encontram-se relacionadas com o controlo anual de
espécies invasoras na área afeta ao projeto de forma a controlar o seu processo de expansão (medidas de
compensação), conforme estabelecido no Plano de Gestão de Invasoras [LDVR.PGO].

Preventiva
Mitigação

Biodiversidade

Entidade
concessionária

Pai 5

Após a concretização da obra e num prazo mínimo de 2 anos, deverá avaliar-se a evolução do revestimento
natural das superfícies intervencionadas. Durante esta fase, caso seja necessário, deverão ser tomadas medidas
corretivas de possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de
drenagem superficial se encontra danificado ou mal implantado. Estas medidas deverão ser sempre
previamente aprovadas pela Autoridade de AIA [SPGO, SDVR].

Mitigação

Paisagem

Entidade
concessionária

Código:

correspondente ao código dado no capítulo 5.1

Medida:

designação sintética da medida/ação a tomar

Natureza:

preventiva / mitigação / potenciação / compensação

Fator ambiental: referir o fator ambiental em que se enquadra, caso seja medida específica; transversal, se for uma medida genérica que abrange diversos descritores
Responsável:

proponente / projetista / entidade gestora / empreiteiro / outra entidade identificada para esse efeito
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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7

AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES
O presente capítulo pretende aglutinar e apresentar com clareza a avaliação global
qualitativo dos impactes ambientais do projeto, resultado das análises anteriormente
efetuadas – identificação e caracterização de impactes por áreas temáticas,
recomendação das respetivas de minimização e potenciação e impactes residuais
resultantes.
De forma a facilitar a consulta e permitir a rápida visualização de impactes, esta
avaliação é apresentada sob a forma de uma matriz-síntese, cujo formato permite a
apresentação simultânea da informação relativa a todas as variáveis envolvidas,
permitindo uma fácil leitura dos dados e a diferenciação por cores dos impactes
residuais como destaque final da avaliação global:


Eixo vertical – descritores estudados e respetivos impactes identificados;



Eixo horizontal – avaliação de impactes por cada um dos critérios de avaliação
pré-definidos.
Impacte negativo pouco significativo

Impacte negativo pouco significativo

Impacte negativo significativo

Impacte negativo significativo

Impacte negativo muito significativo

Impacte negativo muito significativo

Embora a matriz permita uma visualização rápida da avaliação global do projeto, a sua
análise e interpretação deverá ter em consideração que a mesma corresponde, por
definição, a uma visão simplificada dos impactes identificados, não dispensando
portanto a consulta das análises detalhadas apresentadas nos textos setoriais do
relatório síntese.
Salienta-se que os resultados expostos na matriz em termos de significância
contemplam já as possibilidades de minimização dos impactes identificados,
correspondendo assim, grosso modo, ao significado residual dos impactes ambientais
do projeto. No entanto, deve ressalvar-se que o procedimento de avaliação de
impactes residuais envolve sempre alguma incerteza, uma vez que é difícil precisar a
eficácia de algumas medidas, dependente de múltiplos fatores que por sua vez se
podem revestir de grande variabilidade. Mesmo a resposta dos fatores ambientais
para os quais se previram possíveis alterações não é um processo linear, introduzindo
assim um fator adicional de complexidade. Tendo em conta estas limitações, matrizes
como a que é apresentada devem ser essencialmente encaradas a título indicativo,
tendo em consideração que procuram fazer, essencialmente, um balanço aproximado
do projeto em termos do significado dos impactes residuais.
Uma vez que se pretende uma avaliação global focada nos impactes residuais, isto é,
após implementação de medidas, importa focar essa análise abrangente e única sob a
perspetiva dos impactes muito significativos e significativos, sendo estes os decisivos
para a decisão sobre a viabilidade ambiental do projeto.
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Quadro 7.1 – Matriz-síntese de impactes

Probabilidade

Duração

Reversibilidade

Desfasamento
temporal

Magnitude

Significância

Caráter

Magnitude

Significância

+

Dir

L

Prov

T/P

Rev

I

R

S

Spl

R

S

Intrusão visual da nova linha

–

Dir

Reg

C

T

Rev

I

M

S

Spl

M

S

Intrusão visual associada à construção das subestações (e
infraestruturas associadas)

–

Dir

L

C

P

Rev

I

M

S

Spl

M

PS-S

Perda e interferência física com a funcionalidade/ utilização
dos espaços afetos a apoios e faixa de servidão da linha
elétrica

–

Dir

L

C

P

Rev

I

E

S

Cum

E

PS-S

Afetação direta de ocorrência patrimonial: SDVR

–

Dir

L

C

P

Irrev

I

R

S

Spl

R

S

Afetação direta de ocorrência patrimonial: LDVR.PGO

–

Dir

L

C

P

Irrev

I

R

S

Spl

R

S

Tipo

Recuperação Paisagística nas Subestações Divor e Pegões,
com compensação de abate de espécies arbóreas em
número superior ao existente

IMPACTE

Natureza

ÁREA TEMÁTICA

RESIDUAL

Área de
influência

CLASSIFICAÇÃO

CONSTRUÇÃO
Biodiversidade

Paisagem

Socioeconomia

Património

EXPLORAÇÃO

Paisagem

Socioeconomia

Introdução de descontinuidades visuais

–

Dir

Reg

Prov

P

Rev

I

M

PS -S

1

2

Spl

M

PS -S

Incremento do grau de artificialização

–

Ind

L

Prov

P

Rev

I

M

PS -S

1

2

Spl

M

PS -S

Diminuição da qualidade visual da paisagem

–

Dir

L

Prov

P

Rev

I

M

PS -S

1

2

Spl

M

PS -S

Reforço da capacidade da Rede Nacional de Transporte de
Eletricidade

+

Dir

R

C

P

Rev

I

E

S

Spl

E

S

1

em zonas de baixa sensibilidade paisagística e na justaposição à A6

2

em zonas de sensibilidade paisagística elevada (não existem zonas de sensibilidade paisagística muito elevada)

1

2

1

2

1

2
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A matriz evidencia que, embora o balanço entre efeitos favoráveis e desfavoráveis de
projeto seja desvantajoso, os impactes residuais significativos imputáveis ao projeto
são controlados considerando a magnitude e âmbito territorial do projeto.
De facto, quer o trabalho desenvolvido na 1ª fase do Estudo de Impacte Ambiental –
EGCA – quer no decurso da elaboração do Projeto de Execução – foi possível otimizar e
prevenir muitas das interferências bióticas, físicas, socioeconómicas e legais.
Os principais efeitos adversos que mantêm uma significância moderada derivam
diretamente quer das perdas associadas às áreas de montado de sobreiro e azinheira,
muito comuns neste território, que tem reflexos ao nível da biodiversidade e,
sobretudo, da paisagem. Se no caso da biodiversidade a compensação pelo potencial e
abate certo de espécies arbóreas de interesse ecológico se traduz num saldo positivo,
o que se reflete no impacte positivo associado à intervenção paisagística proposta no
âmbito das subestações, no caso da paisagem subsistirá sempre a intrusão visual e
descontinuidades criadas pelas infraestruturas elétricas num cenário muito pouco
artificializado e com um interesse cénico relevante associado ao extenso montado
(ainda que tenha sido possível minimizar esse impacte cénico com o desenvolvimento
na secção final da linha ao longo da A6).
Salienta-se ainda o impacte negativo associado ao constrangimento social e
económico do aproveitamento do território agora ocupado pela infraestrutura, na fase
de construção, dada a relevância da área agrícola neste território, bem como algumas
explorações florestais para produção. Salienta-se que alguns destes impactes são
atribuíveis à não totalidade da área de estudo (mais incidentes em certos troços e
áreas) e variam de pouco significativo a significativos.
Por fim, há ainda a destacar a ocorrência de impactes significativos associados à
interferência direta de áreas de implantação dos projetos com ocorrências
patrimoniais inventariadas, sendo proposta sondagem mecânica manual como medida
cautelar nessas zonas.
Os demais impactes negativos, classificados genericamente como pouco significativos
a sem significância (e como tal não evidenciados nesta tabela), são mitigáveis com o
conjunto de medidas de minimização identificadas no capítulo 6 no decurso da normal
gestão e mitigação ambiental em ambiente de obra.
De facto, identificam-se como impactes positivo do projeto não só a já mencionada
intervenção paisagística nas subestações, que redundará numa “sobrecompensação”
das espécies alvo de abate, indo para lá assim da compensação dos impactes
imputados, mas sobretudo o concretizar do objetivo que justifica e sustenta os
projetos – o reforço da capacidade da Rede Nacional de Transporte à escala da região
em que se insere o presente âmbito, assegurando e garantindo a continuidade de
serviço na zona sul do país, disponibilizando condições mais adequadas no
abastecimento dos consumos da subestação de Extremoz e capacidade de receção de
nova geração de energia fotovoltaica nesta zona do Alto Alentejo.
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Reforça-se que a implementação das medidas preconizadas e a aplicação e
desenvolvimento em fase de obra dos planos de apoio à obra propostos no âmbito do
presente EIA – Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, Plano de Prevenção e
Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, Plano de Acessos, Plano de
Condicionantes à Implantação de Estaleiro(s) e Plano de Gestão de Espécies Exóticas
Invasoras – é decisiva para conter os demais impactes negativos identificados como
pouco significativos a sem significância após aplicação de medidas.
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8

MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL DOS IMPACTES

8.1

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

8.1.1

Fauna

8.1.1.1

Objetivos e parâmetros
O presente Plano de Monitorização pretende estimar a mortalidade de aves na Linha
Divor-Pegões, a 400 kV, e a eficácia das medidas de minimização adotadas,
nomeadamente a aplicação de dispositivos anti-colisão.
Os parâmetros a obter visam ainda percecionar a relação entre a taxa de mortalidade,
a abundância e a sinalização da Linha. Os resultados obtidos deverão permitir avaliar a
magnitude da mortalidade nas populações de aves, analisando igualmente a
mortalidade nas zonas sinalizadas e não sinalizadas, averiguando a necessidade de
implementação de medidas adicionais no sentido de ser salvaguardada a conservação
das espécies.
Seguindo orientações do Guia Metodológico:

8.1.1.2



Parâmetros a monitorizar:
o Número de aves mortas por colisão por km de linha por unidade de tempo;
o Taxas de deteção e remoção de cadáveres (fatores de correção à
mortalidade observada de forma obter a mortalidade real);
o Censos de aves para determinação de índices de abundância de espécies
(abundância relativa, riqueza específica e diversidade);
o Utilização da área estepária do início da Linha por espécies estepárias com
elevado estatuto de conservação;
o Sucesso reprodutor dos casais de águia-de-Bonelli presentes nas
proximidades do corredor da Linha.



Locais e frequência das amostragens.

Mortalidade
A prospeção da mortalidade deverá ser definida em campo, conforme
constrangimentos agrícolas ou de maneio dos terrenos, considerando a necessidade
de representatividade dos habitats atravessados e de esforço de amostragem das
áreas utilizadas por aves particularmente sensíveis à colisão. Aconselha-se, por isso, a
amostragem de toda a extensão de Linha que atravessa área estepária (apoios 1-20;
21-41 e 44-48), em cerca de 22 km. Na restante extensão deverá amostrar-se 20% da
Linha. Deverão selecionar-se troços sinalizados e não sinalizados para posterior
comparação da taxa de mortalidade obtida.
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A prospeção de cadáveres nos troços definidos deve ser feita por um ou mais
observadores experientes, deslocando-se a pé, numa faixa que cubra a totalidade da
largura da linha e inclua uma faixa adicional de 5 m para o exterior da projeção no solo
dos cabos condutores mais exteriores (em cada um dos lados). Por forma a garantir
um esforço de prospeção relativamente homogéneo em toda a faixa, o esforço de
procura deve ser aproximadamente o equivalente a um observador fazer uma
passagem de procura no eixo central em cada um dos quadrados de 10x10 m que se
poderão definir dentro da faixa. Pode ser utilizado mais do que um observador e
definido o esquema de deslocação que se considere mais adequado, devendo no
entanto manter-se o esforço de prospeção por unidade de área. Os cadáveres
visualizados fora desta faixa devem também ser registados e incluídos nos resultados
da monitorização.
A prospeção deverá iniciar-se com o funcionamento da Linha, prolongando-se por um
período de 3 anos, findo o qual se analisará a necessidade de estender período de
monitorização.
As amostragens da mortalidade de aves deverão ser realizadas nas quatro épocas
fenológicas, fazendo-se quatro visitas por época intervaladas entre si por um período
de 7 dias: invernada (dezembro/janeiro); reprodução (abril/maio); dispersão pósreprodutora (junho/julho); e migração (setembro/outubro).
Os vestígios detetados (cadáveres, penas, aves feridas, etc.) devem ser retirados de
modo a evitar a duplicação de resultados. Deverão ser recolhidas as seguintes
informações:


Espécie, idade e sexo do indivíduo;



Tipo de item encontrado (p. ex. ave inteira, uma asa, só penas, só ossos limpos);



Levantamento de indícios (por observação externa) que possam apontar a causa
de morte;



Estimativa do tempo de permanência no terreno após a morte, determinada de
acordo com 5 categorias: 1 a 2 dias; 2 dias a uma semana; 1 a 2 semanas; 2 a 4
semanas; Mais de 1 mês;



% de tecidos removidos por necrófagos;



Localização (distância em relação aos apoios e à projeção dos cabos da linha),
incluindo a marcação de ponto de GPS;



Descrição do habitat e cobertura do solo no local (atribuindo uma classe de
dificuldade de deteção de acordo com o definido nos testes de deteção de
cadáveres).

Os testes de detetabilidade serão feitos na faixa de prospeção no primeiro ano de
monitorização, podendo decorrer nas quatro épocas do ano, caso se verifiquem
diferenças relevantes no coberto vegetal entre épocas que possam resultam numa
diferença na capacidade de deteção por parte dos observadores. Devem garantir que
são testadas situações de dificuldade de deteção (categorizadas em 3 níveis) que
sejam representativas da variabilidade de condições (altura e densidade de vegetação)
existentes nas quatro épocas do ano (caso se verifique necessário) e em diferentes
habitats.
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Deverão ser elaborados com recurso a um desenho experimental que permita a
integração de distintos factores, como a estrutura dos biótopos e a dimensão das aves.
É essencial categorizar estas variáveis, de modo a ser possível replicá-las
convenientemente e validar estatisticamente os resultados obtidos. Neste teste
deverão ser envolvidos vários observadores, os quais serão considerados como um
fator nas análises efectuadas. Para cada combinação de nível de dificuldade e tamanho
de modelo, deve ser feita uma experiência de deteção com um mínimo de 10 modelos
(com textura e cor aproximada das encontradas em aves selvagens, considerando três
tamanhos diferentes), sendo cada uma destas experiências replicada pelo menos três
vezes. Devem participar nos testes de deteção os observadores que efetuam as
prospeções, sendo que diferentes observadores podem ser considerados replicados.
Os modelos ou cadáveres devem ser colocados de forma aleatória nos dois eixos
espaciais, ou seja, tanto na largura da faixa de prospeção como no comprimento do
troço de linha utilizado para a experiência, sendo sugerido que a extensão do troço de
linha para realização de cada experiência não seja inferior a 1 km por cada 10 modelos
a colocar.
Os testes de remoção devem ser efetuados através da colocação de cadáveres de aves
de cativeiro (excluindo-se galinhas, frangos e pintos) considerando três tamanhos
distintos (e.g. perdiz, codorniz, periquito). Os testes de remoção deverão ser realizados
em duas épocas do ano (período frio e quente), permitindo analisar diferenças
climatéricas e necessidades tróficas dos necrófagos. Por cada nível de tamanho, devem
ser usados 20 cadáveres, a colocar aleatoriamente (nos dois eixos da faixa de
prospeção, largura e comprimento), mas garantindo um mínimo de 100 m de distância
entre eles e uma distribuição pelos habitats em função da sua representatividade ao
longo do comprimento da linha (não sendo necessário replicar as experiências para o
fator habitat). Para que a estimativa da remoção seja representativa da área em
estudo, deverão ser efetuados no mínimo 3 replicados para cada tipo de
biótopo/habitat. Os cadáveres devem ser colocados frescos e visitados diariamente até
ao 4º dia (inclusive) e posteriormente no 7º, 14º e 21º dias após colocação. Do ponto
de vista da análise deve ser considerada uma “remoção de cadáver” apenas quando há
remoção total, ou seja, quando não ficam vestígios suficientes para se considerar uma
prova de mortalidade (assumindo o mesmo critério usado nas prospeções).
É essencial evitar a acumulação excessiva de cadáveres numa zona (para evitar a
criação de “zonas de atração” de necrófagos e carnívoros), devendo considerar-se uma
densidade semelhante à taxa de mortalidade nacional apontada por Neves et al.
(2005) de 14 aves/km/ano, isto é, cerca de 4 aves/km/época.
Tratamento dos dados
Deve ser determinada a taxa de mortalidade corrigida tendo em conta a taxa de
remoção de cadáveres por necrófagos e a capacidade de deteção de aves mortas por
parte do(s) observador(es). Estes fatores de correção devem ser obtidos no âmbito
deste estudo através de experiências efetuadas no local, tendo em conta as possíveis
variações sazonais e diferentes dimensões das espécies presentes.
a)

Cálculo da mortalidade através da fórmula de Meyer (1978):
A fórmula desenvolvida por Meyer (1978) assume a seguinte expressão matemática:
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ou
ME = MO x 1/(TPE x MAP x PEO x NRN)
sendo:


TMR/TME – Taxa de Mortalidade Real ou Taxa de Mortalidade Estimada



ME – Mortalidade Real ou Estimada



TMO – Taxa de Mortalidade Observada



MO – Mortalidade Observada, ou seja número de cadáveres encontrados na
extensão prospetada



TPE – Percentagem do Troço Prospetada Eficazmente



MAP – Percentagem que Morre na Área Prospetada (para efeitos da presente
monitorização adotar-se-á o valor bibliográfico médio de 0,5)



NEO – Percentagem Não Encontrada pelos Observadores (1-PEO)



PEO – Percentagem Encontrada pelos Observadores (1-NEO)



RPN – Percentagem Removida por Necrófagos (durante o intervalo de dias entre
prospeções sucessivas, geralmente 7 dias; 1-NRN)



NRN – Percentagem Não Removida por Necrófagos (durante o intervalo de dias
entre prospeções sucessivas, geralmente de 7 dias; 1-RP)

A mortalidade detetada em campo é corrigida pela aplicação dos diversos parâmetros
referidos, de modo a que se obtenha a taxa de mortalidade real ou estimada.
Considerando a extensão de linha prospetada e o período monitorizado obtém-se o
número de aves mortas por quilómetro e por unidade de tempo.
b)

Cálculo da mortalidade através da fórmula de Jain et al. (2007)
A expressão para cálculo da mortalidade desenvolvida por Jain et al. (2007) na
monitorização do parque eólico de Maple Ridge e aplicável a outro tipo de
infraestruturas é estimada pela fórmula:

̂

, sendo



̂ – Número estimado de aves mortas



C – Número de cadáveres encontrados nas prospeções



Sc – Proporção de cadáveres não removidos por necrófagos no período entre
visitas (geralmente de 7 dias)



Se – Proporção de aves não detetadas pelos observadores



Ps – Proporção da infraestrutura efetivamente prospetada relativamente à
extensão total da mesma
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À semelhança do que anteriormente foi referido para a expressão de Meyer (1978), à
mortalidade detetada em campo são aplicados os fatores de correção de forma a
minimizar o enviesamento relativamente à mortalidade real. Considerando a extensão
de linha prospetada e o período monitorizado obtém-se o número de aves mortas por
quilómetro e por unidade de tempo.
c)

Cálculo da mortalidade através da fórmula de Korner-Nievergelt et al. (2011)
Korner-Nievergelt et al. (2011), considerando os fatores de correção apontados
anteriormente e comuns às fórmula de Meyer (1978) e Jain et al. (2007),
desenvolveram uma fórmula que consideram menos sujeita a enviesamento caso
obedeça a alguns pressupostos. Indicam, contudo, que caso os pressupostos não sejam
cumpridos, o grau de enviesamento e, consequentemente, de erro dos resultados é
semelhante ao de outras fórmulas.
A fórmula é baseada num modelo de dois processos: a decomposição ou remoção dos
cadáveres por necrófagos e a prospeção dos cadáveres.
A fórmula assume que morre por dia um número médio de indivíduos ( ̅), que os
cadáveres desses indivíduos desaparecem pela ação de necrófagos ou decomposição a
uma probabilidade constante (1-s, sendo s = probabilidade de permanência diária) e
que a eficiência dos técnicos envolvidos na prospeção é constante ao longo do tempo
e semelhante para todas as carcaças. As prospeções são levadas a cabo com intervalos
regulares de d dias. Durante as prospeções as carcaças são detetadas com uma
eficiência f e removidas do terreno.
Baseada nos pressupostos anteriores, o número de cadáveres encontrados pode ser
calculado pela expressão:

sendo


C – Número total de cadáveres encontrados



̅ – Número médio de indivíduos mortos por dia



f – Eficiência dos observadores (proporção de indivíduos mortos e não
removidos que são encontrados durante uma visita)



s – Probabilidade da permanência diária de um cadáver (proporção de
indivíduos mortos que não desaparecem no período de 24 horas pela ação de
necrófagos ou decomposição)



d – Intervalo entre visitas (número de dias entre duas visitas consecutivas)



n – Número de visitas no estudo

Dividindo o número total de cadáveres encontrados pelo número total de animais
mortos, obtém-se uma estimativa da probabilidade de encontrar um indivíduo morto
devido à presença da infraestrutura:
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Agrupando as duas fórmulas anteriores, o número médio de indivíduos mortos por dia
desaparece, tornando a probabilidade de deteção independente do número de
animais mortos:

A fórmula assume que f e s são constantes ao longo do tempo e que estes dois
parâmetros não diferem entre cadáveres.
A fórmula de Korner-Nievergelt et al. (2011) permite, portanto, obter a probabilidade
de deteção de um cadáver durante as prospeções, independentemente da
mortalidade observada. Para a obtenção da mortalidade real deverá aferir-se a
mortalidade observada, considerando a probabilidade de deteção calculada.

8.1.1.3

Censos de aves
Os censos de aves deverão coincidir com a monitorização da mortalidade, ocorrendo
nas quatro épocas fenológicas (invernada, reprodução, dispersão pós-reprodutora e
migração outonal) e durante 3 anos. Em cada época fenológica, os pontos de escuta
devem ser repetidos duas vezes. Têm como objetivo caracterizar a comunidade de
aves presente ao longo do traçado da Linha, permitindo averiguar relação entre a taxa
de mortalidade geral e/ou espécies colididas com a Linha com os parâmetros
demográficos.
Os censos de aves serão efetuados pela realização de pontos de escuta com 10
minutos de duração, distribuídos de forma representativa pelos habitats atravessados
e em número suficiente para análise posterior. As observações devem ser registadas
considerando três classes de distância: até 50 m, 50 a 100 m e 100 a 250 m. Serão
recolhidos os seguintes dados: hora do início e fim do ponto; condições climatéricas
(vento e sua direção, temperatura, precipitação); espécies observadas; e respetivo
número de indivíduos. Para as aves planadoras deverão ser efetuados pontos de
observação com duração de 2 horas, distribuídos também, ao longo dos habitats
atravessados. Durante a observação deverão ser registadas: hora do início e fim do
ponto; condições climatéricas (vento e sua direção, temperatura, precipitação)
espécies observadas; respetivo número de indivíduos; eventuais alterações de
comportamento das aves, de modo a obter dados relativos ao comportamento,
perturbação e risco de colisão. As localizações das espécies deverão ser anotadas em
carta militar 1:25.000.
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A utilização da área estepária nos cerca de 50 primeiros apoios deve ser realizada por
censo dirigido ao sisão. Deverão amostrar-se três épocas, a invernada e pósreprodução, através da realização de transectos em viatura todo-o-terreno pelos
estradões de terra batido das proximidades (deteção de bandos) e na época de
reprodução, através de pontos de escuta de machos. Os censos de Primavera (época
reprodutora) deverão basear-se no método do ponto de escuta, de 5 min de duração,
para deteção (visual ou auditiva) e contagem do número de machos de sisão num raio
de 250 m. Os censos de primavera devem decorrer entre meados de abril e meados de
maio, sendo os pontos de escuta efetuados entre o amanhecer as 3h após o nascer do
sol ou nas 3h anteriores ao por do sol. Deve ser garantida uma distância mínima de
600 m entre pontos. Os pontos de censo devem ser selecionados em caminhos não
asfaltados e afastados (mínimo de 300 m) de locais perturbados, como montes
habitados ou estradas de grande tráfego. No Verão (época de dispersão pósreprodutora) e no Inverno, as densidades populacionais devem ser estimadas com
base no método dos transectos de carro, devendo utilizar-se a rede de caminhos rurais
da área de estudo (circulando-se a baixa velocidade) para efetuar a contagem de
indivíduos e bandos de sisão em toda a área de potencial ocorrência, com a ajuda de
binóculos. A contagem de Verão deve ser decorrer em julho e a de Inverno em janeiro.
A avaliação do sucesso reprodutor dos casais de águia-de-Bonelli deve ser realizada
durante o ano de monitorização e equacionada a necessidade de continuação durante
todo o período de amostragem.
A monitorização dos casais de águia-de-Bonelli deverá ser efetuada no período
reprodutor da espécie, entre janeiro e julho. Deverá consistir na prospeção prévia dos
ninhos ativos e posterior monitorização da reprodução, nomeadamente pela
determinação do número de ovos, crias e juvenis voadores.
Periodicidade dos relatórios de monitorização
Assumindo um período mínimo de três anos de monitorização, os relatórios deverão
ter uma periodicidade anual.
Critérios de revisão
Após o primeiro ano de monitorização e, consequentemente, os primeiros resultados,
deve ser analisada a necessidade de ajustamento das medidas de minimização ou da
metodologia de monitorização.
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LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO
As lacunas técnicas prendem-se fundamentalmente com um deficit de informação
devido à falta de resposta atempada de algumas das entidades aos pedidos de
informação e identificação de condicionamentos ao projeto. Esta situação foi contudo
superada através de vasta consulta bibliográfica e de especialidade, consulta aturada
de dados, cartografia e bases de dados nas diversas especialidades, conhecimento
local assegurado pelos reconhecimentos e visitas de campo realizados e,
intrinsecamente, articulação com a equipa projetista e especialidades envolvidas no
desenvolvimento do projeto e, por fim, com base no vasto background e experiência
da equipa ambiental neste tipo de processos de avaliação de impacte ambiental.
Considera-se que o grau de conhecimento adquirido é sólido, com as principais
questões decisivas e chave para o enquadramento territorial do projeto a a serem
abordadas com base em informação suficiente e com o detalhe adequado ao contexto
deste estudo.
Em face do exposto, consideram-se que as principais lacunas técnicas ou de
conhecimento identificadas foram ultrapassadas, permitindo que o nível de
conhecimento acumulado neste relatório síntese e análises que daí resultaram são o
garante de fiabilidade e robustez suficientes na avaliação de impacte ambiental
realizada.
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CONCLUSÕES
O presente relatório apresenta o Estudo de Impacte Ambiental dos seguintes projetos
da Rede Nacional de Transporte de Energia Elétrica (RNT):


Subestação de Pegões 400/60 kV (SPGO);



Subestação de Divor 400/60 kV (SDVR);



Linha associada Divor-Pegões, a 400 kV (LDVR.PGO).

A avaliação ambiental em curso sustenta-se nos Projetos de Execução das
infraestruturas referidas desenvolvidos pelos projetistas – Quadrante no caso da parte
civil das Subestações, e REN, S.A. no caso da Linha Elétrica e do projeto elétrico das
subestações.
Pretende o presente EIA apresentar evidências da situação de referência, analisar os
principais efeitos diretos e indiretos atribuíveis aos projetos em avaliação e propor um
conjunto de medidas de mitigação, monitorização e planos de apoio à obra, no sentido
de assegurar a viabilidade ambiental da pretensão.
A área de estudo abrange os concelhos de Évora, Arraiolos, Montemor-o-Novo, Vendas
Novas, Montijo e Palmela e totaliza uma área global de 2.832,5 ha, determinando uma
extensão aproximada de 69 km para a linha elétrica (com 214 apoios associados) e
áreas para as plataformas das subestações a rondar os 5,2 ha cada uma.
Os projetos em análise enquadram-se, de acordo com o disposto no Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro e respetivas alterações, tipificados nos Anexos 1 e 2
e sujeitos a Processo de Avaliação de Impacte Ambiental, nomeadamente:


Projeto da Linha Divor-Pegões, a 400 kV, com uma extensão de 69 km –
abrangido pelo n.º 19 do Anexo I “Construção de linhas aéreas de transporte de
eletricidade com uma tensão igual ou superior a 220 kV e cujo comprimento seja
superior a 15 km”;



Projetos das Subestações de Pegões 400/60 kV, em eixo de 400 kV e com área
aproximada de 5,2 ha, e Divor 400/60 kV, em eixo de 400 kV e com área
aproximada de 5,2 ha – enquadrado no âmbito do n.º 3, alínea b) do Anexo II
“Instalações industriais destinadas ao transporte de gás, vapor e água quente e
transporte de energia elétrica por cabos aéreos (não incluídos no anexo I) –
Subestações com linhas ≥ 110 kV e área ≥ 1 ha".

O presente EIA foi precedido de um Estudo de Grandes Condicionantes submetido a
aprovação da REN, S.A. com o objetivo de definir um conjunto de corredores
alternativos e recomendar um corredor preferencial, o qual sustentaria a definição do
traçado da linha de transporte de energia elétrica, bem como validar ambientalmente
as áreas a afetar à implantação das subestações.
O EIA foi, assim, desenvolvido tendo em consideração já um elevado grau de
conhecimento do território e suportado numa área de estudo na qual desde logo se
limitou tanto quanto possível as áreas de maior sensibilidade e maior
condicionamento para o projeto, num exercício de otimização sucessiva.
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A instalação das Subestações de Divor e Pegões e Linha Associada Divor-Pegões
justifica-se pela necessidade de reforçar a segurança e garantia de continuidade de
serviço na zona sul do país, nomeadamente perante cenários com produção de valor
reduzido na parte sul de Portugal Continental, ou ainda, situação mais gravosa, em
caso de perda súbita de montantes elevados de produção nesta área de rede.
Cumulativamente, pretende ainda assegurar condições mais adequadas no
abastecimento dos consumos da subestação de Estremoz, passando a dotar esta
subestação da garantia de segurança ‘n-1’, bem como comportar capacidade de
receção de nova geração de energia fotovoltaica nesta zona do Alto Alentejo.
No âmbito do EIA e tendo em conta a tipologia de projeto e largo histórico de
avaliação de impacte ambiental de projetos com pouca diversidade, a REN, S.A
dispensou o desenvolvimento da fase de Proposta de Definição de Âmbito.
Ponderados os diversos aspetos fundamentais para este tipo de projeto e sua
incidência territorial específica, foram avaliados no âmbito do EIA os seguintes fatores
ambientais: Usos do Solo e Componente Social, Ordenamento do Território e
Condicionantes de Uso do solo, Ambiente Sonoro, Paisagem e Património (fatores
muito importantes), Solos e Geologia e Geomorfologia (fatores importantes), Recursos
Hídricos, Clima e Qualidade do Ar (fatores pouco importantes).
Para os fatores ambientais acima descritos foi caracterizada a sua situação atual, com
base na qual, tendo em conta as características do projeto foram avaliados os impactes
previstos e ainda definidas as medidas de mitigação ambiental com vista à
minimização ou potenciação desses impactes.
Em termos globais de avaliação de impactes, pode destacar-se, na maioria, a
ocorrência de impactes residuais negativos significativos muito limitados, alguns deles
atribuíveis à não totalidade da área de estudo e variam de pouco significativo a
significativos. Tais impactes são atribuíveis sobretudo aos fatores paisagem e
património. Os demais impactes negativos, classificados genericamente como pouco
significativos a sem significância, são mitigáveis com o conjunto de medidas de
minimização identificadas no capítulo 6 no decurso da normal gestão e mitigação
ambiental em ambiente de obra.
O principal aspeto significativo e positivo atribuível ao projeto é a concretização dos
seus objetivos de reforço da capacidade da Rede Nacional de Transporte de
Eletricidade, bem como a intervenção paisagística preconizada para as subestações,
que não só compensa o potencial e efetivo abate de espécies arbóreas de interesse
ecológico, mas promove a integração de um número majorado dessas espécies
autóctones e relevantes na perspetiva conservacionista.
Considera-se que o exercício de impacte ambiental levado a cabo no presente relatório
foi abrangente no seu âmbito temático e territorial, e é o garante de fiabilidade e
robustez suficientes para o suporte à decisão por parte do proponente e autoridade
ambiental quanto aos projetos em apreciação. Atendendo à tipologia de projeto,
avalia-se o balanço da avaliação de impacte ambiental como com um suficiente
controlo dos aspetos negativos e significativos, passíveis ainda de otimização em fase
de pré-obra e obra, avaliando-se o projeto como viável em termos ambientais e
sociais, sem prejuízo de assegurar o conjunto de medidas e assegurar o cumprimento
dos planos de obra propostos neste documento.
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ANEXO I – Elenco florístico
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Quadro AI.1 – Espécies com ocorrência potencial na área de estudo (AE), espécies inventariadas nos pontos de amostragem (PFi)por Biótopo/Habitat e presença/espécies observadas no decorrer do trabalho de campo (nos PFi e outras áreas da AE)
ESPÉCIES INVENTARIADAS NOS PONTOS DE AMOSTRAGEM, POR BIÓTIPO/HABITAT
ESPÉCIES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE ESTUDO
ESPÉCIE

NOME COMUM

Agrícola

FAMÍLIA

ESTATUTO

PF2 PF10

Montado
sobreiro/azinheira
PF1

PF6

Montado
Misto
PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE

Acacia longifolia

acácia-das-espigas

Fabaceae

Exótica



Acacia melanoxylon

austrália, acácia-austrália

Fabaceae

Exótica



Acanthus mollis

acanto, acanto-dos-poetas

Acanthaceae

Exótica



Achillea ageratum

Agerato, Mil-em-rama

Asteraceae

Autóctone

Aetheorhiza bulbosa subsp.
bulbosa

condrilha-de-Dioscórides

Asteraceae

Autóctone

Agrostis castellana

Agrostis, Barbas-de-raposa

Poaceae

Autóctone

Agrostis juressi

Agrostis

Poaceae

Autóctone

Agrostis pourretii

erva-sapa

Poaceae

Autóctone

Ajuga iva

Erva-clina, Iva

Lamiaceae

—

Allium ampeloprasum

alho-de-verão, alho-inglês, chalotas

Amaryllidaceae

Autóctone

Allium ericetorum

Chalotinhas-do-Gerês, Sevas

Amaryllidaceae

Autóctone, Rara

Amaryllidaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Betulaceae

Autóctone

Allium pruinatum
Alnus glutinosa
Anacyclus radiatus

pão-posto, pimposto

Asteraceae

Autóctone

Anagallis arvensis

morrião, morrião-dos-campos, erva-do-garrotilho

Primulaceae

Autóctone

Anagallis monelli

morrião-grande

Anagallis tenella
Anarrhinum bellidifolium

samacalo

Anchusa undulata

Buglossa-ondeada, Buglossa-ondulada, Língua-devaca-ondeada

Andryala arenaria
Andryala integrifolia

tripa-de-ovelha, alface-do-monte

Anemone palmata
Anogramma leptophylla

Anograma-de-folha-estreita

Anthriscus caucalis

Antriscos

Apium nodiflorum

1
Primulaceae

Autóctone

Plantaginaceae

Autóctone

Boraginaceae

—

Asteraceae

—

Asteraceae

Autóctone

Ranunculaceae

Autóctone

Pteridaceae

Autóctone

Apiaceae

Autóctone

Apiaceae

Autóctone

Arbutus unedo

medronheiro, êrvodo, ervedeiro

Ericaceae

Autóctone

Arisarum simorrhinum

candeias, capuz-de-frade

Araceae

Autóctone

Araceae

Autóctone

Arum italicum subsp. italicum jarro-dos-campos



1
1

1

1

1

1



1



2



1
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ESPÉCIES INVENTARIADAS NOS PONTOS DE AMOSTRAGEM, POR BIÓTIPO/HABITAT
ESPÉCIES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE ESTUDO
ESPÉCIE
Arundo donax

NOME COMUM
cana

Asparagus acutifolius

Agrícola

FAMÍLIA

ESTATUTO

Poaceae

Exótica

Asparagaceae

Autóctone

Asparagaceae

Autóctone

Asparagus aphyllus

Corruda-maior, Espargo-bravo, Espargo-bravomaior

Asphodelus serotinus

Abrótea, Abrótea-da-primavera, Abrótega, Asfodelo Xanthorrhoeaceae

Autóctone

Asplenium billotii

fentilho, fétilhos

Aspleniaceae

Autóctone

Asplenium onopteris

Aspleniaceae

Autóctone

Asplenium trichomanes
subsp. quadrivalens

Aspleniaceae

Autóctone

Fabaceae

Autóctone

Asteraceae

Autóctone

Amaranthaceae

Autóctone

Astragalus pelecinus subsp.
pelecinus

sapatetas, senras

Atractylis gummifera
Atriplex prostrata

PF2 PF10

Montado
sobreiro/azinheira
PF1

PF6

Montado
Misto
PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE


1
1

1

1

1



1

1

1

1



1

1

2





Avena barbata

aveia-barbada, balanco-bravo

Poaceae

Inexistente

Avena sterilis subsp.
ludoviciana

Aveão, Aveião, Balanco-bravo

Poaceae

Autóctone

Brassicaceae

Autóctone

Orobanchaceae

Autóctone

Bellis sylvestris

Asteraceae

Autóctone

Bidens frondosa

Asteraceae

Exótica

Bituminaria bituminosa

Fabaceae

Autóctone

Blechnum spicant subsp.
spicant

Blechnaceae

Autóctone

Boraginaceae

Autóctone



Brachypodium sylvaticum

Poaceae

Autóctone



Briza maxima

Poaceae

Autóctone

Barbarea vulgaris
Bartsia trixago

Borago officinalis

flor-de-ouro

borragem

Briza minor

bole-bole-menor, chocalheirinha

Poaceae

Autóctone

Bromus diandrus

espigão, fura-capa

Poaceae

Autóctone

Bromus hordeaceus

bromo-cevada, bromo-doce

Poaceae

Autóctone

Poaceae

Autóctone

Cucurbitaceae

Autóctone

Apiaceae

Autóctone

Bromus rigidus
Bryonia dioica
Bupleurum rigidum subsp.
paniculatum

briónia-branca, nabo-do-diabo

2

1

4



2

2

3
3

3



3
3
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ESPÉCIES INVENTARIADAS NOS PONTOS DE AMOSTRAGEM, POR BIÓTIPO/HABITAT
ESPÉCIES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE ESTUDO
ESPÉCIE

FAMÍLIA

ESTATUTO

Lamiaceae

Autóctone

Calendula arvensis

Asteraceae

Autóctone

Calicotome villosa

Fabaceae

Autóctone

Ericaceae

Autóctone

Calamintha nepeta subsp.
nepeta

NOME COMUM

Agrícola

erva-das-azeitonas, nêveda

Calluna vulgaris

torga

Campanula lusitanica subsp.
lusitanica

campainhas, campânula

Campanulaceae

Autóctone

Campanula rapunculus

campainhas-rabanete, campânula

Campanulaceae

Autóctone

Capsella bursa-pastoris

bolsa-de-pastor;erva-do-bom-pastor

Brassicaceae

Autóctone

Brassicaceae

Autóctone

Carduncellus caeruleus

Asteraceae

Autóctone

Carduus lusitanicus

Asteraceae

Cardamine hirsuta

Carduus tenuiflorus

cardo-azul

Asteraceae

1

Carex durieui

Cyperaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Carex pendula

Cyperaceae

Autóctone

Asteraceae

Autóctone

Carlina racemosa

Asteraceae

Autóctone

Carthamus lanatus

Asteraceae

—

Carum verticillatum

Apiaceae

Autóctone

Centaurea melitensis

Beija-mão, Cardo-beija-na-mão, Centaúrea-demalta

Asteraceae

Autóctone

Centaurea pullata

cardo-azul

Asteraceae

Autóctone

Gentianaceae

Autóctone

Valerianaceae

Autóctone

Valerianaceae

Autóctone

Caryophyllaceae

Autóctone

Ceratophyllaceae

Autóctone

Caryophyllaceae

Autóctone

Centaurium pulchellum
Centranthus calcitrapae var.
calcitrapae

calcitrapa

Centranthus ruber subsp.
ruber
Cerastium glomeratum

Cerástio-enovelado, Orelha-de-rato

Ceratophyllum demersum
Chaetonychia cymosa

Erva-dos-unheiros, Paroníquia-de-flores-empinadas,
Rato-castanho

PF6

PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE





Cyperaceae

cardo-amarelo, cardol

1

PF1

Montado
Misto

Autóctone

Carex sp.

Carlina hispanica

PF2 PF10

Montado
sobreiro/azinheira
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ESPÉCIES INVENTARIADAS NOS PONTOS DE AMOSTRAGEM, POR BIÓTIPO/HABITAT
ESPÉCIES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE ESTUDO
ESPÉCIE

FAMÍLIA

ESTATUTO

Chaetopogon fasciculatus

Poaceae

—

Chaetopogon fasciculatus
subsp. fasciculatus

Poaceae

Autóctone

Chamaemelum fuscatum

Asteraceae

Autóctone

Asteraceae

Autóctone

Cheilanthes tinaei

Pteridaceae

Autóctone

Cheirolophus uliginosus

Asteraceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Papaveraceae

Autóctone

Amaranthaceae

Introduzida

Asteraceae

Autóctone

Asteraceae

Autóctone

Cichorium endivia subsp.
divaricatum

Asteraceae

Autóctone

Cichorium intybus

Asteraceae

Autóctone

Cirsium palustre

Asteraceae

Autóctone

Cirsium welwitschii

Asteraceae

Endémica de Portugal
continental

Chamaemelum nobile

NOME COMUM

Agrícola

Camomila-de-Paris, Camomila-romana, Macela

Chelidonium majus
Chenopodium ambrosioides
Chondrilla juncea
Chrysanthemum coronarium

pampilho, malmequer

PF2 PF10

Montado
sobreiro/azinheira
PF1

PF6

Montado
Misto
PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

1

1

Autóctone

2

2

Cistus ladanifer subsp.
ladanifer

esteva, xara

Cistaceae

Autóctone

2

3

Cistaceae

Autóctone

Cistaceae

—

Cistaceae

Autóctone

Cistaceae

Autóctone

Lamiaceae

Autóctone

Asteraceae

Autóctone

Apiaceae

Autóctone

Convolvulaceae

Autóctone

Convolvulaceae

Autóctone

Asteraceae

Exótica

Fabaceae

—

Cistus psilosepalus
Cistus salviifolius

saganho-mouro

Cleonia lusitanica
Coleostephus myconis

olhos-de-boi

Conium maculatum

cicuta, cegude, ansarina-malhada

Convolvulus althaeoides
Convolvulus arvensis

Corriola, Corriola-campestre, garriola

Conyza sumatrensis
Coronilla repanda

pascoinhas

2

2

1

PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE





Cistaceae

estevão, lada

PF21

1

roselha

Cistus populifolius

PF23

1

Cistus crispus

Cistus monspeliensis

Pinhal Eucaliptal

Galeria
ripícola



2


2

2



2

2
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ESPÉCIES INVENTARIADAS NOS PONTOS DE AMOSTRAGEM, POR BIÓTIPO/HABITAT
ESPÉCIES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE ESTUDO
ESPÉCIE

NOME COMUM

Agrícola

FAMÍLIA

ESTATUTO

Caryophyllaceae

—

Crassulaceae

Autóctone

Rosaceae

Autóctone

Crocus serotinus

Iridaceae

—

Crucianella angustifolia

Rubiaceae

Autóctone

Asteraceae

Autóctone

Poaceae

Autóctone

Poaceae

Autóctone

Cyperaceae

Exótica

Corrigiola litoralis
Crassula tillaea

Crássula-do-tile

Crataegus monogyna

branca-espinha, espinheiro-alvar, pilriteiro,
escalheiro

Cynara humilis

alcachofra-de-são-joão, alcachofra-brava

Cynodon dactylon
Cynosurus echinatus

rabo-de-cão

Cyperus eragrostis
Cyperus longus

albafor, junça, junça-de-cheiro

Cyperaceae

Autóctone

Cytinus hypocistis

coalhadas, pútegas

Cytinaceae

—

Cytisus arboreus

giesta

Fabaceae

Autóctone

Dactylis glomerata

panasco, pé-de-galo

Poaceae

—

Dactylis glomerata subsp.
lusitanica

Poaceae

Autóctone

Danthonia decumbens

Poaceae

Autóctone

Thymelaeaceae

Autóctone

Daphne gnidium

trovisco, gorreiro, trovisqueira, lauréola-macha

Daucus carota

cenoura-brava, salsa-burra

Apiaceae

Autóctone

Daucus crinitus

cenoura-de-folhas-miúdas

Apiaceae

Autóctone

Daucus muricatus

cenoura-brava

Apiaceae

Autóctone

Apiaceae

Autóctone

Delphinium pentagynum

Ranunculaceae

Autóctone

Dianthus lusitanus

Caryophyllaceae

Autóctone

Digitalis thapsi

Plantaginaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Dipcadi serotinum subsp.
serotinum

Asparagaceae

Autóctone

Diplotaxis catholica

Brassicaceae

Autóctone

Dipsacus comosus

Dipsacaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Dittrichia viscosa subsp.
viscosa

Asteraceae

Autóctone

Daucus setifolius

PF2 PF10

Montado
sobreiro/azinheira
PF1

PF6

Montado
Misto
PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE



2



2





2



2

2

3

2

2

2

2




2

1

1





T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

ESPÉCIES INVENTARIADAS NOS PONTOS DE AMOSTRAGEM, POR BIÓTIPO/HABITAT
ESPÉCIES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE ESTUDO
ESPÉCIE

FAMÍLIA

ESTATUTO

Dorycnopsis gerardi

Fabaceae

Autóctone

Drosera intermedia

Droseraceae

Autóctone

Boraginaceae

Autóctone

Poaceae

Exótica

Cyperaceae

Inexistente

Equisetaceae

Autóctone

Echium plantagineum

NOME COMUM

Agrícola

soagem, chupa-mel, língua-de-vaca

Ehrharta calycina
Eleocharis palustris
Equisetum ramosissimum
Erica arborea

urze-branca

Ericaceae

Autóctone

Erica australis subsp.
australis

urgueira, urze-vermelha, torga-vermelha

Ericaceae

Autóctone

Erica ciliaris

lameirinha, cordões-de-freira

Ericaceae

Autóctone

Erica erigena

Ericaceae

Autóctone

Erica lusitanica

Ericaceae

Autóctone

Erica scoparia subsp. scoparia urze-das-vassouras

Ericaceae

Autóctone

Erica umbellata

queiró

Ericaceae

Autóctone

Erodium botrys

agulheta

Geraniaceae

Autóctone

Erodium cicutarium

bico-de-cegonha, repimpim

Geraniaceae

—

Erophaca baetica subsp.
baetica

alfavaca-dos-montes, alfavaca-silvestre

Fabaceae

Autóctone

Eryngium campestre

cardo-corredor, cardo-de-palma

Apiaceae

Autóctone

Eryngium dilatatum

cardo-azul

Apiaceae

Autóctone

Eucalyptus sp.

Eucalipto

Myrtacea

—

Euphorbia exigua

Euphorbiaceae

—

Euphorbia transtagana

Euphorbiaceae

Endémica de Portugal
continental, Anexo II e
Anexo IV do DL 49/2005

Euphorbia uliginosa

Euphorbiaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

PF2 PF10

1

Montado
sobreiro/azinheira
PF1

PF6

Montado
Misto
PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE



1

1

1



1



1

1



3

Ferula communis subsp.
catalaunica

canafrecha

Apiaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Festuca ampla subsp. ampla

erva-carneira

Poaceae

Autóctone

Ficus carica

Figueira

Moraceae

De espontaneidade
incerta

Foeniculum vulgare

fiolho, funcho, erva-doce

Apiaceae

Autóctone

3

Fraxinus angustifolia subsp.
angustifolia

freixo-comum, freixo-de-folhas-estreitas

Oleaceae

Autóctone

1



1
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ESPÉCIES INVENTARIADAS NOS PONTOS DE AMOSTRAGEM, POR BIÓTIPO/HABITAT
ESPÉCIES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE ESTUDO
ESPÉCIE

FAMÍLIA

ESTATUTO

Fuirena pubescens

Cyperaceae

Autóctone

Fumaria capreolata

Papaveraceae

Autóctone

Asteraceae

Autóctone

Galium aparine subsp.
aparine

Rubiaceae

Autóctone

Genista ancistrocarpa

Fabaceae

Autóctone

Fabaceae

Autóctone

Gentianaceae

Autóctone

Geraniaceae

Autóctone

Galactites tomentosus

NOME COMUM

Agrícola

cardo

Genista triacanthos

Tojo-gatanho-menor, Tojo-molar

Gentiana pneumonanthe

genciana-dos-pauis

Geranium lucidum
Geranium molle

bico-de-pomba

Geraniaceae

Autóctone

Geranium purpureum

erva-de-são-roberto

Geraniaceae

Autóctone

Geranium rotundifolium

gerânio-peludo

Geraniaceae

Autóctone

Rosaceae

Autóctone

Iridaceae

Autóctone

Hainardia cylindrica

Poaceae

Autóctone

Halimium calycinum

Cistaceae

Autóctone

Halimium halimifolium subsp.
multiflorum

Cistaceae

Autóctone

Hedera sp.

Araliaceae

Autóctone

Hedera hibernica

Araliaceae

Autóctone

Hedypnois cretica

Asteraceae

Autóctone

Boraginaceae

Autóctone

Caryophyllaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Brassicaceae

Autóctone

Poaceae

Autóctone

Asparagaceae

Autóctone

Hyacinthoides vicentina
subsp. vicentina

Asparagaceae

Endémica de Portugal
continental, Anexo II e
Anexo IV do DL 49/2005

Hymenocarpos lotoides

Fabaceae

Autóctone

Hyparrhenia sinaica

Poaceae

Autóctone

Hypericaceae

Autóctone

Geum sylvaticum
Gynandriris sisyrinchium

pé-de-brurro, maios-pequenos

Heliotropium supinum
Herniaria lusitanica subsp.
lusitanica
Hirschfeldia incana

ineixas

Hordeum murinum

cevada-das-lebres

Hyacinthoides hispanica

jacinto-dos-campos

Hypericum elodes

PF2 PF10

Montado
sobreiro/azinheira
PF1

PF6

Montado
Misto
PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE


1

1

1

2

4

4

2

1











1
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ESPÉCIES INVENTARIADAS NOS PONTOS DE AMOSTRAGEM, POR BIÓTIPO/HABITAT
ESPÉCIES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE ESTUDO
ESPÉCIE

NOME COMUM

Agrícola

FAMÍLIA

ESTATUTO

Hypericum humifusum

Hypericaceae

Autóctone

Hypericum perfoliatum

Hypericaceae

Autóctone

Hypericum tomentosum

Hypericaceae

Autóctone

Hypericum undulatum

Hypericaceae

Autóctone

Hypochaeris glabra

Asteraceae

Autóctone

Hypochaeris radicata

Asteraceae

Autóctone

Caryophyllaceae

Autóctone

Iridaceae

—

Isoetes histrix

Isoetaceae

Autóctone

Isolepis cernua

Cyperaceae

Autóctone

Illecebrum verticillatum
Iris xiphium

maios

Juncus acutiflorus

Junco-de-flor-aguda

Juncaceae

Autóctone

Juncus articulatus subsp.
articulatus

Junco-articulado

Juncaceae

Autóctone

Juncus bulbosus

Junco-bulboso

Juncaceae

Autóctone

Juncus capitatus

Junco-de-cabeça

Juncaceae

Autóctone

Juncus effusus subsp. effusus

Junco-solto

Juncaceae

Autóctone

Juncus fontanesii subsp.
fontanesii

Junco-do-fontana

Juncaceae

Autóctone

Juncaceae

Autóctone

Juncaceae

Autóctone

Juncus tenageia

Juncaceae

—

Kickxia cirrhosa

Plantaginaceae

Autóctone

Kickxia lanigera

Plantaginaceae

Autóctone

Klasea integrifolia subsp.
monardii

Asteraceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Lamium purpureum

Lamiaceae

Autóctone

Lathyrus angulatus

Fabaceae

Autóctone

Fabaceae

Autóctone

Juncus pygmaeus
Juncus subnodulosus

Lathyrus annuus

Junco-subnodoso

Agrião-roxo, Cizirão-de-um-ano

PF2 PF10

Montado
sobreiro/azinheira
PF1

PF6

Montado
Misto
PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE







Lathyrus clymenum
Lathyrus tingitanus

Chicharão, Chicharão-dos-Açores

Fabaceae

Autóctone

Laurus nobilis

Loureiro

Lauraceae

Autóctone

Lavandula pedunculata

rosmaninho-maior, arçã

Lamiaceae

Autóctone

3

3

1

1

1
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NOME COMUM

Agrícola

FAMÍLIA

ESTATUTO

PF2 PF10

Montado
sobreiro/azinheira
PF1

PF6

Montado
Misto
PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

3

3

Floresta
mista
PF18 PF22

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE

subsp. pedunculata
Lavandula stoechas

cabeçuda, rosmaninho, arçã

Lamiaceae

—

Lavatera cretica

malva-alta, malva-bastarda, malvão

Malvaceae

Autóctone

Leontodon tuberosus

Asteraceae

Autóctone

Lepidophorum repandum

Asteraceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Leucojum autumnale

Amaryllidaceae

Autóctone

Linaria amethystea subsp.
amethystea

Plantaginaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Linaria spartea

ansarina-dos-campos, avelino

Linum bienne

linho-bravo, linho-de-inverno, linho-galego

Autóctone

Linum setaceum

Linaceae

Autóctone

Linum strictum

Linaceae

Autóctone

Linum trigynum subsp. tenue

Linaceae

Autóctone

Boraginaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Campanulaceae

Autóctone

Poaceae

Autóctone

Lobelia urens
Lolium rigidum subsp.
rigidum

1

Lonicera etrusca

madressilva

Caprifoliaceae

Autóctone

Lonicera implexa

madressilva

Caprifoliaceae

—

Lonicera periclymenum

madressilva

Lonicera periclymenum
subsp. hispanica

madressilva





1
Linaceae

Lithodora prostrata subsp.
lusitanica

2

1




1


Caprifoliaceae

Autóctone

Lotus sp.

Fabaceae

Lotus conimbricensis

Fabaceae

Autóctone

Lotus parviflorus

Fabaceae

Autóctone

Ludwigia palustris

Onagraceae

Autóctone



1

Lupinus angustifolius

tremoço-bravo, tremoceiro-azul

Fabaceae

1

Lupinus luteus

tremoceiro-amarelo

Fabaceae

Autóctone

Lycopus europaeus

Lamiaceae

Autóctone

Lythrum junceum

Lythraceae

Autóctone

Lythrum salicaria

Lythraceae

Autóctone
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NOME COMUM

Lythrum thymifolia
Malva hispanica

malva-de-espanha

Mantisalca salmantica
Melica ciliata subsp. magnolii mélica-ciliada
Mentha pulegium
Mentha suaveolens

mentastro, hortelã-brava

Mercurialis ambigua

barredoiro, basalho, urtiga-morta

Mibora minima
Misopates orontium

Agrícola

FAMÍLIA

ESTATUTO

Lythraceae

Autóctone

Malvaceae

Autóctone

Asteraceae

Autóctone

Poaceae

Autóctone

Lamiaceae

Autóctone

Lamiaceae

Autóctone

Euphorbiaceae

Autóctone

Poaceae

Autóctone

PF1

—

Molineriella laevis

Poaceae

Autóctone

Molinia caerulea

Poaceae

Autóctone

Montia fontana

meruge

Portulacaceae

—

Muscari comosum

jacinto-das-searas, cebolinho-de-flor-azul, jacintode-tapete

Asparagaceae

Autóctone

Myosotis debilis

Boraginaceae

Autóctone

Myosotis discolor subsp.
discolor

Boraginaceae

Autóctone

Myrica gale

samouco-de-brabante

Myricaceae

Autóctone

Myrtus communis

murteira, martunheira, mirta, murta, gorreiro,
mata-pulgas

Myrtaceae

Autóctone

Amaryllidaceae

Autóctone, Anexo V do DL
49/2005

Boraginaceae

Autóctone

Asteraceae

Autóctone

Apiaceae

Autóctone

Olea europaea

Oleaceae

—

Olea europaea var. europaea oliveira

Oleaceae

Exótica, Legislação
nacional específica

Olea europaea var. sylvestris

zambujeiro

Oleaceae

Autóctone

Ophioglossum lusitanicum

língua-de-cobra, língua-de-cobra-menor

Ophioglossaceae

Autóctone

Ophrys apifera

erva-abelha

Orchidaceae

Autóctone

Neatostema apulum
Notobasis syriaca
embude, prego-do-diabo, rabaças, salsa-parrilha

PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE



3



1
Caryophyllaceae

Narcissus bulbocodium subsp. campainhas-amarelas, cucos, campainha-dosbulbocodium
montes

PF6

Montado
Misto



focinho-de-rato

Moenchia erecta

Oenanthe crocata

PF2 PF10

Montado
sobreiro/azinheira




1



4

1

4
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Origanum vulgare subsp.
virens

NOME COMUM
orégão, orégãos

Ornithogalum narbonense

Agrícola

FAMÍLIA

ESTATUTO

Lamiaceae

Autóctone

Asparagaceae

Autóctone

Asparagaceae

Autóctone

PF2 PF10

Montado
sobreiro/azinheira
PF1

PF6

Montado
Misto
PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE

Ornithogalum orthophyllum
subsp. baeticum

leite-de-galinha

Ornithopus compressus

serradela-amarela, trevo-pé-de-pássaro

Fabaceae

Autóctone

Ornithopus pinnatus

serradela

Fabaceae

Autóctone

Orobanchaceae

Autóctone

Osmundaceae

Autóctone

Osyris alba

Santalaceae

Autóctone

Pallenis spinosa subsp.
spinosa

Asteraceae

Autóctone

Poaceae

Autóctone

Papaveraceae

—



Orobanchaceae

Autóctone



Orobanchaceae

Autóctone

Urticaceae

Autóctone

Caryophyllaceae

—

Orobanchaceae

Autóctone

Apiaceae

Autóctone

Poaceae

Autóctone

Orobanche hederae
Osmunda regalis

Panicum repens
Papaver rhoeas

papoila, papoila-ordinária

Parentucellia latifolia
Parentucellia viscosa

erva-peganhenta

Parietaria mauritanica
Paronychia argentea

erva-prata, erva-dos-unheiros

Pedicularis sylvatica subsp.
lusitanica
Peucedanum lancifolium

bruco

Phalaris aquatica
Phillyrea angustifolia

lentisco, lentisco-bastardo, aderno-de-folhasestreitas

Oleaceae

Autóctone

Phillyrea latifolia

aderno, aderno-de-folhas-largas

Oleaceae

Autóctone

Phragmites australis

caniço

Poaceae

Autóctone

Picnomon acarna

Asteraceae

Autóctone

Picris spinifera

Asteraceae

—

Lentibulariaceae

Autóctone

Pinguicula lusitanica




2

Pinus pinaster

pinheiro-bravo

Pinaceae

Autóctone

1

4

Pinus pinea

pinheiro-manso

Pinaceae

De espontaneidade
incerta

3

4

1
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NOME COMUM

Pistacia lentiscus
Pisum sativum subsp. elatius

ervilha-anã, ervilha-branca-de-debulhar, ervilhaforrinha, ervilha-miúda

Plantago afra var. afra

erva-das-pulgas, erva-pulgueira, zaragatoa

Plantago bellardii

Agrícola

FAMÍLIA

ESTATUTO

Anacardiaceae

Autóctone

Fabaceae

Autóctone

Plantaginaceae

Autóctone

Plantaginaceae

Autóctone

PF2 PF10

Montado
sobreiro/azinheira
PF1

PF6

Montado
Misto
PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE


Plantago coronopus

diabelha

Plantaginaceae

Autóctone

1



Plantago lanceolata

corrijó, língua-de-ovelha, tanchagem-menor

Plantaginaceae

Autóctone

1



Plantago lagopus

orelha-de-lebre, língua-de-ovelha

Plantago serraria

Plantaginaceae

Autóctone

Poaceae

Autóctone

Caryophyllaceae

—

Polygala vulgaris

Polygalaceae

Autóctone

Polygonum persicaria

Polygonaceae

Autóctone

Polypodium cambricum
subsp. cambricum

Polypodiaceae

Autóctone

Poaceae

Autóctone

Poa infirma
Polycarpon tetraphyllum

Polypogon monspeliensis



Populus alba

choupo-branco, álamo

Populus nigra

choupo, choupo-negro

Salicaceae

Introduzida

Potentilla erecta

cinco-em-rama, tomentilha, potentilha

Rosaceae

Autóctone

Lamiaceae

Autóctone

Poaceae

Autóctone

Dennstaedtiaceae

Autóctone

Prunella vulgaris
Pseudarrhenatherum
longifolium



2

Pteridium aquilinum subsp.
aquilinum

feto-ordinário, feto-dos-montes

Pterospartum tridentatum

carqueja

Fabaceae

—

Pterospartum tridentatum
subsp. tridentatum

carqueja

Fabaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Pulicaria odora

erva-montã

Asteraceae

Autóctone

Pulicaria paludosa

Asteraceae

Autóctone

Pycreus flavescens

Cyperaceae

Autóctone

Pyrus bourgaeana

pereira-brava, catapereiro, cachipirro

Rosaceae

Autóctone

Quercus coccifera

carrasco, carrasqueiro

Fagaceae

—

1

2







1


1

1
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NOME COMUM

Quercus coccifera subsp.
coccifera

Agrícola

FAMÍLIA

ESTATUTO

Fagaceae

Autóctone

PF2 PF10

Montado
sobreiro/azinheira
PF1

PF6

Quercus faginea

carvalho-cerquinho

Quercus faginea subsp.
broteroi

carvalho-cerquinho

Fagaceae

Autóctone

Quercus lusitanica

carvalhiça

Fagaceae

Autóctone

Quercus rotundifolia

Azinheira

Fagaceae

Autóctone, Legislação
nacional específica

1

1

Quercus suber

sobreiro,

Fagaceae

Autóctone, Legislação
nacional específica

1

3

Linaceae

Autóctone

Radiola linoides
celidónia-menor, erva-das-hemorróidas

Ranunculaceae

Autóctone

Ranunculus muricatus

bugalhó

Ranunculaceae

Autóctone

Ranunculus ophioglossifolius

Ranunculaceae

Autóctone

Ranunculus paludosus

Ranunculaceae

Autóctone

Ranunculus parviflorus

Ranunculaceae

Autóctone

Ranunculus tripartitus

Ranunculaceae

Autóctone

Brassicaceae

Autóctone

Brassicaceae

—

Rhamnaceae

Autóctone

Cyperaceae

Autóctone

Apiaceae

Autóctone

saramago, rábano-silvrestre, labresto

Rapistrum rugosum
Rhamnus alaternus

sanguinho-das-sebes, aderno-bastardo

Rhynchospora modestilucennoi
Ridolfia segetum

PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

Rosa canina

Rosa-canina, Roseira-brava

Rosaceae

Autóctone

Rosa pouzinii

roseira-brava

Rosaceae

Autóctone

Rosmarinus officinalis

alecrim

Lamiaceae

Autóctone

Rubia peregrina

ruiva-brava, raspa-língua, granza-brava

Rubiaceae

Autóctone

Rubus ulmifolius var.
ulmifolius

silvas

Rosaceae

Autóctone

Rumex bucephalophorus

catacuzes

Polygonaceae

—

Rumex conglomeratus

Alabaça, Erva-labaça

Polygonaceae

Autóctone

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE



1

Ranunculus ficaria subsp.
ficaria

Raphanus raphanistrum
subsp. raphanistrum

Montado
Misto


1
3

3

3

2

1



3





1



3
1

4



1



2
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NOME COMUM

Agrícola

FAMÍLIA

ESTATUTO

Rumex crispus

labaça-crespa, regalo-da-horta

Polygonaceae

Autóctone

Ruscus aculeatus

erva-dos-vasculhos, gilbardeira, gibaubeiro

Asparagaceae

Autóctone, Anexo V do DL
49/2005

Ruta angustifolia

arruda

Rutaceae

Autóctone

Caryophyllaceae

Autóctone

Sagina apetala
Salix alba

Salgueiro-branco

Salicaceae

—

Salix atrocinerea

borrazeira-preta, borrazeira, salgueiro-preto

Salicaceae

Autóctone

Salicaceae

Autóctone

Salix neotricha
Salix salviifolia

borrazeira-branca, salgueiro-branco, borrazeirabranca-setentrional, borrazeira-branca-meridional

Salicaceae

—

Salix salviifolia subsp.
australis

borrazeira-branca, salgueiro-branco, borrazeirabranca-meridional

Salicaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica, Anexo II
e Anexo IV do DL 49/2005

Salix salviifolia subsp.
salviifolia

borrazeira-branca, salgueiro-branco, borrazeirabranca-setentrional

Salicaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Salvia verbenaca

salva-dos-caminhos, erva-cristã, jarvão

Lamiaceae

Autóctone

Rosaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Sanguisorba hybrida
Scabiosa atropurpurea

saudades-roxas, suspiros, suspiros-roxos

Dipsacaceae

Autóctone

Schoenus nigricans

junco-escuro, junco-negro

Cyperaceae

Autóctone

Scilla autumnalis

cila-de-outono

Asparagaceae

Autóctone

Asparagaceae

Autóctone

Asparagaceae

Autóctone

Cyperaceae

Autóctone

Asteraceae

Autóctone

Scolymus maculatus

Asteraceae

Autóctone

Scorzonera humilis

Asteraceae

—

Scrophulariaceae

Autóctone

Lamiaceae

Autóctone

Sedum amplexicaule

Crassulaceae

Autóctone

Sedum andegavense

Crassulaceae

Autóctone

Sedum arenarium

Crassulaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Scilla monophyllos
Scilla peruviana

Cebola-albarrã-do-Peru, Cila-do-Peru

Scirpoides holoschoenus
Scolymus hispanicus

Scrophularia auriculata
subsp. auriculata
Scutellaria minor

cangarinha, cardo-de-ouro

erva-das-escaldadelas

PF2 PF10

Montado
sobreiro/azinheira
PF1

PF6

Montado
Misto
PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

PF9

1

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE




1

1



1

1

1



1



2
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NOME COMUM

Agrícola

FAMÍLIA

ESTATUTO

Crassulaceae

Autóctone

Selaginellaceae

Autóctone

Asteraceae

Autóctone

Senecio lividus

Asteraceae

Autóctone

Senecio sylvaticus

Asteraceae

Autóctone

Sedum maireanum
Selaginella denticulata

selaginela

Senecio jacobaea

erva-de-são-tiago, tasna

Senecio vulgaris

tasneirinha

Asteraceae

Autóctone

Serapias lingua

erva-lingua

Orchidaceae

Autóctone

Serapias parviflora

Orchidaceae

Autóctone

Serapias strictiflora

Orchidaceae

Autóctone

Rubiaceae

Autóctone

Caryophyllaceae

Autóctone

Caryophyllaceae

Autóctone

Caryophyllaceae

Autóctone

Caryophyllaceae

Autóctone

Caryophyllaceae

—

Asteraceae

Autóctone

Sherardia arvensis

granza-dos-campos

Silene colorata
Silene gallica

erva-mel, nariz-de-zorra

Silene laeta
Silene latifolia

assobios

Silene scabriflora
Silybum marianum

Cardo-de-Santa-Maria, Cardo-leiteiro

Sinapis alba subsp. mairei

Mostarda, Mostarda-branca

Brassicaceae

Autóctone

Smilax aspera

salsaparrilha-bastarda, alegação, alegra-campo

Smilacaceae

Autóctone

Smyrnium olusatrum

cegudes, salsa-de-cavalo

Apiaceae

Autóctone

Solanum dulcamara

salsaparrilha-bastarda, alegação, alegra-campo

Solanaceae

Autóctone

Solanum nigrum

erva-moira

Solanaceae

Autóctone

Campanulaceae

Autóctone

Asteraceae

—

Asteraceae

Autóctone

Asteraceae

Autóctone

Solenopsis laurentia
Sonchus asper

serralha-áspera, serralha-preta

Sonchus asper subsp. asper
Sonchus oleraceus

serralha, serralha-branca, serrallha-macia

Spergularia purpurea

sapinho-roxo

Spergula arvensis
Stachys arvensis

rabo-de-raposa

Stachys germanica
Stachys ocymastrum

rabo-de-raposa

PF2 PF10

Autóctone

Lamiaceae

Autóctone

Lamiaceae

Autóctone

Lamiaceae

Autóctone

PF1

PF6

Montado
Misto
PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE



1

1

3







1
1

Caryophyllaceae

Montado
sobreiro/azinheira

2
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ESPÉCIES INVENTARIADAS NOS PONTOS DE AMOSTRAGEM, POR BIÓTIPO/HABITAT
ESPÉCIES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE ESTUDO
ESPÉCIE
Stachys officinalis

NOME COMUM
betónica

Stellaria media
Stipa gigantea

baracejo, garacejo

Taeniatherum caputmedusae

Agrícola

FAMÍLIA

ESTATUTO

Lamiaceae

—

Caryophyllaceae

Autóctone

Poaceae

Autóctone

Poaceae

Autóctone

Tamarix africana

tamargueira, tamargueira-de-espigas-grossas

Tamaricaceae

Autóctone

Tamus communis

uva-de-cão, norça-preta, baganha, arrebenta-boi

Dioscoreaceae

Autóctone

Teesdalia coronopifolia

Tesdália-de-pé-de-gralha

Brassicaceae

Autóctone

Teucrium scorodonia

Escorodónia, Salva-bastarda

Lamiaceae

Autóctone

Thapsia minor

Apiaceae

Autóctone, Endémica da
Península Ibérica

Thapsia nitida

Apiaceae

—

Thapsia transtagana

Apiaceae

Autóctone

Thapsia villosa

Apiaceae

—

Lamiaceae

Endémica de Portugal
continental, Anexo IV do
DL 49/2005

Thymus villosus subsp.
villosus

Lamiaceae

Endémica de Portugal
continental, Anexo IV do
DL 49/2005

Tolpis barbata

Asteraceae

Autóctone

Thymus capitellatus

PF2 PF10

Montado
sobreiro/azinheira
PF1

PF6

Montado
Misto
PF17

Floresta
sobreiro/azinheira
PF7

PF13

Floresta
mista
PF18 PF22

2

Pinhal Eucaliptal
PF23

PF21

Galeria
ripícola
PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE



2







1

salsinha

Apiaceae

—

Torilis arvensis subsp.
neglecta

salsinha

Apiaceae

Autóctone

Asteraceae

Autóctone

Fabaceae

Autóctone

2



Trifolium arvense

Fabaceae

Inexistente

2



Trifolium campestre

Fabaceae

Autóctone

Trifolium cernuum

Fabaceae

Autóctone

Trifolium cherleri

Fabaceae

Autóctone

Trifolium lappaceum

Fabaceae

Autóctone

Fabaceae

Inexistente

Trifolium squamosum

Fabaceae

Autóctone

Trifolium stellatum

Fabaceae

Autóctone

Tragopogon hybridus
Trifolium angustifolium

Trifolium repens

trevo-massaroco, rabo-de-gato

trevo-branco

2



Torilis arvensis
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ESPÉCIES INVENTARIADAS NOS PONTOS DE AMOSTRAGEM, POR BIÓTIPO/HABITAT
ESPÉCIES COM OCORRÊNCIA POTENCIAL NA ÁREA DE ESTUDO
ESPÉCIE

Trifolium suffocatum

Fabaceae

Autóctone

Trifolium vesiculosum

Fabaceae

Autóctone

Tuberaria guttata

Cistaceae

Autóctone

Tuberaria lignosa

Cistaceae

Autóctone

Ulex australis

Fabaceae

—

Ulex australis subsp.
welwitschianus

Fabaceae

Endémica de Portugal
continental

2



Fabaceae

Autóctone

1



Umbilicus rupestris

Crassulaceae

Autóctone

Urginea maritima

Asparagaceae

Autóctone
Autóctone

Urtica membranacea

urtiga

Urticaceae

Autóctone

Valerianaceae

Autóctone

Scrophulariaceae

Autóctone

Veronica anagallis-aquatica
subsp. anagallis-aquatica

Plantaginaceae

Autóctone

Veronica scutellata

Plantaginaceae

Autóctone

Viburnum tinus

Caprifoliaceae

Autóctone

Fabaceae

Autóctone

Fabaceae

Autóctone

Vicia dasycarpa

Fabaceae

Autóctone

Vicia disperma

Fabaceae

Autóctone

Vicia lutea

Fabaceae

—

Vicia lutea subsp. lutea

Fabaceae

Autóctone

Fabaceae

Autóctone

Viola kitaibeliana

Violaceae

Autóctone

Viola riviniana

Violaceae

Autóctone

Vitis vinifera

Vitaceae

Autóctone

Valerianella locusta subsp.
locusta
Verbascum sinuatum

Urtiga-de-cauda

Vicia angustifolia
Vicia benghalensis

Vicia sativa subsp. sativa

ervilhaca-vermelha, ervilhaca-purpúrea

ervilhaca-mansa, ervilhaca-comum

PF7

PF13

PF18 PF22

1

1

PF23

PF21

PF3

PF9

PRESENÇA/
ESPÉCIES
OBSERVADAS
NA AE

Inexistente

Urticaceae

PF17

Pinhal Eucaliptal

Galeria
ripícola

Fabaceae

Ortigão, Urtiga, Urtiga-de-cauda

PF6

Floresta
mista

Trifolium subterraneum

Urtica dioica

PF1

Floresta
sobreiro/azinheira

ESTATUTO

tojo-molar

PF2 PF10

Montado
Misto

FAMÍLIA

Ulex minor

NOME COMUM

Agrícola

Montado
sobreiro/azinheira



1
2





1





T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

Esta página foi deixada propositadamente em branco

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E
LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

ANEXO II – Listagens de fauna
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Quadro AII.1 – Principais trabalhos consultados para a caracterização da área de estudo
GRUPO

REFERÊNCIA

ESCALA DE APRESENTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO

GERAL

Cabral et al. 2006

Quadrículas 10 × 10 km

Araújo et al. 1997

Quadrículas 10 × 10 km

Godinho et al. 1999

Quadrículas 10 × 10 km

Loureiro et al. 2008

Quadrículas 10 × 10 km

Elias et al. 1998

Quadrículas 10 × 10 km

Palma et al. 1999

Nível nacional

Palmeirim & Rodrigues 1992

Nível nacional

Trindade et al. 1998

Quadrículas 10 × 10 km

Mathias 1999

Quadrículas 50 × 50 km

Pinto & Fernandes 2001

Quadrículas 10 × 10 km

Sarmento 2004

Quadrículas 10 × 10 km

HERPETOFAUNA

AVES

MAMÍFEROS

Elenco Faunístico – Legenda
Presença – provável, confirmada
A presença de uma determinada espécie foi considerada provável quando, referida na
bibliografia para a área de estudo, se verificou disponibilidade de condições ecológicas
favoráveis à sua ocorrência.
A presença de uma determinada espécie foi considerada confirmada quando, no
decurso do trabalho de campo ou em trabalhos anteriores, foi observada ou se
recolheram indícios da sua presença (pegadas, dejetos, tocas, entre outros).

Livro vermelho dos vertebrados
O estatuto de conservação da espécie em Portugal, resultante da consulta do “Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal”, utiliza as seguintes categorias:


Extinto (EX; extint): um taxon considera-se EXTINTO quando não restam
quaisquer dúvidas de que o último indivíduo morreu. Um taxon está
presumivelmente extinto quando falharam todas as tentativas exaustivas para
encontrar um indivíduo em habitats conhecidos e potenciais, em períodos
apropriados (do dia, estação e ano), realizadas em toda a sua área de
distribuição histórica. As prospeções devem ser feitas durante um período de
tempo adequado ao ciclo de vida e forma biológica do taxon em questão;
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Extinto na Natureza (EW, extint in the wild): um taxon considera-se extinto na
natureza quando é dado como apenas sobrevivendo em cultivo, cativeiro ou
como uma população (ou populações) naturalizada fora da sua área de
distribuição. Um taxon está presumivelmente extinto na natureza quando
falharam todas as tentativas exaustivas para encontrar um indivíduo em
habitats conhecidos e potenciais, em períodos apropriados (do dia, estação e
ano), realizadas em toda a sua área de distribuição histórica. As prospeções
devem ser feitas durante um período de tempo adequado ao ciclo de vida e
forma biológica do taxon em questão;



Criticamente em Perigo (CR; critically endangered): um taxon considera-se
criticamente em perigo quando as melhores evidências disponíveis indicam que
se cumpre qualquer um dos critérios A a E para Criticamente em Perigo, pelo
que se considera como enfrentando um risco de extinção na natureza
extremamente elevado;



Em Perigo (EN; endangered): um taxon considera-se Em Perigo quando as
melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos
critérios A a E para Em Perigo, pelo que se considera como enfrentando um risco
de extinção na natureza muito elevado;



Vulnerável (VU; vulnerable): um taxon considera-se Vulnerável quando as
melhores evidências disponíveis indicam que se cumpre qualquer um dos
critérios A a E para Vulnerável, pelo que se considera como enfrentando um
risco de extinção na natureza elevado;



Quase Ameaçado (NT; near threatened): um taxon considera-se Quase
Ameaçado quando, tendo sido avaliado pelos critérios, não se qualifica
atualmente como Criticamente em Perigo, Em Perigo ou Vulnerável, sendo no
entanto provável que lhe venha a ser atribuída em categoria de ameaça num
futuro próximo;



Pouco Preocupante (LC; least concern):
Preocupante quando, tendo sido avaliado
atualmente como Criticamente em Perigo,
Ameaçado. Taxa de distribuição ampla e
categoria;



Informação Insuficiente (DD; data deficient): um taxon considera-se com
Informação Insuficiente quando não há informação adequada para fazer a
avaliação direta ou indireta do seu risco de extinção, com base na sua
distribuição e / ou estatuto da população. Um taxon nesta categoria pode até
estar muito estudado e a sua biologia ser bem conhecida, mas faltarem dados
adequados sobre a sua distribuição e/ou abundância. Não constitui por osso
uma categoria de ameaça. Classificar um taxon nesta categoria indica que é
necessária mais informação e que se reconhece que investigação futura poderá
mostrar que uma classificação de ameaça seja apropriada;



Não Avaliado (NE; not evaluated): um taxon considera-se Não Avaliado quando
ainda não foi avaliado pelos presentes critérios.

um taxon considera-se Pouco
pelos critérios, não se qualifica
Em Perigo, Vulnerável ou Quase
abundantes são incluídos nesta
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Diretiva aves (79/409/CEE)
Transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei nº140/99 de 24 de Abril,
posteriormente revogado pelo Decreto-Lei nº49/2005, de 24 de Fevereiro, tem por
objetivo a proteção, gestão e controlo das espécies de aves selvagens no território
Europeu dos Estados-Membros a qual o Tratado é aplicável, regulamentando a sua
exploração. O Decreto-Lei nº49/2005 inclui as aves de acordo com a sua
vulnerabilidade em distintos anexos:


Anexo A-I: espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a
designação de zonas de proteção especial;



Anexo A-II: espécies de aves cujo comércio é permitido nas condições previstas
na alínea a) do nº7 do artigo 11º;



Anexo A-III: espécie de aves cujo comércio pode ser objeto de limitações
conforme definido na alínea b) do nº7 do artigo 11º.

Diretiva habitats (92/43/CEE)
Transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei 140/99 de 24 de Abril,
posteriormente revogado pelo Decreto-Lei nº49/2005, de 24 de Fevereiro, tem por
objetivo a conservação dos habitats naturais, flora e fauna selvagens, prevendo a
necessidade dos Estados-Membros tomarem medidas de proteção, valorização e
promoção ambiental. O Decreto-Lei 49/2005 inclui espécies florísticas e faunísticas
tendo em conta a sua vulnerabilidade nos anexos:


Anexo B-II: espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja
conservação exige a designação de zonas de especial conservação;



Anexo B-IV: espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja
conservação exige uma proteção rigorosa;



Anexo B-V: espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou
colheita na Natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão.
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Quadro AII.2 – Estatuto de conservação das espécies de répteis e anfíbios de ocorrência
potencial no corredor de estudo da Linha Divor-Pegões a 400 kV
NOME

ESTADO
CONSERVAÇÃO
PORTUGAL

BERNA

DIRETIVA
HABITATS

Cágado* Mauremys leprosa

LC

III

B-II / B-IV

Osga-turca Henydactylus turcius

VU

III

Osga Tarentola mauritanica

LC

III

Cobra-cega Blanus cinereus

LC

III

Sardão Lacerta lepida

LC

II

Lagartixa Podarcis hispanica

LC

III

Lagartixa–do–mato Psammodromus algirus

LC

III

Lagartixa-do-mato-ibérica Psammodromus hispanicus

NT

III

Cobra–de–pernas–de–três–dedos Chalcides chalcides

LC

III

B-IV

Cobra–de–ferradura Coluber hippocrepis

LC

II

B-IV

Cobra–de–escada Elaphe scalaris

LC

III

Cobra–de-capuz Macroprotodon cucullatus

VU

III

Cobra–rateira Malpolon monspessulanus

LC

III

Cobra–de–água–viperina Natrix maura

LC

III

Salamandra–de–costas–salientes Pleurodeles waltl

LC

III

Salamandra–de–pintas–amarelas Salamandra salamandra

LC

III

Tritão-de-ventre-laranja Triturus boscai

LC

III

Tritão–marmorado Triturus marmoratus

LC

III

B-IV

Sapo–parteiro–ibérico Alytes cisternasii

LC

II

B-IV

Rã–de–focinho–pontiagudo Discoglossus galganoi

NT

II

B-II / B-IV

Sapo–de–unha–negra Pelobates cultripes

LC

II

B-IV

Sapinho-de-verrugas-verde Pelodytes spp

NE

Sapo* Bufo bufo

LC

III

Sapo–corredor Bufo calamita

LC

II

B-IV

Rela Hyla arborea

LC

II

B-IV

Rela–meridional Hyla meridionalis

LC

II

B-IV

Rã–verde* Rana perezi

LC

III

B-V

B-IV
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Quadro AII.3 – Estatuto de conservação das espécies de aves de ocorrência potencial no corredor de estudo da Linha Divor-Pegões a 400 kV
CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO

Mergulhão-de-poupa

Res

LC

III

Corvo-marinho; Corvo-marinho-defaces-brancas

Vis

LC

III

Bubulcus ibis

Carraceiro; Garça-boieira

Res

LC

II

A

Egretta garzetta

Garça-branca

Res

LC

II

A

Ardea cinerea

Garça-real

Res/Vis

LC

III

Ardea purpurea

Garça-vermelha

MigRep

EN

II

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

BERNA

BONA

CITES

AVES

Ordem Podicipediformes
Família Podicipedidae
Podiceps cristatus
Ordem Pelecaniformes
Família Phalacrocoracidae
Phalacrocorax carbo
Ordem Ciconiiformes
Família Ardeidae

II

A-I

A-I

DL 565/99
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CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO

Cegonha-branca

MigRep/Res

Plegadis falcinellus

Ibis-preto; Maçarico-preto

Platalea leucorodia

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

BERNA

BONA

CITES

AVES

LC

II

II

A-I

Rep

RE

II

II

A-I

Colhereiro

MigRep/Vis

VU/NT

II

II

IIA

A-I

Flamingo

Rep/Vis

RE/VU

II

II

IIA

A-I

Anser anser

Ganso-bravo

Vis

NT

III

II

Anas penelope

Piadeira

Vis

LC

III

II

Anas strepera

Frisada

Res/Vis

VU/NT

III

II

Família Ciconiidae
Ciconia ciconia
Família Therskiornithidae

Ordem Phoenicopteriformes
Família Phoenicopteridae
Phoenicopterus roseus
Ordem Anseriformes
Família Anatidae
A-III
C

D
D

DL 565/99
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NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO
BERNA

BONA

CITES

AVES

C

D

Anas crecca

Marrequinha

Vis

LC

III

II

Anas platyrhynchos

Pato-real

Res/Vis

LC

III

II

Anas acuta

Arrábio

Vis

LC

III

II

C

D

Anas clypeata

Pato-colhereiro; Pato-trombeteiro

Res/Vis

EN/LC

III

II

C

D

Aythya ferina

Zarro

Res/Vis

EN/VU

III

II

D

Aythya fuligula

Negrinha; Zarro-negrinha

Vis

VU

III

II

D

Elanus caeruleus

Peneireiro-cinzento

Res

NT

II

II

IIA

A-I

Milvus migrans

Milhafre-preto

MigRep

LC

II

II

IIA

A-I

Milvus milvus

Milhafre-real; Milhano

Res

CR/VU

II

II

IIA

A-I

Gyps fulvus

Grifo

Res

NT

II

II

IIA

A-I

Aegypius monachus

Abutre-preto

Res

CR

II

II

IIA

A-I*

D

Ordem Falconiformes
Família Accipitridae

DL 565/99
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NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO
BERNA

BONA

CITES

AVES

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

MigRep

NT

II

II

IIA

A-I

Circus aeruginosus

Tartaranhão-ruivo-dos-pauis

Res/Vis

VU

II

II

IIA

A-I

Circus cyaneus

Tartaranhão-cinzento

Res/Vis

CR/VU

II

II

IIA

A-I

Circus pygargus

Águia-caçadeira; Tartaranhãocaçador

MigRep

EN

II

II

IIA

A-I

Accipiter gentilis

Açor

Res

VU

II

II

IIA

Accipiter nisus

Gavião

Res

LC

II

II

IIA

Buteo buteo

Águia-d'asa-redonda

Res

LC

II

II

IIA

Hieraaetus pennatus

Águia-calçada

MigRep

NT

II

II

IIA

A-I

Hieraaetus fasciatus

Águia-perdigueira; Águia de Bonelli

Res

EN

II

II

IIA

A-I*

Águia-pesqueira; Guincho

Res/Vis

CR/EN

II

II

IIA

A-I

Peneireiro

Res

LC

II

II

IIA

A-I

Família Pandionidae
Pandion haliaetus
Família Falconidae
Falco tinnunculus
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NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO
BERNA

BONA

CITES

AVES

Falco columbarius

Esmerilhão

Vis

VU

II

II

IIA

A-I

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

Res

VU

II

II

IA

A-I

Alectoris rufa

Perdiz

Res

LC

III

Coturnix coturnix

Codorniz

MigRep/Vis/Res

LC

III

Gallinula chloropus

Galinha-d'água

Res

LC

III

Fulica atra

Galeirão

Res/Vis

LC

III

Fulica cristata

Galeirão-de-crista

Rep/Vis

RE/CR

II

Grou

Rep/Vis

RE/VU

II

Ordem Galliformes
Família Phasianidae
D
II

D

Ordem Gruiformes
Família Rallidae
D
II

D
A-I*

Família Gruidae
Grus grus

II

IIA

A-I
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NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO
BERNA

BONA

CITES

AVES

IIA

A-I*

IIA

A-I*

Família Otitidae
Tetrax tetrax

Sisão

Res

VU

II

Otis tarda

Abetarda

Res

EN

II

II

Pernilongo; Perna-longa

Rep

LC

II

II

A-I

Alcaravão

Res/Vis

VU

II

II

A-I

Charadrius dubius

Borrelho-pequeno-de-coleira

Rep

LC

II

II

Charadrius hiaticula

Borrelho-grande-de-coleira

Vis

LC

II

II

Charadrius alexandrinus

Borrelho-de-coleira-interrompida

Rep/Vis

LC

II

II

A-I

Pluvialis apricaria

Tarambola-dourada

Vis

LC

III

II

A-I; D

Ordem Charadriiformes
Família Recurvirostridae
Himantopus himantopus
Família Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Família Charadriidae
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CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO

Abibe

Vis

Calidris minuta

Pilrito-pequeno

Calidris ferruginea

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

BERNA

BONA

LC

III

II

Vis

LC

II

II

Pilrito-de-bico-comprido

Vis

VU

II

II

Calidris alpina

Pilrito-de-peito-preto; Pilritocomum

Vis

LC

II

II

Tringa totanus

Perna-vermelha

Rep/Vis

CR/LC

III

II

Tringa nebularia

Perna-verde

Vis

VU

III

II

Tringa ochropus

Maçarico-bique-bique

Vis

NT

II

II

Actitis hypoleucos

Maçarico-das-rochas

Rep/Vis

VU

II

II

Larus ridibundus

Guincho

Vis

LC

III

Larus fuscus

Gaivota-de-asa-escura

Rep/Vis

VU/LC

Larus cachinnans

Gaivota-de-patas-amarelas

Res

LC

Vanellus vanellus

CITES

AVES

Família Scolopacidae

Família Laridae

III

A-I
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NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM
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TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO
BERNA

BONA

CITES

AVES

Ordem Columbiformes
Família Columbidae
Columba oenas

Seixa; Pombo-bravo

Res/Vis

DD

III

Columba palumbus

Pombo-torcaz

Res/Vis

LC

Streptopelia decaocto

Rola-turca

Res

LC

III

Streptopelia turtur

Rola-brava

MigRep

LC

III

Clamator glandarius

Cuco-rabilongo

MigRep

VU

II

Cuculus canorus

Cuco

MigRep

LC

III

Coruja-das-torres

Res

LC

II

D
A-I*;
D

A

Ordem Cuculiformes
Família Cuculidae

Ordem Strigiformes
Família Tytonidae
Tyto alba

IIA

D
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NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO
BERNA

BONA

CITES

AVES

A-I

Família Strigidae
Bubo bubo

Bufo-real

Res

NT

II

IIA

Athene noctua

Mocho-galego

Res

LC

II

IIA

Strix aluco

Coruja-do-mato

Res

LC

II

IIA

Asio otus

Bufo-pequeno

Res

DD

II

IIA

Noitibó-cinzento

MigRep

VU

II

Apus apus

Andorinhão-preto

MigRep

LC

III

Apus pallidus

Andorinhão-pálido

MigRep

LC

II

Ordem Caprimulgiformes
Família Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus
Ordem Apodiformes
Família Apodidae

A-I
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CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO

Guarda-rios

Res

LC

II

Abelharuco

MigRep

LC

II

Poupa

MigRep/Res

LC

II

Jynx torquilla

Torcicolo

MigRep/Vis

DD

II

Picus viridis

Peto-real; Peto-verde

Res

LC

II

Dendrocopos major

Picapau-malhado-grande

Res

LC

II

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

BERNA

BONA

CITES

AVES

Ordem Coraciiformes
Família Alcedinidae
Alcedo atthis

A-I

Família Meropidae
Merops apiaster
Família Upupidae
Upupa epops
Ordem Piciformes
Família Picidae

II
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NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO
BERNA

BONA

CITES

AVES

Ordem Passeriformes
Família Alaudidae
Galerida cristata

Cotovia-de-poupa

Res

LC

III

Galerida theklae

Cotovia-escura; Cotovia-do-monte

Res

LC

II

A-I

Lullula arborea

Cotovia-dos-bosques; Cotoviapequena

Res/Vis

LC

III

A-I

Alauda arvensis

Laverca

Res/Vis

LC

III

Riparia riparia

Andorinha-das-barreiras

MigRep

LC

II

Hirundo rustica

Andorinha-das-chaminés

MigRep

LC

II

Hirundo daurica

Andorinha-dáurica

MigRep

LC

II

Delichon urbicum

Andorinha-dos-beirais

MigRep

LC

II

Petinha-dos-prados

Vis

LC

II

Família Hirundinidae

Família Motacillidae
Anthus pratensis
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NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO
BERNA

BONA

Anthus spinoletta

Petinha-ribeirinha

Rep/Vis

EN/LC

II

Motacilla cinerea

Alvéola-cinzenta

Res/Vis

LC

II

Motacilla alba

Alvéola-branca

Res/Vis

LC

II

Carriça

Res

LC

II

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

Res/Vis

LC

II

II

Luscinia megarhynchos

Rouxinol

MigRep

LC

II

II

Luscinia svecica

Pisco-de-peito-azul

Vis

LC

II

II

Phoenicurus ochruros

Rabirruivo; Rabirruivo-preto

Res

LC

II

II

Phoenicurus phoenicurus

Rabirruivo-de-testa-branca

MigRep

LC

II

II

Saxicola rubetra

Cartaxo-nortenho

MigRep

VU

II

II

Saxicola torquatus

Cartaxo

Res

LC

II

II

CITES

AVES

Família Troglodytidae
Troglodytes troglodytes
Família Turdidae

A-I
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NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO
BERNA

BONA

CITES

AVES

Oenanthe oenanthe

Chasco-cinzento

MigRep

LC

II

II

Monticola solitarius

Melro-azul

Res

LC

II

II

Turdus merula

Melro; Melro-preto

Res

LC

III

II

D

Turdus philomelos

Tordo-pinto; Tordo-músico

Rep/Vis

NT/LC

III

II

D

Turdus viscivorus

Tordoveia; Tordeia

Res

LC

III

Cettia cetti

Rouxinol-bravo

Res

LC

II

II

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

Res

LC

II

II

Hippolais polyglotta

Felosa-poliglota

MigRep

LC

II

II

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barrete-preto

Res

LC

II

II

Sylvia borin

Toutinegra-das-figueiras

MigRep

VU

II

II

Sylvia hortensis

Toutinegra-real

MigRep

NT

II

II

Sylvia communis

Papa-amoras

MigRep

LC

II

II

D

Família Sylviidae
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NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO
BERNA

BONA
II

Sylvia conspicillata

Toutinegra-tomilheira

MigRep

NT

II

Sylvia undata

Toutinegra-do-mato; Felosa-domato

Res

LC

II

Sylvia cantillans

Toutinegra-de-bigodes

MigRep

LC

II

II

Sylvia melanocephala

Toutinegra-de-cabeça-preta

Res

LC

II

II

Phylloscopus bonelli

Felosa-de-papo-branco; Felosa de
Bonelli

MigRep

LC

II

II

Phylloscopus collybita

Felosinha; Felosa-comum

Vis

LC

II

II

Phylloscopus ibericus

Felosinha-ibérica

MigRep

LC

II

II

Regulus ignicapilla

Estrelinha-real

Res/Vis

LC

II

II

Taralhão-cinzento; Papa-moscascinzento

MigRep

NT

II

II

Chapim-rabilongo

Res

LC

III

Família Aegithalidae
Aegithalos caudatus
Família Paridae

AVES

A-I

Família Muscicapidae
Muscicapa striata

CITES
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NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO
BERNA

Parus cristatus

Chapim-de-poupa

Res

LC

II

Parus ater

Chapim-carvoeiro; Chapim-preto

Res

LC

II

Parus caeruleus

Chapim-azul

Res

LC

II

Parus major

Chapim-real

Res

LC

II

Trepadeira-azul

Res

LC

II

Trepadeira

Res

LC

II

Papa-figos

MigRep

LC

II

Lanius meridionalis

Picanço-real

Res

LC

II

Lanius senator

Picanço-barreteiro

MigRep

NT

II

Família Sittidae
Sitta europaea
Família Certhiidae
Certhia brachydactyla
Família Oriolidae
Oriolus oriolus
Família Laniidae

BONA

CITES

AVES
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NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO
BERNA

BONA

CITES

AVES

Família Corvidae
Garrulus glandarius

Gaio

Res

LC

Cyanopica cyanus

Charneco; Pega-azul

Res

LC

Pica pica

Pega

Res

LC

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gralha-de-bico-vermelho

Res

EN

Corvus monedula

Gralha-de-nuca-cinzenta

Res

LC

Corvus corone

Gralha-preta

Res

LC

Corvus corax

Corvo

Res

NT

Sturnus vulgaris

Estorninho-malhado

Vis

LC

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

Res

LC

Pardal

Res

LC

D
II
D
II

A-I

D
III

Família Sturnidae

Família Passeridae
Passer domesticus

D
II

DL 565/99

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO
BERNA

Passer hispaniolensis

Pardal-espanhol

Res/MigRep

LC

III

Passer montanus

Pardal-montês

Res

LC

III

Petronia petronia

Pardal-francês

Res

LC

II

Bico-de-lacre

Nind

NA

Fringilla coelebs

Tentilhão

Res

LC

III

Serinus serinus

Milheira; Chamariz

Res

LC

II

Carduelis chloris

Verdilhão

Res

LC

II

Carduelis carduelis

Pintassilgo

Res

LC

II

Carduelis cannabina

Pintarroxo

Res

LC

II

Escrevedeira

Res

LC

II

BONA

CITES

Família Estrildidae
Estrilda astrild

C

Família Fringillidae

Família Emberizidae
Emberiza cirlus

AVES

DL 565/99

T2015-0730-01-AMB-03016
SUBESTAÇÃO DE PEGÕES 400/60KV, SUBESTAÇÃO DE DIVOR 400/60KV E LINHA ASSOCIADA DIVOR – PEGÕES, A 400KV
Estudo de Impacte Ambiental – Vol. II – Relatório Síntese

NOME CIENTÍFICO

NOME COMUM

CONVENÇÕES/DIRETIVA E OUTRA LEGISLAÇÃO

TIPO DE
OCORRÊNCIA

ESTATUTO
BERNA

Emberiza cia

Cia

Res

LC

II

Emberiza schoeniclus

Escrevedeira-dos-caniços

Res/Vis

VU/LC

II

Emberiza calandra

Trigueirão

Res

LC

III

BONA

CITES

AVES
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Quadro AII.4 – Estatuto de conservação das espécies de mamíferos de ocorrência potencial
na área de afetação da Linha Divor-Pegões a 400 kV
NOME

EST CONSERV
PORTUGAL

Ouriço–cacheiro Erinaceus europaeus

LC

Musaranho–de–dentes–brancos Crocidura russula

LC

Musaranho–anão-de–dentes–brancos Suncus etruscus

LC

Toupeira Talpa occidentalis

LC

Morcego–de–ferradura–grande Rhinolophus ferrumequinum

VU

II, IV

Morcego–de–ferradura–pequeno Rhinolophus euryale

CR

II

Morcego–de–ferradura– mediterrânico Rhinolophus hipposideros

VU

II, IV

Morcego–de–ferradura– mourisco Rhinolophus mehely

CR

II

Morcego–rato-grande Myotis myotis

VU

II

Morcego de Kuhl Pipistrellus kuhli

LC

IV

Morcego–hortelão Eptesicus serotinus

LC

IV

Morcego–orelhudo–cinzento Plecotus austriacus

LC

IV

VU

II

Morcego-de-peluche Miniopterus schreiberi

DIRETIVA
HABITATS

Lebre Lepus capensis

LC

Coelho–bravo* Oryctolagus cuniculus

NT

Rata–de–água Arvicola sapidus

LC

Rato de Cabrera Microtus cabrerae

VU

Rato–cego–mediterrânico Microtus duodecimcostatus

LC

Rato–do–campo Apodemus sylvaticus

LC

Rato-preto Rattus rattus

LC

Ratazana Rattus norvegicus

NA

Rato–caseiro Mus musculus

LC

Rato–das–hortas Mus spretus

LC

Raposa* Vulpes vulpes

LC

Doninha Mustela nivalis

LC

Toirão Mustela putorius

DD

Fuinha Martes foina

LC

Texugo Meles meles

LC

Lontra Lutra lutra

LC

II, IV

Geneta Genetta genetta

LC

V

Sacarrabos Herpestes ichneumon

LC

V

Javali Sus scrofa

LC

As espécies assinaladas com * foram detetadas durante os trabalhos de campo

II, IV

V
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ANEXO III – Simulações visuais:
Subestação de Divor
Subestação de Pegões
Linha Divor-Pegões
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Fotografia AIII.1 – Simulação visual da Subestação do Divor
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Fotografia AIII.2 – Simulação visual da Subestação de Pegões
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Fotografia AIII.3 – Simulação visual da Linha Divor-Pegões (1)
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Fotografia AIII.4 – Simulação visual da Linha Divor-Pegões (2)
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Fotografia AIII.5 – Simulação visual da Linha Divor-Pegões (3)
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Fotografia AIII.6 – Simulação visual da Linha Divor-Pegões (4)
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Fotografia AIII.7 – Simulação visual da Linha Divor-Pegões (5)

