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LINHA DE MUITO ALTA TENSÃO PENELA – TÁBUA A 220 KV 
 PROJECTO EXECUTIVO  

 ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL  

 

VOLUME 1 – R E S U M O  N Ã O  T É C N I C O  

A ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) relativo à ”Linha Penela – Tábua a 220 kV”, em fase de Projecto Executivo. 

No âmbito do contrato de fornecimento à REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., do Projecto da 
linha de muito alta tensão em causa, a EIP – Electricidade Industrial Portuguesa adjudicou à 
ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda, a elaboração do respectivo EIA, 
efectuado de acordo com as condições fixadas no Caderno de Encargos para a sua execução e no 
respeito pela legislação ambiental aplicável em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 
de Maio com a última redacção dada pelo Decreto-lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, e a Portaria n.º 
330/01, de 2 de Abril. O Estudo de Impacte Ambiental é composto por: 

 pelo presente volume do Resumo Não Técnico,  
 Relatório Síntese, 

 Peças Desenhadas,  

 Anexos Técnicos, 

 Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais - Selecção do Corredor e do Local da 
Subestação 

 Plano de Acompanhamento Ambiental. 

Na elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, a ARQPAIS contou com a colaboração e 
apoiou-se nos estudos elaborados pela EIP, autor do projecto. Contou ainda com a colaboração de 
especialistas de reconhecida competência em diversas áreas ambientais, os quais prestam 
habitualmente a sua colaboração às nossas empresas. 

 
Lisboa, Março de 2007 
 

ARQPAIS, Lda. 

 

Otília Baptista Freire (Directora Técnica) 
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1  -   INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico referente ao Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) da “Linha Penela – Tábua a 220kV”, em fase de Projecto de Execução.  

O Proponente do projecto é a empresa REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., adiante também 
designada como REN, S.A., concessionária da Rede Nacional de Transporte (RNT) de energia 
eléctrica de alta tensão. A entidade licenciadora é a Direcção Geral de Geologia e Energia (DGGE). 

No âmbito do contrato de fornecimento à REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., do Projecto de 
Execução da Linha em estudo, a EIP – Electricidade Industrial Portuguesa adjudicou à ARQPAIS, 
Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., a elaboração do respectivo Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA).  

O EIA apresentado acompanha o Projecto de Execução da Linha Penela – Tábua a 220 kV, da 
autoria da EIP – Electricidade Industrial Portuguesa, adjudicado a esta empresa no âmbito de 
concurso lançado pela REN, S.A. 

O EIA referente ao Projecto de Execução, tem por objectivo a análise ambiental da implantação 
da Linha, tendo sido efectuado com vista ao cumprimento da legislação em vigor sobre Avaliação de 
Impacte Ambiental e aplicável ao projecto em análise, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 
de Maio com a última redacção dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005 de 8 de Novembro e a Portaria n.º 
330/2001, de 2 de Abril. 

O objectivo deste estudo é, analisar as implicações ambientais de todo o projecto em geral, 
indicando as principais medidas de minimização dos impactes gerados passíveis de implementação 
em fase de Construção, de Exploração e de Desactivação. 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto pelo presente Resumo-Não-Técnico, um 
Relatório Síntese, um volume de Anexos Técnicos, um de Peças Desenhadas, um Estudo das 
Grandes Condicionantes Ambientais – Selecção do Corredor e do local da Subestação, e por 
um Plano Geral de Acompanhamento Ambiental. 

Na elaboração do Estudo foram analisados os seguintes parâmetros ambientais: Factores 
Físicos (Clima, Geologia e Geomorfologia, Solos, Hidrologia e Hidrogeologia), Qualidade do Ambiente 
(Qualidade da Água, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro), Sistemas Ecológicos (Flora e Fauna), 
Património Cultural, Paisagem, Usos do Solo, Condicionantes e Ordenamento do Território e 
Componente Social. 

O EIA foi elaborado entre Setembro de 2005 e Março de 2007.  
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2  -  JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

 

A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. pretende licenciar e construir uma nova Linha de Muito 
Alta Tensão a 220 kV, ligando a futura Subestação de Penela, com projecto aprovado, a uma nova 
Subestação, também a licenciar e construir pela REN, S.A., a localizar na freguesia de São João da 
Boa Vista, concelho de Tábua.   

A  nova linha Penela-Tábua ficará integrada no eixo a 220 kV que se estende desde a zona 
fronteira do rio Douro, atravessando o interior centro, até às proximidades de Coimbra. 

Este  projecto de investimento da REN,S.A., juntamente com o da nova subestação de  Tábua, 
irá permitir o reforço da estrutura da RNT actualmente existente neste eixo, criando condições 
adequadas para a recepção e escoamento  da  energia  resultante  das novas energias renováveis de 
todo o interior norte e centro, em particular, a proveniente dos potenciais eólicos situados na Serra do 
Açor e falda  norte da Serra da Estrela. 

A construção desta nova ligação contribuirá, mais especificamente, para o  
descongestionamento  das duas linhas  de  220  kV do eixo Tábua-Pereiros, conduzindo a  melhores 
condições e garantia para o transporte  dos  volumes  de  energia  que passam neste eixo, onde se 
incluem  os  originários  das centrais hidroeléctricas localizadas no Douro Internacional  e  os  
resultantes  das  trocas  internacionais realizadas nas interligações do Douro Internacional. 

 

3  -  ANTECEDENTES  

 

A REN, S.A. dá de um modo geral prioridade a questões de ordem ambiental e de 
ordenamento pelo qual, antes de optar pela constituição de novos corredores de linhas da Rede 
Nacional de Transporte (RNT), analisa a viabilidade ambiental das soluções encontradas. Assim, com 
o objectivo de conhecer a área a atravessar pela Linha em estudo e de propor corredores alternativos 
que minimizassem a afectação ambiental começou por se analisar um território relativamente vasto, 
limitado a norte pela Subestação de “Espariz” (actualmente designada de Tábua, no concelho de 
Tábua) e a sul pela Subestação de Penela, com projecto aprovado. 

A definição desta área de estudo teve como principal requisito a garantia de proximidade da 
subestação de “Espariz” às Linhas Vila Chã - Pereiros 1 e 2 existentes e ao Ramal da Linha Vila Chã 
– Pereiros 2 para Pampilhosa da Serra, o ponto de chegada da Linha “Espariz”- Penela (actualmente 
designada de Penela – Tábua), que irá ligar a Subestação de Penela à Subestação de “Espariz”. 

Numa primeira macro análise realizada, verificou-se que a região em estudo apresentava diversas 
condicionantes importantes à passagem da linha de que se destacam, três Sítios da Rede Natura 2000, a 
Serra da Lousã, a Serra de Sicó Alvaiázere e a Serra de Açor; o rio Mondego e as Albufeiras da Aguieira, 
das Fronhas e do Cabril, para além de uma orografia bastante acidentada (Figura 1). 
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Figura 1 - Macro análise para definição da área estudada no âmbito da análise preliminar das Grandes 

Condicionantes Ambientais na região 

Numa primeira fase começou por se estudar um território relativamente vasto, delimitado a sul 
pelos limites do Sítio da Serra da Lousã e a norte pelas linhas existentes Vila Chã - Pereiros 1 e 2, 
que se desenvolvem a sul do rio Mondego (Figura 1). O estudo desta área teve como principal 
objectivo implantar a nova linha no corredor já ocupado pelas linhas acima referidas (Linhas Vila Chã 
- Pereiros 1 e 2) com orientação nascente/poente e da Linha Pereiros/Zêzere 3 com orientação 
norte/sul na aproximação à SE de Penela.  

Foram identificadas as principais condicionantes existentes nessa região, através de pesquisa 
bibliográfica e da informação recebida das várias entidades contactadas. Com base nessa informação 
verificou-se que existiam na área em estudo numerosas condicionantes que comprometiam o 

Limites da área de estudo a norte da Serra da Lousã  

Limites da área de estudo a sul da Serra da Lousã  

A – Futura Subestação de Penela , em fase de construção 
B - Futura Subestação de Tábua  

  A 

B Linhas Vila Chã - Pereiros 1 e 2  

Ramal de Vila Chã Pereiros 2  
para Pampilhosa da Serra 
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atravessamento da linha de muito alta tensão, nomeadamente, concessões mineiras (áreas de 
reserva de arcoses pedidos de concessão de quartzo, feldspato, caulino, etc.) e pedreiras; diversas 
povoações dispersas; os aglomerados urbanos da Lousã, Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares; 
as áreas agrícolas e os espaços naturais com perímetros de protecção. 

Tendo em consideração a adopção de um corredor para o desenvolvimento da LMAT com o 
mínimo de condicionantes ao seu desenvolvimento, e tendo-se verificado que a área a norte da Serra 
da Lousã apresentava diversas condicionantes ao desenvolvimento da linha, analisou-se a região a 
sul da Serra da Lousã, que se apresentou mais favorável para o desenvolvimento da linha. 

Numa região onde vigora um relevo extremamente acidentado, condicionante ao 
desenvolvimento de uma LMAT, a definição da área de estudo de 3km, teve em consideração este 
factor de viabilidade técnica.  

Foi realizado um Relatório de Grandes Condicionantes Ambientais para a selecção do corredor 
da linha e do local da subestação. Efectuou-se uma análise pormenorizada do território, e em 
especial da ocupação actual do solo ao longo da área onde se iria implantar a LMAT, de modo a 
definir um corredor base de 400 m para o estabelecimento da Linha, bem como para a implantação 
da Subestação de “Espariz” (actualmente denominada Subestação de Tábua). Este corredor de 400 
m foi definido tendo em consideração as condicionantes de ordem legal, servidões e restrições de 
utilidade pública identificadas, bem como as condicionantes decorrentes da ocupação actual do solo, 
perseguindo os seguintes objectivos: 

 Promover o desenvolvimento da LMAT a meia encosta, evitando cumeadas de maior 

visibilidade e paralelismos a linhas de água; 

 Promover o maior afastamento possível aos aglomerados urbanos ao longo da área em 

estudo; 

 Evitar a interferência com concessões mineiras, pedreiras e áreas industriais; 

 Evitar, sempre que possível, o desenvolvimento da LMAT a distâncias inferiores a 500 m de 

superfícies de água que poderão ser utilizadas no combate a incêndios; 

 Evitar, sempre que possível, o atravessamento de áreas agrícolas, especialmente, vinhas. 

Da análise efectuada à área de estudo, resultou a proposta para além de um Corredor Base de 
400 m, de cinco corredores alternativos (a que se designaram corredores A, B, C, D e E), tendo em 
consideração a viabilidade ambiental e técnica da linha, minimizando/evitando diversas situações, 
como sejam, o atravessamento de áreas topograficamente acidentadas que inviabilizavam o 
desenvolvimento da linha; a proximidade a áreas urbanas, habitações isoladas, áreas de aptidão 
turística, pedreiras, áreas de maior impacte visual, elementos de valor patrimonial, vinhas e outras 
áreas agrícolas de maior valor, assim como, paralelismos a linhas de água.  
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O relatório efectuado constituiu um documento de partida para uma tomada de decisão, centrada 
nas vertentes ambientais, de projecto e de planeamento da própria REN, SA. Atendendo às cartas de 
condicionantes e ordenamento dos PDM’s dos concelhos abrangidos, à informação recebida das 
entidades contactadas, à análise da fotografia aérea e à visita de campo, foi possível evitar as situações 
de maior condicionamento ou sensibilidade ambiental. Perante as condicionantes encontradas foi 
seleccionado o Corredor da Solução Base com as Alternativas C, D e E como sendo o ambientalmente 
mais favorável para o desenvolvimento da linha, sobre o qual incide o presente EIA.  

Os principais argumentos de natureza técnica, económica e ambiental que influenciaram a 
escolha deste corredor decorreram principalmente da sua viabilidade técnica tendo em consideração 
a orografia acidentada da região, o aproveitamento da servidão de passagem do Ramal de Vila Chã 
Pereiros 2 para Pampilhosa da Serra, a sua menor interferência com áreas agrícolas incluídas na 
Reserva Agrícola Nacional (RAN), e o facto de evitar a interferência com espaços destinados à 
industria extractiva e com espaços de equipamentos turísticos, para além de efectuar a passagem em 
áreas com menor densidade habitacional. 

A análise efectuada no âmbito deste Relatório, revelou que o corredor seleccionado, embora 
consiga minimizar os impactes previamente identificados, não dispensa uma análise mais detalhada 
de forma a optimizar o traçado final, minimizando tanto quanto possível os potenciais impactes 
ambientais negativos. 

 

4  -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 

O território em estudo insere-se na NUT III – Pinhal Interior Norte, inserido na NUT II – Centro. 
Os concelhos abrangidos são Penela, Góis, Arganil e Tábua, no distrito de Coimbra; e os concelhos 
de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pêra e Pedrógão Grande no distrito de Leiria. 

O corredor da LMAT Penela – Tábua desenvolve-se assim, nos seguintes concelhos e 
respectivas freguesias, como se pode observar na Figura 2: 

 Concelho de Tábua: freguesias de São João da Boavista, Espariz, Pinheiro de Côja e Meda 

de Mouros; 

 Concelho de Arganil: freguesias de Côja, Folques, Arganil, Celavisa; 

 Concelho de Góis: freguesias Colmeal, Cadafaz, Alvares; 

 Concelho de Castanheira de Pêra: freguesia de Castanheira de Pêra; 

 Concelho de Pedrógão Grande: freguesias de Pedrógão Grande, Vila Facaia; 

 Concelho de Figueiró dos Vinhos: freguesias de Campelo, e Aguda; 

 Concelho de Penela: freguesias de Cumeeira, Penela (S. Miguel). 
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Figura 2 - Localização do projecto – concelhos e freguesias. 

 

Na Figura 3 apresenta-se a implantação do projecto, na escala 1:25.000. A linha em estudo 
apresenta 170 apoios ao longo de 66 kms de extensão. 
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Figura 3 - Localização da Linha de Muito Alta Tensão Penela – Tábua a 220 Kv na cartografia militar (escala 1:25.000) 
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4.1  -  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA LINHA 

Uma linha aérea de transporte de energia em muito alta tensão é constituída pelos seguintes 
elementos fundamentais: apoios e respectivos conjuntos sinaléticos, cabos condutores e de guarda 
e respectivos acessórios e amortecedores de vibração, cadeias de isoladores e acessórios e circuito 
de terra. 

Os apoios utilizados são do tipo CW, sendo constituídos por 
estruturas metálicas treliçadas, em aço, com uma altura variável, 
consoante a topografia e os obstáculos a vencer (Figura 4). Os apoios 
utilizados encontram-se licenciados para a utilização de condutores 
ZAMBEZE e cabos de guarda DORKING em 220 kV. Os apoios têm 
quatro pontos de fixação ao solo. As respectivas fundações são 
constituídas por betão. 

 

 

 

 

Figura 4 - Exemplo de um tipo de poste CW  

 

Todos os apoios da linha são ligados à terra por meio de circuitos de terra adequados, de 
forma a obterem-se valores convenientes para as respectivas resistências de terra. 

Em cada apoio existe a seguinte sinalização, claramente visível do solo: chapa com o texto 
“PERIGO DE MORTE” e o n.º de ordem do apoio na linha e chapa de identificação com o nome 
(sigla) da linha e o n.º de telefone do departamento responsável. Adicionalmente, nos apoios a 
instalar na proximidade de vias rodoviárias e ferroviárias, e zonas urbanas, serão ainda montados 
painéis de aluminio, contendo o logótipo da REN, S.A. 

Os cabos condutores são os cabos que transportam energia e são constituídos por fios de 
alumínio e de aço. A ligação dos cabos condutores aos apoios é assegurada por cadeias de 
isoladores em vidro temperado. 

Os cabos de guarda têm importantes funções de protecção, ao permitirem transportar a maior 
parte da corrente em caso de contacto acidental, reduzindo a corrente escoada para o solo via apoio, 
e de blindagem dos condutores às descargas atmosféricas. Um dos dois cabos de guarda possui no 
seu interior fibras ópticas destinadas a funções de telemedida e telecontrolo bem como de 
telecomunicações em geral.  
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Os dois cabos de guarda que equipam a linha são sustentados pelos braços superiores das 
estruturas do apoio, dispondo-se em esteira horizontal e simetricamente em relação ao eixo da linha, 
a um nível de 3,2 metros acima dos pontos de fixação dos equipamentos de suspensão no braço 
superior ou de 4,0 metros acima dos ponto de fixação dos equipamentos de amarração dos cabos 
condutores. A distância entre os dois cabos de guarda é de 6,6 metros nos apoios de suspensão e de 
7,7 metros nos apoios de amarração. 

Todos os apoios da linha são ligados à terra por meio de circuitos de terra adequados, de 
forma a obterem-se valores convenientes para as respectivas resistências de terra. 

O projecto considera ainda a colocação de amortecedores de vibração adequados às 
características dos referidos cabos, a colocar quer nos cabos condutores, quer nos cabos de guarda, 
para minimizar os danos provenientes das vibrações.  

Tendo em atenção o disposto na Circular 10/03 de 6 de Maio do INAC – Instituto Nacional de 
Aviação Civil, a balizagem aérea será feita através de esferas, alternadamente de cor branca e 
laranja internacional, com diâmetro de 600 mm, espaçadas de cerca de 60 m e dispostas em 
ziguezague nos dois cabos de guarda sensivelmente segundo a horizontal. Considera-se necessário 
efectuar a balizagem dos vãos seguintes: 7 – 8; 12 – 13; 15 – 16; 20 – 21; 26 – 27; 27 – 28; 47 – 48; 
54 – 55; 55 – 56; 62 – 63; 69 – 70; 75 – 76; 76 – 77; 77 – 78; 78 – 79; 79 – 80; 87 – 88; 93 – 94; 95 – 
96; 99 – 100; 102 – 103; 107 – 108; 108 – 109; 111 – 112; 117 – 118; 124 – 125; 131 – 132; 134 – 
135; 138 – 139; 149 – 150; 160 – 161. A balizagem luminosa será colocada nos cabos condutores 
superiores e junto aos apoios de acordo com o especificado na referida circular. Está prevista este 
tipo de balizagem no vão 7-8, resultante da sobrepassagem do IC3. 

O presente EIA considera necessária a instalação de BFD (Bird Flight Diverter) ou espanta-
pássaros, nos cabos de guarda entre os Apoios 76 e 101, tendo em conta a presença de um casal 
de cegonha-preta e outro de bufo-real nos Penedos de Góis, a cerca de 3 km da linha. Os vãos que 
atravessam os habitats matos e carvalhais também devem ser sinalizados (Apoios: 1-10; 37-44; 69-
76; 109-117; 120-137; 145-148). Estes habitats são utilizados por espécies com estatutos de ameaça 
e com sensibilidade de colisão intermédia.  

Trata-se de dispositivos de forma helicoidal em plástico, de cor vermelha, que se ajustam ao 
cabo de guarda por enrolamento. Este anel combinado com a cor do dispositivo aumenta 
significativamente a visibilidade dos cabos pelas aves, sem lhe conferir um aspecto volumoso, não 
introduzindo nenhum aumento significativo em relação à área exposta ao vento. Os dispositivos são 
colocados com um espaçamento adequado, alternadamente num e noutro cabo de guarda. 

4.2  -  FASEAMENTO E PROGRAMAÇÃO GERAL DOS TRABALHOS 

A calendarização deste projecto, indicada pela REN, S.A., prevê com os devidos ajustes 
necessários ao desenrolar do processo de Avaliação de Impacte Ambiental: 
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 O início da fase de construção, logo após o licenciamento do projecto, que ocorre após a 
emissão da Declaração de Impacte Ambiental;  

 A entrada em funcionamento da linha prevista para Setembro de 2008. 

4.3  -  ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DA NOVA LINHA 

A construção da nova linha envolve as seguintes actividades: 

 Instalação de estaleiro(s)/parque(s) de material: Geralmente são propostos para estaleiro 
locais que possuam já infra-estruturas, ainda que provisórias, de água, esgotos, electricidade e 
telefones. A REN, SA. não aprova estaleiros em locais que não possuam já estas condições ou 
que não sejam favoráveis ao seu estabelecimento. Os estaleiros devem localizar-se 
preferencialmente em armazéns já existentes, em espaços de uso industrial, em locais de 
antigos estaleiros ou em locais de solos degradados e de reduzido coberto vegetal. 

Refira-se que os estaleiros da obra que não sejam constituídos por armazéns existentes, 
devem ser localizados obedecendo aos seguintes requisitos: locais afastados pelo menos 50 m 
relativamente a linhas de água; que não constituam leitos de cheia; não classificados como 
Reserva Agrícola Nacional; não classificados como de uso agrícola, de acordo com o 
ordenamento definido nos Planos Directores Municipais; não classificados como Reserva 
Ecológica Nacional; não definidos como áreas de protecção do património cultural; não 
definidos como sítios da Rede Natura 2000; com declive reduzido; próximos de vias de 
comunicação; situados a distância superior a 500 m de aglomerados populacionais (de acordo 
com o ordenamento definido nos Planos Directores Municipais); que não constituam montados 
de sobro ou azinho; que evitem a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico ou 
paisagístico e que não tenham grande acessibilidade visual e, ou, com grande número de 
observadores potenciais. 

 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos - Poder-se-á prever a necessidade de 
abertura de novos caminhos para aceder aos locais de alguns apoios, dado que a região 
atravessada nem sempre apresenta uma rede complexa de vias rodoviárias, de âmbito local, 
regional ou nacional. A abertura de novos acessos é acordada com os respectivos 
proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos e a época mais propícia (após as 
colheitas, por exemplo). Os acessos eventualmente criados, caso não representem uma mais 
valia para as acessibilidades locais e tenham o acordo dos proprietários, deverão ser 
eliminados, repondo-se a situação anterior à sua implantação. 

 Desmatação – De acordo com as disposições da REN, S.A. para este projecto, a linha está 
projectada de forma a garantir uma distância livre mínima de 8 metros entre os condutores e as 
espécies protegidas.  
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No atravessamento de zonas de arvoredo mais extensas, constituídas por pinhal ou eucaliptal, 
prevê-se o abate dos que à data da construção da linha apresentem distâncias aos condutores 
inferiores a 8 m. A área média ocupada pelos apoios da linha corresponde a cerca de 41,24 m2. 
Nos locais de implantação de alguns apoios poderá ser necessário proceder ao abate de 
arvoredo ou ao arranque da vegetação nas áreas a ocupar pelas fundações. Refira-se, a 
propósito, que a localização dos apoios resulta sempre de contactos e acordos a estabelecer 
caso a caso com os proprietários. 

 Marcação e abertura de caboucos - Os volumes de escavação e de betão das fundações dos 
apoios neste projecto totalizam cerca de 6.380,746 m3 e 1.598,734 m3, respectivamente. O 
volume de terras sobrantes será espalhado em torno de cada apoio para regularização do 
terreno. Salienta-se o facto deste volume se distribuir por 170 apoios, ao longo dos cerca de 66 
km de linha em estudo. 

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

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

 Colocação dos cabos – Envolve as seguintes acções: desenrolamento, regulação, fixação e 
amarração dos cabos condutores e de guarda. Os cabos condutores e de guarda nunca são 
arrastados pelo solo. O desenrolamento será sempre executado com equipamento de 
desenrolamento em tensão mecânica dos cabos, salvo autorização contrária da REN, S.A., e 
feito de maneira a que não haja contacto directo dos cabos com o solo, e/ou escorregamento 
sobre objectos ou superfícies susceptíveis de lhe causarem dano; para este efeito serão 
empregues protecções adequadas; como protecção, é proibida a utilização de sacos de 
embalagem de cimento ou de materiais de idêntica natureza. 

Na passagem sobre vias rápidas, linhas AT, vias-férreas electrificadas e outros obstáculos 
importantes, o Adjudicatário deverá dispor de estruturas adequadas, de modo a harmonizar os 
condicionalismos colocados pelas características e natureza dessas instalações, com a 
progressão dos trabalhos e com a observância dos indispensáveis preceitos de segurança.  

 Colocação dos dispositivos de balizagem aérea – Estes dispositivos incluem sinalização 
para aeronaves. 
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4.4  -  PROCEDIMENTOS USUAIS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LINHA 

Durante o período de funcionamento da linha têm lugar acções programadas de inspecção e 
vistoria feitas, quer por terra, quer por helicóptero. Neste último caso a linha é videogravada com 
câmaras de termovisão para detecção de defeitos.  

Na fase de exploração devem considerar-se as seguintes possíveis operações de 
manutenção, desencadeadas apenas quando detectada a sua necessidade: corte ou decote de 
árvores de modo a manter as condições de segurança da linha, recuperação de galvanização, 
lavagem de isoladores e reparação/substituição de elementos da linha. 

4.5  -  DESACTIVAÇÃO DA LINHA  

Este tipo de infra-estruturas tem uma vida útil longa não sendo possível prever, com rigor, uma 
data para a sua eventual desactivação. Não é previsível o abandono do corredor da linha, sendo 
intenção da REN, S.A. proceder às alterações que as necessidades de transporte de energia ou a 
evolução tecnológica aconselhem. 

De acordo com o princípio seguido pela REN, SA o estabelecimento das linhas eléctricas é 
sempre precedido do acordo dos proprietários dos terrenos atravessados. Também na desmontagem 
é seguido este princípio, tendo como objectivos fundamentais: definir em cada caso as condições da 
desmontagem dos apoios incluindo fundações (normalmente até 0,80 m de profundidade). A REN, 
SA assume o pagamento de prejuízos decorrentes dos trabalhos de montagem e/ou desmontagem 
nos termos da legislação em vigor. 

Uma vez estabelecido o acordo com os proprietários para a execução dos trabalhos, a 
desmontagem das linhas decorre pela seguinte ordem: desmontagem dos cabos de guarda e dos 
condutores; desmontagem das cadeias de isoladores e desmontagem dos apoios e respectivas 
fundações. 

4.6  -  IDENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES E CONDICIONANTES LEGAIS E REGULAMENTARES 

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

 Valores a Adoptar Mínimos (RSLEAT) 
Distância ao solo 12,00 7,10 
Distância a outras linhas eléctricas 5,00 (a) 5,00 (a) 
Distância a edifícios 6,00 4,70 
Distância a árvores 5,00 3,70 
Distância a estradas 12,00 8,50 

Não electrificadas 12,00  8,50 
Distância a vias-férreas 

Electrificadas      15,00 (a) 14,00 
Outras linhas aéreas        5,00 (a)   5,00 
(a) considerando o ponto de cruzamento a 300m do apoio mais próximo 

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

 

5  -  CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO E PRINCIPAIS IMPACTES 
AMBIENTAIS 

Dadas as características climáticas da região em estudo e do projecto a construir, não se 
prevêem impactes do mesmo sobre o clima ou microclima da região. 

As principais actividades de construção da nova linha susceptíveis de induzirem impactes 
sobre a geologia e geomorfologia são as escavações necessárias para a fundação das bases dos 
apoios. No entanto, dada a pequena dimensão das mesmas, bem como as medidas específicas 
desenvolvidas no Projecto de Execução para minimizar estes impactes, os impactes negativos 
resultantes são pouco significativos. O volume de terras sobrantes será espalhado junto dos apoios, 
sendo as restantes conduzidas a depósitos adequados. 

O traçado da linha desenvolve-se na proximidade de duas pedreiras, nas freguesias de 
Pinheiro de Coja e Coja, não se verificando contudo qualquer tipo de afectação, cumprindo os limites 
de protecção legais, estabelecidos no DL n.º 90/90 de 16 de Março. 

Em termos de elementos geológicos com valor susceptível de serem preservados e 
concessões de água mineral, não se prevêem impactes negativos decorrentes da implantação da 
linha. 

No caso de uma eventual desactivação da linha em estudo, a principal acção indutora de 
impactes negativos sobre este descritor é a desmontagem dos apoios e respectivas fundações. No 
entanto, prevê-se que o impacte será muito pouco significativo, uma vez que as depressões criadas 
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pela remoção dos maciços serão depois cobertas com terra de forma a repor a superfície natural do 
terreno. 

Como medidas de minimização, sugere-se que os materiais excedentes, a existirem, devem 
ser conduzidos a vazadouros licenciados. 

No que respeita aos solos, na região afecta à linha predominam solos sem aptidão agrícola, 
com deficientes características agronómicas, de reduzida profundidade em zonas declivosas, e 
grande erodibilidade.  

Na fase de construção, serão implantados 18 apoios da linha eléctrica em solos de aptidão 
agrícola moderada/marginal e apenas 1 apoio em área da Reserva Agrícola Nacional. Verifica-se 
desta forma que a construção dos apoios da linha eléctrica afectará apenas áreas muito pequenas de 
solos de aptidão agrícola. 

A construção das fundações dos apoios e a abertura dos respectivos acessos provisórios, em 
encostas de forte pendente, poderá aumentar a erosão do solo. No entanto, propõe-se que sejam 
tomadas algumas medidas que evitarão a ocorrência de situações mais graves. 

Relativamente aos recursos hídricos, verifica-se que a linha em estudo se encontra localizada 
na bacia hidrográfica do rio Mondego e na bacia do rio Zêrere. Tendo em consideração as 
características do projecto, prevê-se que o mesmo não induza impactes negativos significativos sobre 
este descritor. De facto, estes impactes, pouco significativos e reversíveis, deverão ocorrer apenas na 
fase de construção, decorrendo sobretudo da instalação e operação dos estaleiros/parques de 
materiais, transporte de material e operação de equipamentos nos locais de construção, desmatação 
e desarborização, uma vez que implicam a movimentação de maquinaria para a execução destas 
operações.  

A fase de construção, poderá potenciar impactes no normal escoamento das linhas de água, 
principalmente durante a época das chuvas, sendo contudo um impacte temporário, reversível e 
pouco significativo. Refira-se, no entanto, que estas operações decorrerão apenas na envolvente 
imediata dos locais de implantação dos apoios, e serão minimizadas com a adopção das medidas 
preconizadas no presente EIA. 

Durante a fase de exploração, tendo em consideração a reduzida área impermeabilizada pelos 
apoios da linha, que da análise efectuada não interferem com as principais linhas de água e 
respectivos leitos de cheia, não se perspectivam impactes com relevância quer ao nível da redução 
da recarga dos aquíferos subterrâneos, quer ao nível da interferência com o sistema de drenagem 
superficial. 

Quanto à qualidade da água, o abastecimento público e o consumo agrícola constituem as 
utilizações mais significativas da água. Existem algumas fontes de poluição na região, que potenciam 
a degradação da qualidade dos recursos superficiais e subterrâneos, nomeadamente, fossas sépticas 
colectivas, e descargas de colectores de águas residuais domésticas e de pequenas indústrias. As 
consequências destas fontes poluentes dispersas nas bacias hidrográficas, são a degradação da 
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qualidade da água das ribeiras e albufeiras da região, uma vez que esses afluentes são drenados, 
em parte, para os seus leitos.  

Da análise efectuada, verifica-se que na região em estudo, que apresenta características 
bastantes rurais, as linhas de água apresentam-se fracamente poluídas. 

De um modo geral, ao nível das águas subterrâneas, nomeadamente na afectação da 
qualidade da água, os impactes serão decorrentes da operação da maquinaria afecta à obra e da 
construção dos apoios e dos caminhos de acesso. Tendo em consideração quer as caracteristicas do 
projecto em análise, quer as características hidrogeológicas da região, onde se verifica apenas a 
passagem de um pequeno trecho da linha por dois sistemas aquíferos junto à subestação de Penela, 
Penela-Tomar e Sicó-Alvaiázere, refere-se que a construção e a exploração da linha não apresentam 
impactes ao nível de interferência com a qualidade da água destes sistemas aquíferos. 

Os impactes na qualidade da água não serão relevantes, sendo apenas de referir o impacte 
pouco significativo ocorrente durante a fase de construção, relativo ao arrastamento de material 
particulado para as linhas de água existentes nas proximidades. 

Quanto à qualidade do ar considera-se que a zona de implantação da linha não apresenta 
focos de poluição relevantes. 

Com base na análise desenvolvida verificou-se que durante a fase de construção da Linha é 
expectável que haja um ligeiro acréscimo do nível de poeiras, partículas e poluentes atmosféricos, 
devido em particular à operação e circulação de veículos e máquinas afectos à obra (especialmente 
em áreas não pavimentadas), à remoção de terras para execução das fundações dos apoios e à 
abertura de novos acessos. Contudo estes impactes embora negativos consideram-se pouco 
significativos, atendendo ao seu carácter temporário e localizado, sendo na sua maioria passíveis de 
minimização mediante a adopção das medidas preconizadas neste estudo. 

Durante a fase de exploração da Linha, não são expectáveis impactes negativos na qualidade 
do ar. Durante a eventual fase de desactivação e desmontagem da Linha, é de prever que os 
impactes surtidos na qualidade do ar sejam em tudo idênticos aos já anteriormente descritos para a 
fase de construção. É assim de prever que haja um aumento da emissão de poeiras derivado das 
operações de desmonte das estruturas de suporte. No entanto, será muito localizada a área 
envolvente aos diferentes apoios existentes, manifestando-se num impacte negativo muito localizado, 
cingindo-se ao local do desmonte, de reduzido significado, temporário e reversível.  

Do ponto de vista do ambiente sonoro, tendo em consideração as caracteristicas rurais da 
região em análise, e o facto do traçado da linha ter sido desenvolvido de modo a afastar-se sempre 
que possível das povoações, o levantamento acústico efectuado na envolvente da linha demonstrou 
que na vizinhança da área em estudo existem poucos locais com uso do solo com sensibilidade ao 
ruído. As principais fontes de perturbação do ambiente sonoro na área de estudo são o tráfego 
rodoviário, particularmente das estradas municipais e dos caminhos rurais e o ruído característico do 
ambiente rural dominante na área em estudo. 
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A fase de construção é caracterizada, em cada local, pela sua delimitação temporal. Durante 
esta fase, nem todas as operações de construção empregam equipamento e maquinaria ruidosa. 
Consequentemente, as operações ruidosas apenas ocuparão uma fracção do tempo total de 
construção, em cada local.  

As previsões efectuadas mostram que o ruído de construção poderá afectar utilizações 
situadas mais próximas das frentes de obra e que sejam sensíveis ao ruído; no caso do presente 
projecto estas situações poderão resumir-se a quatro locais habitacionais (Vale Lameira, Roda 
Fundeira, Cabeçadas e Salgado), localizadas a menos de 200 metros da linha.  

O ruído inerente às acções de construção (trânsito de veículos e maquinaria, escavação de 
fundações, acções de betonagem) serão causadoras de impactes negativos, mas pouco 
significativos, sendo de carácter temporário e reversível. Estas operações de construção, em especial 
as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade das habitações, deverão apenas ter lugar no 
período diurno dos dias úteis, ou seja, das 8h00 às 20h00, de acordo com os critérios legais vigentes. 

Na fase de exploração, os níveis de ruído gerado pela linha são inferiores aos limites definidos 
nas zonas classificadas como sensíveis, segundo o Regime Legal sobre a Poluição Sonora, instituído 
pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro. Os níveis de ruído ambiente junto dos receptores 
sensíveis a menos de 50 metros da linha serão sempre inferiores a 63 dB(A), no período diurno-
entardecer-nocturno, e a 53 dB(A), no período nocturno, verificando-se o cumprimento do critério de 
exposição máxima, para locais onde ainda não se verifica a classificação de zonas sensíveis e 
mistas. Nas situações em que se aplica o critério de incomodidade, a diferença entre o ruído residual 
e o ruído ambiente resultante será, junto de todos os receptores sensíveis, inferior a 5 dB(A), no 
período diurno, inferior a 4 dB(A), no período do entardecer e inferior a 3 dB(A) no período nocturno, 
verificando-se o seu cumprimento. Deste modo, conclui-se que o funcionamento da linha poderá ter 
efeitos negativos sobre o ruído ambiente, em particular no período nocturno, mas não afecta 
significativamente os receptores sensíveis localizados na sua envolvente. 

Na metodologia de gestão de resíduos adoptada pela REN, S.A. (considerada adequada pelo 
Instituto dos Resíduos), o local de concentração de resíduos produzidos pela Linha será a 
Subestação de Pereiros.  

Tendo em consideração que a REN, SA, apresenta actualmente um Sistema Integrado de 
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, e particularmente uma metodologia de Gestão de 
Resíduos Industriais em Obras da REN, SA, considera-se que a gestão de resíduos das fases de 
construção, exploração e desactivação não irá apresentar impactes relevantes, devendo cumprir-se a 
legislação em vigor e as medidas indicadas no presente Estudo de Impacte Ambiental. 

Em termos de sistemas ecológicos, na região envolvente à linha em estudo, estão presentes 
algumas “áreas sensíveis”, como sejam os Sítios da Rede Natura 2000 – Serra da Lousã, Serra de 
Sicó/Alvaiázere e o Complexo do Açor. Contudo, a linha não atravessa nenhuma destas áreas.  

No que à flora e vegetação se refere, os impactes negativos decorrerão principalmente na fase 
de construção podendo ser facilmente limitados através da sensibilização do pessoal, chamando a 
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atenção para evitar, sempre que possível, o corte de espécies arbóreas autóctones, nomeadamente 
carvalhos, azinheiras e sobreiros. 

No que se refere à fauna, a linha poderá ter alguns impactes significativos durante a fase de 
exploração, dado que atravessa uma zona onde ocorrem espécies de aves com valor de conservação 
e de susceptibilidade elevada à colisão com linhas eléctricas. As espécies mais afectadas serão as 
aves planadoras como o milhafre-preto, a águia-cobreira, a águia-calçada, a águia-de-Bonelli, entre 
outras. As espécies de aves que utilizam os Penedos de Góis como local de reprodução, poderão 
também ser afectadas, uma vez que este se localiza a cerca de 3km e algumas das espécies são 
classificadas de risco de colisão com linhas eléctricas elevado. Relativamente aos morcegos não se 
prevê que a linha em estudo tenha um impacte negativo significativo, uma vez que durante a 
prospecção de abrigos, numa faixa de 200m à linha, não foi detectado nenhum abrigo de importância 
nacional ou regional, e os conhecidos se encontram a mais de 5km. 

Durante a fase de construção, a movimentação de pessoas e máquinas afectos à obra, 
resultarão numa perturbação humana adicional e num aumento do risco de atropelamento. Estes 
impactes deverão ser moderadamente significativos. 

No EIA da LMAT Penela – Tábua são também apresentadas algumas medidas de mitigação 
dos impactes mais significativos. Para a minimização do efeito de mortalidade por colisão com os 
cabos é proposta a sinalização dos cabos de guarda em locais específicos, ou seja, onde ocorrem 
espécies de elevada sensibilidade à colisão ou existem habitats que são utilizados por espécies com 
estatutos de ameaça e com sensibilidade de colisão intermédia. A minimização da mortalidade por 
atropelamento e da perturbação humana será possível através da realização de acções de 
sensibilização ambiental antes do início dos trabalhos e de uma programação adequada dos 
mesmos, em termos temporais e espaciais, restringindo a afectação aos locais estritamente 
necessários, evitando as áreas com maior valor ecológico e procedendo à recuperação das áreas 
afectadas. 

A vertente patrimonial do presente estudo tem como objectivos principais identificar os 
elementos patrimoniais, arqueológicos e edificados, que possam sofrer um impacte directo ou 
indirecto decorrente da construção da linha em causa, analisar esses impactes e preconizar medidas 
minimizadoras dos mesmos.  

Foram identificados apenas 15 elementos patrimoniais no corredor em estudo não se prevendo 
a afectação directa de nenhum, embora cinco possam ser indirectamente afectados pela implantação 
da linha, quer pela alteração da sua envolvente paisagística, quer decorrente da circulação de 
maquinaria e revolvimento de solos na sua proximidade. 

É essencial que as medidas minimizadoras sejam rigorosamente postas em prática. Assim, o 
acompanhamento arqueológico dos trabalhos deverá ser sistemático e presencial em todas as fases 
que envolvam a marcação dos apoios, a execução de fundações e a selecção e/ou abertura de 
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acessos à obra, assim como nas fases de decapagem, desmatação e revolvimento de solos, de 
forma a garantir a salvaguarda da integridade dos elementos existentes na sua proximidade. 

Algumas medidas de minimização específicas deverão ser postas em prática visando a 
salvaguarda da integridade física dos elementos patrimoniais. Deste modo, e dada a proximidade de 
5 elementos patrimoniais em relação ao local de implantação de apoios e aos potenciais caminhos de 
acesso, recomendou-se a sua vedação e a proibição de depositar materiais da obra na sua 
proximidade. 

Para além destas medidas recomendou-se ainda a realização de uma memória histórica para 
alguns elementos patrimoniais, dado que a envolvente paisagística será alterada. Essa memória 
deverá incluir um registo documental, fotográfico e cartográfico.  

No que diz respeito à paisagem, a área onde se pretende localizar a linha, corresponde a uma 
área da região Centro, onde dominam as áreas florestais de pinhal e eucaliptal, bem como os matos, 
surgindo as ocupações florestais nas zonas de relevo mais vigoroso e de solos mais pobres, e um 
mosaico agrícola de malha apertada nas zonas mais aplanadas e de maior aptidão agrícola dos 
solos, as quais dão lugar às culturas agrícolas. A linha encontra-se inserida na grande bacia 
hidrográfica do rio Mondego, passando posteriormente para a bacia do rio Zêzere, afluente da 
margem direita do rio Tejo, voltando a atravessar a bacia do rio Mondego, com o cruzamento da sub-
bacia do rio Corvo. 

Relativamente à fase de construção considera-se a ocorrência de impactes negativos que pelo 
seu carácter temporário e minimizável se poderão considerar muito pouco significativos, os quais 
decorrerão essencialmente da instalação dos estaleiros/parques de materiais, da desmatação e 
desflorestação a executar na zona de implantação dos apoios e na sua envolvente próxima e da 
abertura de novos caminhos. 

Será durante a fase de exploração que os impactes ao nível da paisagem apresentarão maior 
significado. Contudo, da análise efectuada verifica-se que a linha não será visível em grande parte do 
seu traçado. De facto, dos 170 apoios da linha em estudo, verifica-se que apenas 36 serão visíveis de 
algum dos aglomerados seleccionados para a análise de visibilidades, embora se considere a 
possibilidade de se observarem mais alguns a partir das vias rodoviárias próximas e/ou 
sobrepassadas pela linha, situação que se considera de menor impacte dado que não constituem 
locais de permanência como os povoados urbanos. Deste modo, considera-se que esta infra-
estrutura, globalmente, não induzirá um impacte visual muito significativo na paisagem, embora em 
alguns locais mais sensíveis esta possa constituir uma intrusão visual com relevância. 

Assim, considera-se que as áreas mais sensíveis em termos visuais, se situam na parte inicial 
da linha, que atravessa uma área mais aberta e exposta entre o ribeiro de Camporez e ribeira 
Sabugueira, bem como áreas que medeiam as ribeiras de Pêra, Mega Fundeira, do Amioso, do 
Sinhel e rios Ceira e Alva, embora com pouca nitidez uma vez que o coberto vegetal existente serve 
de barreira visual aos aglomerados existentes na envolvente, diminuindo o impacte, não havendo 
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assim nenhum aglomerado a destacar a partir do qual a linha seja mais visível e em elevada 
extensão.  

Dado que não se considera viável e desejável a implementação de um projecto de integração 
paisagística para uma infra-estrutura como a presentemente em análise, as medidas de minimização 
preconizadas incidirão essencialmente sobre os locais intervencionados durante a obra, visando a 
sua recuperação paisagística. Estas medidas passam pela: 1) utilização sempre que possível, de 
caminhos preexistentes para aceder aos locais da obra devendo-se, nesta impossibilidade, reduzir-se 
ao mínimo a sua largura, e a dimensão dos taludes a realizar, evitando o corte de vegetação e 
repondo a situação inicial no final da obra; 2) localização dos estaleiros e infra-estruturas necessárias 
à execução da obra, em zonas que não impliquem a destruição de vegetação arbórea com interesse 
botânico e/ou paisagístico, e 3) reposição da situação actual no caso da afectação de áreas agrícolas 
ou de outro tipo de cobertura vegetal, a acordar com o proprietário dos terrenos. Acresce que na 
eventualidade de vir a ser necessário remover terras, estas deverão ser conduzidas obrigatoriamente 
a vazadouro autorizado, ou em alternativa espalhadas no terreno de acordo com o proprietário. 

Em termos de ocupação do solo, a área em estudo apresenta uma considerável 
homogeneidade de ocupação do solo, dadas as características orográficas e de povoamento 
dominantes nesta região, prevalecendo as paisagens de montanha, com alguns relevos bem 
marcados por vales associados a linhas de água, sendo a maior parte da área coberta por matos e 
floresta de produção, particularmente de eucalipto e pinheiro bravo. 

O relevo bastante acidentado da região onde se desenvolve a linha implicou algumas 
aproximação pontuais com aglomerados urbanos, nomeadamente a  Roda Fundeira (apoios P81 a 
P82) e Salgado (apoios P117 a P118), ambos no concelho de Góis, Vale de Lameira (Figueiró dos 
Vinhos) e de Adcasal e Pracerias (ambos em Arganil). De referir que estas povoações se localizam 
no sopé das serras, afastadas da linha em estudo que se desenvolve a meia encosta. 

As alterações directas na ocupação actual do solo, incidirão em pequenas áreas e, 
principalmente, localizadas em floresta de produção. A instalação dos cabos da linha eléctrica 
implicará assim, o abate imediato de algumas áreas de eucaliptal e pinhal, ao longo da faixa de 
segurança da linha. Na referida faixa, haverá limitações à sua exploração com eucaliptos e pinheiros, 
o que constitui uma consequência negativa do projecto. A implantação da linha não terá efeitos 
negativos importantes na actividade agrícola, pois não será destruída qualquer área de agricultura 
intensiva, mas somente pequenas áreas de campos de culturas anuais de sequeiro. Na fase de 
construção considera-se que ocorrerá um impacte negativo e reduzido. 

Na fase de exploração, o estabelecimento da faixa de segurança da linha, implicará restrições 
severas à existência de eucaliptal e pinhal. A nível da agricultura, os impactes são muito reduzidos, 
pois serão afectadas pela implantação dos apoios, áreas pequenas de campos de culturas anuais de 
sequeiro. 
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No que se refere ao planeamento e gestão do território, na área de desenvolvimento do 
traçado da linha em estudo registam-se, como principais instrumentos de gestão territorial e de 
política de solos com significado para a análise do projecto, os planos directores municipais dos 
concelhos atravessados: Tábua, Góis, Arganil, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pêra, Pedrogão 
Grande e Penela. 

Foram consideradas as áreas de REN, RAN, das IBAs, da Rede Natura 2000, aerodromos, 
feixes hertzianos, as áreas agrícolas e florestais, as áreas urbanas e de expansão urbana definidas 
nos PDM, a presença de marcos geodésicos, a existência de pontos de abastecimento de água para 
o combate a incêndios, entre outras situações regulamentadas e sujeitas a servidões administrativas 
e restrições de utilidade pública. 

Os principais impactes deste projecto resultam da interferência do traçado da linha com áreas 
que sejam condicionadas e regulamentadas. Contudo, as características da linha, com ocupação 
pontual do solo pelos apoios e com a formação de um corredor de segurança num território 
essencialmente florestal, tornam estes impactes genericamente pouco significativos.  

Grande parte das áreas atravessadas corresponde a áreas de matos e floresta, ocorrendo 
apenas algumas bolsas de terrenos com potencial e aproveitamento agrícola (sequeiro e olival). 
Somente um dos apoios, o P1, se situa em área integrante da RAN, não se verificando nenhum apoio 
sobre mancha de REN considerada como potencialmente sensível a esta ocupação (zona de leito de 
cheia). A linha intersecta ou bordeja alguns perímetros urbanos, embora nem todos como estejam 
instituídos ao nível do PDM, nomeadamente em Vale de Lameira, Roda Fundeira, Salgado, Adcasal e 
Pracerias, mas são cumpridos todos os requisitos de segurança estabelecidos para estas situações. 

Não ocorrem ao longo do traçado servidões que sejam interferidas pelo projecto, 
nomeadamente servidões aeronáuticas, áreas de salvaguarda a pontos de tomada de água para 
combate a incêndios ou pedreiras. 

Os impactes esperados com maior significado, quer na fase de construção quer na fase de 
exploração da linha, se relacionam com o estabelecimento de uma faixa de protecção à linha, com 45 
m de largura, que terá maior relevo ao longo das áreas de floresta de produção, limitando aí a 
exploração de eucalipto e pinheiro bravo. 

Do ponto de vista da componente social, verifica-se que a linha se desenvolve numa região 
com características marcadamente rurais, dominada por uma sucessão de relevos relativamente 
marcados e por grandes extensões de floresta de produção e algumas manchas de folhosas, em 
particular de carvalhos, como nas imediações do Castelo de Sobral. O conjunto de concelhos 
atravessado pelo traçado da linha apresenta características sensivelmente homogéneas, 
predominando os terrenos de montanha, escassamente povoado, com aglomerados de pequena 
dimensão e baixa densidade populacional. 

Predominam as áreas de matos e de floresta de produção, de eucalipto e pinheiro bravo, com  
algumas bolsas de terrenos agrícolas, em particular nos terrenos mais aplanados na proximidade dos 
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locais das subestações de Penela e de Tábua e junto a alguns vales com melhores terrenos. A 
construção e presença da linha  não originará impactes significativos sobre estes usos do território. 

Não haverá impactes significativos sobre outros usos sociais do território, quer na componente 
socioeconómica quer na vertente sociocultural, nem interferência significativa sobre os equipamentos 
e infra-estruturas existentes. 

Refira-se que o projecto integra, as distâncias de segurança em relação a travessias e outros 
obstáculos na envolvente da linha, definidos no Regulamento de Segurança das Linhas Eléctricas de 
Alta Tensão. Os incómodos durante a obra de construção da linha não terão grande expressão na 
generalidade do território atravessado, podendo ocorrer situações temporárias apenas durante as 
obras que decorram mais próximas de habitações, nomeadamente em Vale de Lameira, Roda 
Fundeira, Salgado, Adcasal e Pracerias. A proximidade a algumas habitações, muito embora sejam 
estabelecidos os requisitos de segurança para estas situações, esta passagem constitui um impacte 
que decorre da intromissão visual desta infra-estrutura, do aumento da percepção do risco sobre as 
populações e dos incómodos gerados na fase de construção. 

Pode considerar-se que os impactes decorrentes da construção e do funcionamento da linha 
sobre a componente social deste território serão de expressão reduzida e de incidência localizada. 

Refira-se ainda que a REN, SA identifica e caracteriza para a fase de exploração da LMAT, os 
potenciais riscos associados à sua presença, definindo os procedimentos a adoptar, em caso de 
ocorrência de situações de acidente e emergência, de forma a minimizar os potenciais efeitos 
negativos das mesmas. 

 

6  -  CONCLUSÃO FINAL 

 

Assim, após a análise dos descritores ambientais analisados no Estudo de Impacte Ambiental 
da Linha de Muito Alta Tensão Penela – Tábua a 220 kV, conclui-se que não se prevêem impactes 
negativos significativos sobre a generalidade dos descritores ambientais, nomeadamente, sobre o 
clima, recursos hídricos, qualidade da água e qualidade do ar, como de resto é expectável em 
infra-estruturas deste tipo. 

No que se refere ao descritor solos e RAN, e apesar deste tipo de infra-estruturas se revelar 
geralmente penalizador a este nível, estão previstos impactes negativos muito reduzidos em solos de 
elevada aptidão agrícola e incluídos na RAN, prevendo-se a implantação de apenas 1 apoio nesta 
área classificada, o que representa um impacte muito pouco significativo dada a extensão da LMAT 
em estudo. 

De igual modo, ao nível do ambiente sonoro também não são expectáveis impactes negativos 
com significado sobre receptores sensíveis na imediação da LMAT, uma vez que se verifica o 
cumprimento do critério de “exposição máxima”, bem como o cumprimento do critério de 
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“incomodidade”. Refira-se, contudo, que se prevêem incómodos durante a obra em algumas 
habitações a maior proximidade da LMAT (a menos de 400 m). 

No que se refere à interferência com elementos de valor patrimonial, não se prevê a afectação 
directa de nenhum dos elementos identificados, prevendo-se apenas em cinco elementos 
patrimoniais um potencial impacte indirecto decorrente, da alteração da sua envolvente paisagística 
e/ou da circulação de maquinaria e revolvimento de solos na sua proximidade. Por esse motivo são 
preconizadas uma série de medidas de minimização que incluem, além do imprescindível 
acompanhamento da obra por um arqueólogo, a vedação de elementos, o seu registo documental, 
fotográfico e cartográfico. 

Finalmente, refira-se que ao nível geológico e geomorfológico os impactes previstos são 
também genericamente reduzidos, decorrentes da escavação necessária à implantação dos apoios e 
da eventual abertura de acessos. No que diz respeito à proximidade a duas pedreiras em laboração 
na região, a linha em estudo não interfere com a sua exploração, cumprindo os limites de protecção 
legais, estabelecidos no DL n.º 90/90 de 16 de Março. 

Ao nível paisagístico, considera-se que a LMAT em estudo constituirá uma forte intrusão na 
paisagem, em determinados trechos do território atravessado, que apresentam elevada a muito 
elevada sensibilidade e onde simultaneamente se prevê a sua visibilidade a partir dos aglomerados 
e/ou vias rodoviárias na sua proximidade. Contudo, a orografia acidentada da região e a ocupação 
predominantemente florestal, contribuem para a minimização dos impactes visuais da linha em 
estudo. Salientam-se nesta situação as áreas existentes na parte inicial da linha, que atravessa uma 
área mais aberta e exposta entre o ribeiro de Camporez e ribeira Sabugueira, bem como áreas que 
medeiam as ribeiras de Pêra, Mega Fundeira, do Amioso, do Sinhel e rios Ceira e Alva, embora com 
pouca nitidez uma vez que o coberto vegetal existente serve de barreira visual aos aglomerados 
existentes na envolvente, diminuindo o impacte, não havendo assim nenhum aglomerado a destacar 
a partir do qual a linha seja mais visível e em elevada extensão. 

 Ao nível dos sistemas ecológicos, não se verifica o atravessamento de nenhuma “área 
sensível”. Tendo em consideração as caracteristicas da região, considera-se que o impacte mais 
significativo será a mortalidade de aves por colisão durante a fase de exploração da linha. A 
sinalização da linha após a sua implementação, nos locais onde ocorrem espécies de elevada 
sensibilidade à colisão ou onde existem habitats que são utilizados por espécies com estatutos de 
ameaça e com sensibilidade de colisão intermédia (matos e carvalhais), permitirá minimizar a 
mortalidade por colisão. 

Os impactes previsíveis ao nível do uso dos solos, ordenamento e gestão do território e 
componente social incluem em grande parte algumas das situações já enunciadas, nomeadamente 
ao nível do incómodo causado pela construção da LMAT na proximidade de algumas habitações a 
menos de 200 m da LMAT, e da interferência com áreas condicionadas e regulamentadas, como de 
áreas de RAN e REN ou uma maior proximidade a algumas pedreiras em laboração na região.  
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Há a acrescentar a afectação de algumas áreas incluídas na REN, não se verificando nenhum 
apoio sobre mancha de REN considerada como potencialmente sensível a esta ocupação (zona de 
leito de cheia), bem como de áreas florestais de produção, uma vez que a LMAT atravessa extensas 
áreas de eucaliptal e pinhal, implicando o estabelecimento da faixa de segurança da LMAT restrições 
severas à existência destas espécies de crescimento rápido. 

Como já se referiu, no presente EIA, apresentam-se medidas com vista à minimização das 
situações potencialmente críticas. Salienta-se que no desenvolvimento do projecto da linha em 
estudo se respeitou o Regulamento de Segurança das Linhas de Alta Tensão, bem como os Critérios 
da REN, S.A., ainda mais exigentes, nomeadamente no que se refere às distâncias mínimas a 
obstáculos a respeitar. 

Conclui-se assim que a infra-estrutura em estudo não se afigura como um projecto que, após a 
sua construção e entrada em funcionamento, provoque impactes negativos elevados no ambiente, 
particularmente se forem cumpridas todas as recomendações patentes no presente estudo, no Plano 
de Acompanhamento Ambiental da Obra e no Plano de Monitorização previsto ao nível dos Sistemas 
Ecológicos.  

 


