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SUBESTAÇÃO DE FEIRA 400/60 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  

APRESENTAÇÃO 

A ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) relativo à Subestação de Feira a 400/60 kV, em fase de Projecto Executivo. 

No âmbito do contrato de fornecimento à REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., do Projecto da 

subestação em causa, a Quadrante, Engenharia e Consultoria Lda. 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 que lhe foi 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 Resumo Não Técnico, 

 Pelo Relatório Síntese, 

 Por um volume de Anexos Técnicos, 

 Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais: Selecção do local da Subestação e Desvio 

da Linha Associada, 

 Plano de Acompanhamento Ambiental, 

 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição. 

Na elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, a ARQPAIS contou com a colaboração e apoiou-se 

nos estudos elaborados pela Quadrante, autor do projecto. Contou ainda com a colaboração de 

especialistas de reconhecida competência em diversas áreas ambientais, os quais prestam 

habitualmente a sua colaboração à nossa empresa. 

Lisboa, Fevereiro de 2009 

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 Subestação de Feira, 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 muito alta tensão. A entidade licenciadora é a Direcção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG). 

No âmbito do contrato de fornecimento à REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., do Projecto de 

Execução da Subestação em estudo, a Quadrante, Engenharia e Consultoria Lda. 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 Subestação de Feira, da autoria da 

equipa da REN, S.A., pela parte de Projecto Electrotécnico e da Quadrante, Engenharia e Consultoria 

Lda, pela parte de Engenharia Civil. 

O EIA referente ao Projecto de Execução, tem por objectivo a análise ambiental da implantação da 

subestação, 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 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 da sua implementação em 

fase de Construção e de Exploração. 

O Estudo de Impacte Ambiental é composto pelo presente Resumo-Não-Técnico, um Relatório 
Síntese, um volume de Anexos Técnicos, um Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais – 
Selecção do Local da Subestação e Desvio da Linha Associada, um Plano de 
Acompanhamento Ambiental e um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição. 

Na elaboração do Estudo foram analisados os seguintes parâmetros ambientais: Factores Físicos 

(Clima, Geologia e Geomorfologia, Solos, Recursos Hídricos), Qualidade do Ambiente (Qualidade da 

Água, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Gestão de Resíduos), Sistemas Ecológicos (Flora e 
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Fauna), Património Cultural, Paisagem, Usos do Solo, Condicionantes e Ordenamento do Território e 

Componente Social. 

O EIA foi elaborado entre Abril de 2008 e Fevereiro de 2009.  

2  -  JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. pretende licenciar e construir uma nova Subestação no 

concelho de Santa Maria da Feira com vista à distribuição e fornecimento de energia à região 

envolvente.  

A Subestação deverá localizar-se entre as subestações de Canelas e Estarreja e próxima das zonas 

de maior concentração de carga da região, sendo o principal requisito à localização da referida 

subestação a garantia de proximidade à Linha a 400 kV Recarei – Lavos (LRR-LV). É ainda requisito 

preferencial a proximidade à subestação da EDP Distribuição de Rio Meão. 

A implementação deste projecto tem por finalidade a distribuição e fornecimento de energia à região 

envolvente, de forma a responder às necessidades geradas pela expansão urbana, permitindo um 

melhor apoio à rede de 60 kV na zona mediante a instalação de transformação 400/60 kV. 

Adicionalmente, a Subestação permitirá efectuar, no futuro, a ligação à Subestação do Carrapatelo 

através de uma abertura para a linha de muito alta tensão a 220 kV Carrapatelo - Estarreja. 

3  -  ANTECEDENTES  

A REN, S.A. adopta nos seus projectos um critério de priorização ambiental e de ordenamento no qual, 

antes de optar pela localização final da Subestação, analisa a viabilidade ambiental de várias soluções.  

Com o objectivo de definir a área ambientalmente mais favorável para a localização da subestação 

em estudo, foi efectuada uma análise das principais condicionantes existentes na região. 

Considerando que a localização de uma subestação não é independente das linhas que a ela se virão 

ligar, optou-se por definir uma área de estudo centrada na Linha Recarei-Lavos que englobasse uma 

extensão significativa da região envolvente, de modo a possibilitar uma escolha tão completa e 

informada quanto possível para o local da subestação, considerando já as condicionantes, não só do 

local da subestação, mas também dos corredores das linhas que a ela se irão ligar. 

Na análise efectuada na fase das Grandes Condicionantes verificou-se que a área de estudo se 

insere num território com poucos espaços disponíveis para a instalação de uma infra-estrutura com 

as características de uma subestação. Trata-se de uma zona localizada na periferia da Área 
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Metropolitana do Grande Porto, condicionando uma elevada densidade de ocupação humana, com 

um povoamento urbano muito denso, embora disperso, que se estende até à zona de relevos 

acidentados que prenunciam o início da Serra de Arouca, zona quase despovoada em virtude da sua 

orografia muito desfavorável. 

As principais condicionantes de natureza técnico-económica que influenciaram a escolha de áreas 

potencialmente favoráveis para implantação da subestação, foram:  

 O requisito de proximidade à linha Recarei - Lavos a 400 kV de forma a evitar o acréscimo 

significativo de comprimento de linha eléctrica; 

 Proximidade à subestação da EDP Distribuição de Rio Meão; 

 A área necessária para a plataforma; 

 Ocupação do solo e Ordenamento do Território, tendo-se procurado evitar a proximidade 

aos aglomerados populacionais; 

 Interferência com condicionantes legais e ambientais; 

 Informação obtida dos contactos com as diversas entidades contactadas com relevância 

para a análise em causa; 

 O relevo da região, tendo-se procurado evitar as áreas de maiores declives, de forma a 
minimizar alterações morfológicas e minimizar a movimentação de terras; 

 A viabilidade da execução dos desvios da linha existente para a subestação; 

 A rede viária existente para acesso à subestação; 

 Exposição visual. 

Após identificação dos espaços ainda com disponibilidade para a implantação da subestação, e tendo 

em consideração as condicionantes identificadas e analisadas no Relatório das Grandes 

Condicionantes da subestação e desvio da linha associada, foram definidas três localizações 

alternativas (Alternativa A, Alternativa B e Alternativa C), correspondendo a áreas com raio de 

cerca de 300 m nas quais a implantação da subestação se afigurava ambiental e tecnicamente viável. 

Posteriormente, criou-se uma quarta alternativa de localização (Alternativa D) na proximidade da 

Alternativa B, procurando um maior afastamento às zonas urbanas.  

O estudo de selecção do local da Subestação de Feira, apresentado no Volume 4 do presente EIA, 
foi naturalmente acompanhado dos contactos com as entidades consideradas potenciais 

fornecedoras de informação relevante na região. No referido estudo foram considerados os seguintes 
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descritores ambientais, considerados prioritários nessa fase: ocupação do solo, ordenamento do 

território e condicionantes legais, ruído, património cultural, paisagem e sistemas ecológicos.  

A análise efectuada no âmbito do Estudo das grandes Condicionantes Ambientais revelou que a 

subestação seleccionada (Alternativa D) e respectivo corredor para o desvio da linha associada era 

a mais favorável do ponto de vista dos descritores analisados.  

O desvio da linha para a subestação, por não atingir os limites dos projectos deste tipo referidos no 

Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, com a redacção dada pelo DL n.º 197/2005, de 8 

de Novembro, vai ser objecto de Estudos de Incidências Ambientais, cabendo à entidade 

licenciadora, DGEG, a decisão sobre a necessidade ou não de solicitar a sua Avaliação de Impacte 

Ambiental. 

4  -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

 O território em estudo insere-se na 

NUT II – Norte e NUT III – Entre 

Douro e Vouga, no concelho de 

Santa Maria da Feira. O local em 

estudo para a localização da 

subestação de Feira e respectivas 

linhas associadas localiza-se na 

freguesia de Louredo, junto ao limite 

de freguesia entre as freguesias de 

Louredo e Romariz, interceptando 

apenas marginalmente a freguesia 

de Romariz. O enquadramento 

administrativo da subestação em 

estudo é apresentado na Figura 1.  

 

 

Figura 1- Enquadramento 

administrativo do projecto 

em estudo 
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Na Figura 2 apresenta-se a implantação do projecto, na escala 1:25.000, que consiste para além da 

construção da subestação, na construção do caminho de acesso à mesma, com cerca de 1425 m, a 

partir do Caminho Municipal CM1069-1 e na Figura 3 apresenta-se a implantação do projecto, sobre 

fotografia aérea, na escala 1:10.000. 

 

Figura 2 - Localização da subestação de Feira na carta militar (escala 1:25000) 
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Figura 3  - Localização da subestação de Feira sobre fotoplano (escala: 10.000) 

A subestação (plataforma) irá ocupar uma área com cerca de 46.135 m2, a que acrescem  

32.800 m2 de taludes totalizando 78.935 m2, dividindo-se em duas zonas distintas, destinadas, 

respectivamente, aos parques de 60 kV e de 400 kV. 

A cota geral da plataforma da subestação é de 353,75 m, cota de referência para os cálculos de 

volumes da terraplenagem.  

Para além do caminho de acesso à subestação, foi ainda considerado o restabelecimento dos 

caminhos existentes que serão interferidos pela construção da subestação e do caminho de acesso.  
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O movimento de terras a efectuar para implantação da subestação e caminho de acesso resulta num 

volume de terras excedentes de 25 494 m3, que serão sujeitas a uma micro-modulação, de acordo com 

o Projecto de Integração Paisagística, no interior dos terrenos adquiridos pela REN. A construção da 

nova subestação envolve as actividades que se descrevem de seguida. Em termos de execução do 

projecto de construção civil, referem-se duas fases distintas: uma fase inicial englobando todos os 

movimentos de terras / terraplenagens; uma segunda fase relativa à execução das estruturas 

propriamente ditas. Esta última fase inclui as várias frentes de obra relativas à execução dos diversos 

acessos na plataforma da subestação, bem como das estruturas dos edifícios, drenagens, maciços 

de equipamentos, etc., a executar na área da plataforma. 

Para além disso, tendo em consideração que esta subestação terá a sua construção faseada no 

tempo, serão executadas de forma intercalada as instalações e equipamentos de acordo com o 

planeamento da REN, SA.  

Os trabalhos de construção civil a executar são, genericamente, os seguintes: 

 Desmatação de toda a área de intervenção; 

 Terraplenagem dos terrenos, incluindo escavações e aterros, para construção da 

plataforma, do caminho de acesso e desvio dos caminhos afectados; 

 Execução de vedação nos novos limites da subestação, incluindo a construção dos novos 

portões de acesso e muros e anexos; 

 Construção das redes de drenagem e esgotos pluviais no interior e exterior da plataforma; 

 Abertura e tapamento de valas para execução da rede de terras no interior da plataforma, 

na periferia exterior da vedação e respectivas ligações aos maciços de equipamentos e 

prumos metálicos da vedação; 

 Construção dos maciços em betão armado para pórticos de amarração e suportes de 

aparelhagem; 

 Execução de caleiras para passagem de cabos; 

 Construção dos Edifícios Técnicos – Edifício de Comando, Casa dos Serviços Auxiliares, 

Casas de Painel e Casa da Bomba, incluindo todos os trabalhos de estruturas, esgotos 

pluviais, electricidade e acabamentos de arquitectura; 

 Construção das vias interiores – via principal dos transformadores, vias secundárias e 

caminhos preferenciais de circulação; 

 Colocação da camada superficial de gravilha; 
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 Execução do novo acesso ao CM1069-1 incluindo sinalização horizontal e vertical. Esta 

actividade poderá desenvolver-se independentemente dos trabalhos referentes à plataforma; 

 Arranjos exteriores. 

Relativamente à instalação do estaleiro, refere-se que está prevista a sua localização junto ao alçado 

Nascente da Subestação durante a fase inicial dos trabalhos de construção civil e no interior da 

subestação nos restantes trabalhos de construção civil e empreitada eléctrica. A localização prevista 

para o estaleiro da 1ª fase das obras não interfere com áreas classificadas da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica Nacional (REN), com linhas de água e não se localiza na 

proximidade de áreas urbanas. Será fechado com vedação e acessível apenas por portão que 

permita a sua protecção e inviolabilidade. 

Durante o período de funcionamento da subestação têm lugar acções programadas de inspecção e 

vistoria. Estas acções, também chamadas inspecções de rotina, constam sobretudo de inspecções visuais 

aos diversos aparelhos existentes no parque de AT da subestação e do registo de algumas medidas. 

Relativamente às operações de manutenção, desencadeadas apenas quando detectada a sua 

necessidade, refere-se a lavagem de isoladores e reparação/substituição de elementos da subestação. 

Este tipo de infra-estruturas tem uma vida útil longa (não menos de 50 anos) não sendo possível 

prever, com rigor, uma data para a sua eventual desactivação. Não é previsível o abandono da 

subestação, sendo intenção da REN, S.A. proceder às alterações, remodelações e actualizações que 

as necessidades de transporte de energia ou a evolução tecnológica aconselhem. 

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. 

Verifica-se que as principais actividades susceptíveis de induzir impactes sobre a geologia e 
geomorfologia decorrerão das terraplenagens necessárias à execução da plataforma para 

implantação da subestação, bem como das escavações e aterros associados à construção do 

caminho de acesso à mesma. Dada a morfologia dos terrenos atravessados, prevê-se a necessidade 

de proceder à realização de aterros e escavações de dimensão significativa, superior em alguns 

locais a 8 metros. No que se refere à movimentação de terras prevista para realização da plataforma e 

respectivo acesso, calcula-se que a mesma origine um balanço de 25.494 m3 de terras excedentes que 

serão utilizadas no âmbito do projecto de Integração Paisagística. 
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De acordo com a análise efectuada aquando da caracterização da situação de referência verificou-se 

que a plataforma da subestação, bem como o respectivo acesso, não interferiam com nenhuma 

pedreira, concessão mineira, água mineral ou nascente, nem recurso geológico de interesse 

conservativo, pelo que não se prevê a afectação de recursos geológicos pelo presente projecto.  

Não se prevê que as actividades associadas às operações de construção/exploração da subestação 

originem impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia, desde que sejam cumpridas as 

medidas de minimização propostas. As terras excedentes serão sujeitas a micro-modelações interior 

dos terrenos adquiridos pela REN de acordo com o Projecto de Integração Paisagística. No que 

respeita à estabilidade dos taludes de escavação e aterro, será executada a sementeira com 

espécies adequadas, tal como previsto no Projecto de Paisagismo. 

No que respeita aos solos, na área de influência do projecto encontram-se principalmente solos 

delgados, ocorrentes em locais declivosos, sem aptidão agrícola marginal e uso florestal.   

Na área afecta à construção da plataforma da subestação, o solo superficial, mais fértil, será 

removido para posterior utilização nos taludes. 

A construção e o funcionamento da subestação e respectivo caminho de acesso, não provocarão a 

destruição de solos classificados na Reserva Agrícola Nacional (RAN), nem afectarão solos com boa 

aptidão para a agricultura, pelo que o impacte sobre os solos é considerado negativo, mas reduzido. 

Em termos de recursos hídricos, a Subestação da Feira localiza-se na bacia hidrográfica do rio 

Inha, encontrando-se rodeada por pequenos afluentes deste.  

A subestação localizada numa área florestal, em formações geológicas de reduzida permeabilidade que 

favorecem o escoamento à infiltração, não apresenta interferência quer com linhas de água, quer com 

áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN).  

Durante a fase de construção da subestação, as acções potencialmente geradoras de impactes nos 

cursos de água superficiais e subterrâneos são a instalação do estaleiro/parques de materiais, os 

trabalhos de terraplenagem, incluindo desmatação, escavações e aterros e a construção dos 

acessos, que potenciam a erosão do solo. No entanto, serão adoptadas diversas medidas que 

permitirão a minimização dos impactes.  

Durante a fase de exploração, o principal impacte advêm da impermeabilização do terreno na área 

ocupada pelos edifícios e via de acesso à Subestação, que originará a alteração das condições de 

drenagem natural, aumentando o escoamento superficial e diminuindo a recarga de aquíferos. Este 

impacte não terá grande significado na zona em estudo, uma vez que a topografia e as 

características hidrogeológicas beneficiam o escoamento à infiltração, estando prevista a colocação 
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de gravilha na área restante ocupada pela plataforma da subestação, pelo que embora sendo um 

impacte permanente é considerado pouco significativo e localizado.  

Quanto à qualidade da água, verifica-se que a região em estudo apresenta reduzidas fontes 

poluentes, derivado essencialmente da baixa densidade populacional residente. As fontes poluidoras 

de origem doméstica são as maiores responsáveis pela degradação da qualidade das águas 

superficiais. A poluição difusa encontra-se essencialmente ligada aos principais sistemas agrícolas 

verificados na região, que se encontram ligados à policultura onde dominam as arvenses, a 

polipecuária e os ovinos e caprinos. 

Os impactes ao nível da qualidade da água terão maior expressão durante a construção, como 

resultado da movimentação de terras. Com a referida movimentação poderá ocorrer a libertação de 

poeiras que se podem depositar nas linhas de água existentes alterando ligeiramente e 

temporariamente a qualidade da água. Na fase de funcionamento da Subestação não se prevê a 

ocorrência de impactes sobre a qualidade da água na medida em que se considera a implantação de 

uma Câmara de Retenção de Óleos (para onde os óleos irão no caso de acidente ou avaria grave 

num dos transformadores) e um depósito de águas residuais domésticas que será devidamente 

controlado e periodicamente esvaziado, sendo as águas residuais recolhidas encaminhadas para 

destino adequado. 

Quanto à qualidade do ar considera-se que a zona de implantação da Subestação não apresenta 

focos de poluição relevantes. 

Com base na análise desenvolvida, verificou-se que durante a fase de construção as principais 

actividades passíveis de induzirem impactes sobre a qualidade do ar são a instalação e 

funcionamento do estaleiro, construção do acesso à subestação, movimentação de terras para 

implantação da plataforma da subestação e a circulação dos veículos e maquinaria afectos à obra. 

No entanto, como a obra se insere em área florestal, sem receptores sensíveis próximos da área 

afecta à construção, prevê-se que os impactes sejam negativos mas pouco significativos. Durante a 

fase de construção, a circulação de veículos pesados na EN326 e o CM1069-1, com atravessamento 

das povoações de Louredo e Cimo da Aldeia, ou na EN514, com atravessamento de Guisande, 

poderá originar alguns impactes negativos, sendo contudo temporários e pouco significativos. 

Durante a fase de exploração poderá ocorrer o risco de fuga de Hexafluoreto de Enxofre (SF6) para a 

atmosfera. No entanto, refira-se que a probabilidade de ocorrência é muito reduzida, resultando de 

um acidente. De qualquer forma, no Sistema de Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e 

Segurança da REN, S.A., já estão previstas medidas que visam o controlo sistemático das fugas de 

SF6, no sentido da sua minimização.  
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Face ao que foi referido, os impactes induzidos pelo projecto na qualidade do ar consideram-se muito 

reduzidos, não sendo necessário adoptar medidas de minimização. 

O ambiente sonoro da área de implantação da Subestação de Feira é pouco perturbado, o que 

resulta da ausência de fontes sonoras ruidosas onde, mesmo no caso das estradas identificadas, o 

volume de tráfego é bastante reduzido. 

A fase de construção é caracterizada, no local, pela sua delimitação espacial e temporal. Durante 

esta fase, observa-se que praticamente todas as operações de construção empregam equipamento e 

maquinaria ruidosa. No entanto, as operações ruidosas ocorrentes na fase de construção apenas 

poderão ser sentidas até 400 m de distância das frentes de obra e o receptor sensível mais próximo 

localiza-se a 500 m da subestação em estudo, pelo que não são expectáveis impactes negativos 

decorrentes da construção da plataforma. No que respeita à construção do caminho de acesso, 

poderão ocorrer alguns impactes na povoação de Cimo de Aldeia, a cerca de 100 m do início do 

caminho, onde poderá verificar-se o incremento dos níveis sonoros durante a fase de construção. 

Contudo, e de forma a reduzir os níveis sonoros produzidos, recomenda-se que as operações de 

construção que se desenrolem a menos de 400 m de distância de habitações, em especial as mais 

ruidosas, deverão apenas ter lugar no período diurno dos dias úteis, de acordo com os critérios legais 

vigentes. As actividades ruidosas só poderão ter lugar para além das 20h00, sábados, domingos e 

feriados, mediante licença especial de ruído, emitida pela Câmara Municipal, como consta do 

artigo 15º do RGR. 

Durante a fase de exploração, as previsões mostram que o ruído gerado pelo pleno funcionamento da 

Subestação de Feira não irá afectar locais com ocupação sensível ao ruído, sendo cumpridos os 

limites legais do Regulamento Geral do Ruído. 

Pelo exposto, não haverá necessidade de adopção de medidas minimizadoras do ruído. 

De acordo com a metodologia relativa à gestão de resíduos em obras da REN, integrada no âmbito 

do seu Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS), todos os 

resíduos produzidos durante as actividades de construção da Subestação serão recolhidos 

directamente em estaleiro por operadores devidamente licenciados para o efeito, sendo por eles 

conduzidos ao destino final adequado (reciclagem, valorização ou eliminação). Considera-se que a 

gestão de resíduos não irá apresentar impactes relevantes, devendo cumprir-se a legislação em vigor 

e as medidas indicadas no Estudo de Impacte Ambiental. 

Relativamente à ecologia, a zona em estudo não se encontra inserida em nenhuma área 

classificada. O estudo pormenorizado da flora e da vegetação da área a ser afectada pelo projecto 

revela que a instalação da subestação de Feira não levanta grandes problemas ambientais. Para isso 
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contribui o uso do solo da zona de implantação da obra, quase exclusivamente de explorações 

florestais. 

Os principais impactes negativos sobre os sistemas ecológicos ocorrem na fase de construção, com a 

desmatação da área onde serão construídos a subestação e abertos alguns acessos. Poder-se-ão 

igualmente verificar alguns impactes negativos semelhantes na fase de desactivação, com a 

necessidade eventual de criar acessos para a desmontagem da infra-estrutura. Devido à reduzida 

dimensão espacial da área a afectar, as comunidades faunísticas aí presentes deverão ser pouco 

afectadas.  

A desmatação e desflorestação a executar na zona de implantação da subestação e caminho de 

acesso constitui um impacte negativo reversível, tanto mais gravoso quanto mais denso e maior for o 

estrato de vegetação nas áreas a afectar. Uma vez que se trata de um coberto arbóreo de eucaliptal 

e pinhal, prevê-se que o impacte negativo seja pouco significativo. 

Os principais impactes na fase de exploração consistem na perturbação da fauna presente na área 

adjacente à Subestação, podendo conduzir ao afastamento de algumas espécies. 

As medidas de minimização passam pela limitação das acções e área de intervenção, durante a fase 

de construção e pela recuperação paisagística do local recorrendo maioritariamente a espécies 

autóctones, conforme o Projecto de Integração Paisagística.  

A vertente patrimonial do Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Feira teve como objectivo 

identificar os elementos patrimoniais, arqueológicos e edificados, que possam vir a sofrer um 

impacte directo ou indirecto decorrente da construção do empreendimento.  

Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental exaustiva, da qual resultou a 

identificação de um elemento patrimonial na envolvente da área de estudo, ainda que não se 

localizasse nas proximidades da subestação ou do acesso à mesma. Durante o trabalho de campo, 

todavia, foi identificado um núcleo rural com interesse etnográfico, na orla do caminho de acesso à 

Subestação. Desta forma foram analisados os impactes previstos sobre o mesmo e a respectiva 

medida mitigadora.  

Contudo, e tento em especial consideração a parcial visibilidade do solo na altura do trabalho de campo, 

preconizaram-se medidas gerais de minimização de eventuais impactes sobre o património arqueológico: 

a reprospecção da área de incidência directa do projecto após a desmatação e o acompanhamento das 

obras por um arqueólogo. 
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No que diz respeito à paisagem, a área onde se pretende localizar a futura subestação da Feira, 

corresponde ao Centro-Norte litoral do país, no limite sul da bacia hidrográfica do rio Douro, 

concretamente, na bacia hidrográfica do rio Inha. 

A área de estudo insere-se na Área Metropolitana do Porto, sujeita à forte presença e influência da cidade 

do Porto. É uma região natural onde predominam as paisagens de regadio, sobretudo nas encostas em 

socalcos e nas zonas baixas. Nos pontos altos, nomeadamente nos cabeços e nas encostas declivosas, 

há maior aptidão para a mata mista com elevado valor cénico e económico. No entanto, as áreas florestais 

são pouco diversificadas sendo de monoculturas como o Pinhal e Eucaliptal. 

No que diz respeito à absorção visual da área em estudo para a implantação da Subestação da Feira 

(isto é, a capacidade da paisagem para absorver ou “disfarçar” as actividades humanas que nela se 

verificam), esta é elevada, resultado da vigorosa morfologia do terreno e do tipo de ocupação do solo, 

dominada pelos usos florestais de produção (eucalipto e pinheiro bravo). 

Em termos da qualidade visual, a área de implantação da subestação em estudo apresenta uma 

paisagem caracterizada por uma moderada qualidade, com pequenas manchas de Eucaliptal de 

baixa qualidade visual. Na sua envolvente, surgem pontualmente áreas de elevada qualidade 

associadas a vales de pequenas ribeiras, com áreas agrícolas e agro-florestal, como pequenas 

manchas com vegetação autóctone. 

Durante a fase de construção, os principais impactes negativos relacionam-se com a interferência nas 

percepções humano-sensoriais, com particular incidência nos observadores externos à infra-

estrutura, resultante de uma desorganização espacial e funcional da área de intervenção e, ainda, 

dos espaços de algum modo relacionados com a obra, como sejam o estaleiro e áreas de depósito, 

cujos impactes se farão sentir, não só no local directamente afectado, como na área envolvente. 

No entanto, os impactes gerados pela movimentação registada nos locais de obras cessam após a 

conclusão das mesmas. Em relação à nova infra-estrutura implantada – a subestação – o mesmo já 

não acontece, uma vez que o impacte visual se fará sentir durante a fase de exploração. 

Um dos impactes mais desfavoráveis é o efeito visual e paisagístico proporcionado pela área que 

ocupa a implantação da plataforma com todos os equipamentos de uma subestação. A introdução 

deste elemento, de dimensões consideráveis, à escala local, na paisagem, será tanto mais 

perceptível quanto menor for a distância que o separa de um determinado observador.  

Foi efectuada a avaliação da visibilidade da subestação a partir da mesma para determinar os pontos de 

maior acessibilidade visual, nomeadamente pontos notáveis como o Castro de Romariz, vias de circulação 

e pequenas povoações existentes na proximidade da área em estudo. Apesar da subestação se encontrar 
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próximo de algumas povoações, o impacte visual da infra-estrutura na envolvente é pouco significativo. 

Algumas povoações e troços das vias de comunicação mais afastados da área de implantação da infra-

estrutura poderão observar a subestação, mas sem permanência nem total visibilidade do conjunto, 

devido ao facto do coberto vegetal existente contribuir para a dissimulação visual da subestação, bem 

como a morfologia envolvente constituir um obstáculo natural visual.  

Das povoações mais próximas, refere-se que a estrutura em estudo não é visível a partir das 

povoações de Duas Igrejas, Guisande e Estoze. Por outro lado, as povoações ou parte das 

povoações do Cimo de Aldeia, Lagoa, Santa Ovaia, Cedofeita, Louredo e Pena e parte do vale do rio 

Inha, a nordeste da área em estudo, poderão visualizar a subestação. 

Teve-se em atenção considerar o Castro de Romariz, como o ponto notável de maior interesse na 

envolvência da futura subestação, que se concluiu não ter visibilidade para a área em estudo. Para 

além do Castro de Romariz, localizaram-se outros pontos com interesse cultural e local, que devido à 

proximidade da área em estudo deveriam ser analisados. São estes pontos: a igreja de Guisande, o 

campo de jogos de Romariz, o marco geodésico de Alto do Monte, e um ponto panorâmico perto da 

povoação do Adro. De nenhum destes pontos considerados com interesse, tanto a nível paisagístico 

como a nível social e cultural local, será possível visualizar a subestação. 

Assim, o relevo e o estrato vegetativo existente criam obstáculos que impedem a existência de um 

plano visual sobre a subestação.  

As medidas de minimização passam pela implementação do Projecto de Integração Paisagística, que 

prevê através de sementeiras e plantações e a naturalização das áreas afectadas. 

O único instrumento de ordenamento e gestão do território eficaz e em vigor na área de 

implantação do projecto é o Plano Director Municipal de Santa Maria da Feira. A Subestação será 

construída sobre terrenos classificados como “Áreas Agrícolas e Florestadas a Preservar”. O 

regulamento do PDM prevê a possibilidade de “A título excepcional (…) poderá também admitir-se 

nestas áreas a instalação de unidades industriais ou de empreendimentos de inegável interesse 

económico, social ou cultural”. Desta forma, verifica-se que o projecto em análise não implica 

ocorrência de impactes ambientais com significado.  

Não se verifica, igualmente, a colisão do projecto com servidões constituídas e áreas objecto de 

classificação específica que abranjam o local definido para a Subestação. 

Do ponto de vista da componente social, importa referir que a localização escolhida para a 

Subestação de Feira é afastada de áreas residenciais ou de uso público, assim como de 
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equipamentos ou infra-estruturas existentes, pelo que não ocorrerão perturbações relacionadas com 

o ruído ou com o movimento de máquinas e outros equipamentos durante a fase de construção. 

A área está próxima de caminhos rurais, utilizados também para deslocações entre povoações 

próximas, sendo que o acesso à subestação está previsto para ligar a um destes caminhos. Alguns 

dos caminhos são interceptados pela plataforma ou acesso a construir. No entanto, esta perturbação 

estará fortemente atenuada pela reposição de parte dos caminhos interrompidos e criação de outros, 

quer para restabelecimento de acessos locais quer para suporte dos acessos à Subestação.  

Na fase de exploração o funcionamento da subestação não alterará significativamente as características 

da área envolvente, nomeadamente a possibilidade de continuar a exploração florestal nessa envolvente. 

O estaleiro terá um número de telefone para eventuais reclamações e sugestões, a funcionar durante 

o período da obra.  

6  -  CONCLUSÃO FINAL 

A Subestação de Feira, alvo do presente estudo, tem por finalidade a distribuição e fornecimento de 

energia à região envolvente, de forma a responder às necessidades geradas pela expansão urbana, 

permitindo um melhor apoio à rede de 60 kV na zona mediante a instalação de transformação 400/60 

kV. Adicionalmente, a Subestação permitirá efectuar, no futuro, a ligação à Subestação do 

Carrapatelo através de uma abertura para a linha de muito alta tensão a 220 kV Carrapatelo - 

Estarreja. 

Um dos factores preponderantes na escolha da localização para uma instalação da RNT, consiste em 

evitar, sempre que possível a proximidade de zonas urbanas/urbanizáveis e industriais.  

Com o objectivo de conhecer a área de instalação da subestação em estudo, de forma a minimizar a 

afectação ambiental, foi realizado, entre Abril e Setembro de 2008, um Estudo de Grandes 
Condicionantes Ambientais – Selecção do Local da Subestação e Desvio da Linha Associada, 

tendo sido analisadas as principais condicionantes existentes numa área de estudo, definida de forma a 

evitar o acréscimo significativo de comprimento de linhas eléctricas, que já existem no local e que terão de 

ser desviadas para a nova subestação.  

Na análise efectuada verificou-se que a área de estudo se insere num território com poucos espaços 

disponíveis para a instalação de uma infra-estrutura com as características de uma subestação. 

Trata-se de uma zona localizada na periferia da Área Metropolitana do Grande Porto, condicionando 

uma elevada densidade de ocupação humana, com um povoamento urbano muito denso, embora 
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disperso, que se estende até à zona de relevos acidentados que prenunciam o início da Serra de 

Arouca, zona quase despovoada em virtude da sua orografia muito desfavorável. 

Esta análise revelou que a região a nascente da Linha Recarei-Lavos e localizada entre as freguesias 

de Louredo, Romariz e Guisande, se apresentava ambientalmente mais favorável, ocupada 

maioritariamente por eucaliptais, distante de receptores sensíveis, sem interferência com 

condicionantes legais e ambientais, e a uma distância de cerca de 1 km da linha de muito alta tensão 

referida.  

A subestação localiza-se assim numa área de floresta de produção (eucaliptos e pinheiro bravo), o 

que permite minimizar os impactes inerentes à qualidade visual da região, estando também distante 

de zonas de ocupação humana, evitando potenciais impactes relacionados com a vivência da 

população ou com a afectação dos níveis sonoros nos locais habitados. 

A topografia da região onde se localiza a subestação é acidentada e com declives acentuados, o que 

decorre da necessidade de evitar a proximidade a zonas urbanas e a afectação de áreas 

condicionadas. Pela mesma razão foi adoptado um traçado do caminho de ligação à via existente 

relativamente extenso, de forma a evitar o atravessamento de áreas condicionadas, nomeadamente 

do ecossistema da REN Cabeceiras das Linhas de Água. 

Da análise efectuada aos vários descritores ambientais no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental da 

Subestação de Feira, concluiu-se, tendo em consideração as fases de construção e de exploração, 

que não se prevêem impactes negativos significativos sobre a generalidade destes descritores. No 

EIA apresentam-se diversas medidas com vista à minimização das situações consideradas 

potencialmente críticas em cada uma das referidas fases.  

Salienta-se ainda que a REN, SA apresenta actualmente um Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança que permitirá a implementação do Plano Geral de 

Acompanhamento Ambiental proposto no presente EIA, assim como diversas acções definidas 

especificamente para a gestão ambiental da Subestação, visando o cumprimento da legislação 

ambiental aplicável em vigor.  

O Plano Geral de Acompanhamento Ambiental proposto para a fase de execução da obra permitirá a 

garantia da implementação das medidas de minimização, dando ainda resposta a eventuais questões 

de ordem ambiental que possam surgir no decurso dos trabalhos. 


