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1
1.1

INTRODUÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DA FASE, DO PROPONENTE E DO PROJECTISTA DO PROJECTO

O presente documento consiste no Volume II – Relatório Síntese do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA), 2ª Fase do EIA do Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV
(anteriormente designado por Posto de Corte “Frades B”), em fase de projecto de execução.
Na fase inicial ligarão ao Posto de Corte de 400 kV, 2 (duas) linhas provenientes de Frades II
(Frades II 1 e Frades II 2) e 1 (uma) linha proveniente de Salamonde II.
Ainda na fase inicial, o Posto de Corte ficará interligado com a subestação de Pedralva da
RNT, através das linhas de 400 kV:
Linha Vieira do Minho – Pedralva 1 (que decorre da passagem a 400 kV do terno
deste nível de tensão resultante da remodelação para 400+150 kV do troço da linha
Vila Nova – Riba d’Ave entre a zona de Frades e a da Caniçada, juntamente com a
construção de um novo troço de linha dupla, de 400 kV, entre Caniçada e Pedralva);
Linha Vieira do Minho – Pedralva 2 (que passa pela remodelação para 400+150 kV
entre a zona de Frades e a da Caniçada da actual linha Frades-Caniçada, resultante
da abertura em Frades da antiga Alto Rabagão – Caniçada, acrescida da construção
de um segundo novo troço de linha dupla, de 400 kV, entre Caniçada e Pedralva).
Posteriormente (ano de 2018), mas não fazendo parte da instalação inicial do Posto de
Corte, está previsto a sua ligação à futura subestação de Ribeira de Pena, também da Rede
Nacional de Transporte (RNT), através das linhas:
Vieira do Minho – Ribeira de Pena 1 e 2, pela construção de nova linha dupla de 400
kV entre Vieira do Minho e Ribeira de Pena, numa extensão estimada em cerca de
20 km, explorada com ternos separados.
O Proponente e Projectista do projecto Electrotécnico é a REN – Rede Eléctrica Nacional,
S.A. que adjudicou a elaboração do EIA à Trifólio – Estudos e Projectos Ambientais e
Paisagísticos, Lda.
O Projectista do Projecto de Construção Civil é a empresa Quadrante - Engenharia e
Consultoria, Lda.
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1.2

ENTIDADE LICENCIADORA E AUTORIDADE DE AIA

A entidade licenciadora do presente projecto é a Direcção-Geral de Energia e Geologia
(DGEG), sendo a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) a Agência Portuguesa
de Ambiente (APA).

1.3

EQUIPA TÉCNICA E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO

O presente EIA foi desenvolvido entre os meses de Setembro de 2011 e Outubro de 2012,
tendo esse período sido ocupado com as seguintes tarefas:
15 de Setembro a 9 de Novembro de 2011: Entrega do Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais e Selecção de Sítio da Área em Estudo (AE) para análise
da REN, S.A.;
Janeiro a Março de 2012: Entrega do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais
e Selecção de Sítio revisto após o parecer emitido pela REN, S.A. (9 de Janeiro de
2012) e das reuniões tidas com a REN, S.A. (13 de Janeiro de 2012), com a Câmara
Municipal de Vieira do Minho (25 Janeiro de 2012) e com a Junta de Freguesia de
Ruivães (20 de Fevereiro de 2012);
Outubro de 2012 – Elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, 2ª Fase do EIA.

A equipa técnica responsável pelo presente EIA é apresentada no quadro seguinte:
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Quadro 1.1 – Equipa técnica

Nome

Categoria Profissional

Hugo Garcia dos Santos

Eng.º do Ambiente

André Luís Carrêlo

Eng.º do Ambiente

Função
Coordenador do Estudo
Componente Social
Usos do solo
Solos
Clima

Maria de Sena Belo

Eng.ª do Ambiente

Recursos Hídricos
Qualidade do Ar
Geologia e Geomorfologia
Ordenamento do Território e Condicionantes de

Eliana Luís

Licenciada em Urbanismo

Uso do Solo
Cartografia Temática

Cláudia Sequeira

Arqta. Paisagista

Miguel Mascarenhas

Biólogo

Hugo Costa

Biólogo

Isabel Passos

Bióloga

Paisagem

Ecologia

Ricardo Ramalho
Biólogo
[Bio3, Lda]
Bento Coelho

Eng.º Especialista em

[Acusticontrol, Lda]

engenharia acústica

Dulce Churro
[Acusticontrol, Lda]

Ambiente Sonoro
Eng.ª Electrotécnica

João Albergaria
Arqueólogo
[Terralevis, Lda]
Património Cultural
Ana Nascimento
Arqueóloga
[Terralevis, Lda]
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1.4

ANTECEDENTES DO EIA

O único estudo ambiental relativo ao projecto em apreço elaborado foi o Estudo de
Grandes Condicionantes Ambientais e Selecção de Sitio (1ª Fase do EIA) cuja síntese se
apresenta no capítulo 1.7 (a versão integral do referido Estudo é apresentada no Volume IV
– Anexos - Anexo I).
Não foi elaborada nem submetida à apreciação da Autoridade de AIA qualquer Proposta de
Definição de Âmbito.

1.5
1.5.1

METODOLOGIA E DESCRIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA DO EIA
Objectivos

De acordo com o ponto 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio,
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, estão sujeitos a
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) os projectos tipificados no anexo I,
bem como os projectos enunciados no anexo II àquele diploma.
De acordo com a alínea b, Ponto 3 do Anexo II, para a Industria da Energia onde se incluem
“Instalações industriais destinadas ao transporte de gás, vapor e água quente e transporte
de energia eléctrica por cabos aéreos (não incluídos no anexo I)”, no caso geral
“Subestações com linhas ≥ 110 kV”.
Uma vez que o projecto é referente ao Posto de Corte, associado a uma linha com tensão
de 400 kV, verifica-se assim que deverá ser alvo de um procedimento de Avaliação de
Impacte Ambiental, pelo que se procedeu à elaboração do presente EIA.
O EIA pretende atingir os seguintes objectivos fundamentais:
Proporcionar os elementos necessários para uma informação clara, sintética e
fundamentada do projecto;
Caracterizar a situação ambiental actual com base nos elementos disponíveis;
Identificar os impactes mais relevantes que o projecto a implementar irá provocar
no ambiente;
Propor medidas de mitigação dos impactes negativos detectados, por forma a
reduzi-los, ou se possível, evitá-los;
Elaborar planos de monitorização, caso estes sejam necessários;
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1.5.2

Enquadramento Legislativo e Normativo

1.5.2.1 Internacional
Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento.
Convenção sobre a Diversidade Biológica.
Convenção de Ramsar relativa às zonas Húmidas de Importância Internacional
especialmente como habitat de Aves Aquáticas.
Convenção de Bona sobre a Conservação das Espécies Migradoras pertencentes à
fauna Selvagem.
Convenção Relativa à Avaliação dos Impactos Ambientais num Contexto
Transfronteiras (Convenção de Espoo).
Convenção sobre Acesso à Informação, Participação do Público no Processo de
Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente (Convenção de
Aarhus).

1.5.2.2 Comunitária
Directiva n.º 85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliação
dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente.
Directiva n.º 97/11/CE do Conselho, de 3 de Março de 1997, que altera a Directiva
85/337/CEE relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e
privados no ambiente.
Directiva n.º 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho,
relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente.
Directiva n.º 2003/35 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio de
2003, que estabelece a participação do público na elaboração de certos planos e
programas relativos ao ambiente e que altera, no que diz respeito à participação do
público e ao acesso à justiça, as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE do Conselho.
Directiva n.º 79/409/CEE, de 2 de Abril, do Conselho (Directiva Aves), pretende que
cada um dos Estados-membros tome as medidas necessárias para garantir a
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protecção das populações selvagens das várias espécies de aves no seu território da
união Europeia.
Directiva n.º 92/43/CEE, de 21 de Maio, do Conselho (Directiva habitats), tem como
principal objectivo contribuir para assegurar a Biodiversidade através da
conservação dos habitats naturais (anexo I) e de espécies da flora e da fauna
selvagens (anexo II) considerados ameaçados no território da união Europeia.

1.5.2.3 Nacional
Legislação Fundamental
Lei n.º 11/87 de 7 de Abril, Lei de Bases do Ambiente.
Lei n.º 83/95, de 31 de Agosto, relativa ao direito de participação procedimental e
de acção popular.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/95 de 21 de Abril, Aprova o Plano
Nacional da Política do Ambiente.
Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto, a qual regula o acesso aos documentos
administrativos e a sua reutilização.

Legislação Sectorial
O presente estudo foi desenvolvido tendo presente o enquadramento legal em matéria de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nomeadamente:
Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio de 2000, que aprova o regime jurídico da
avaliação de impacte ambiental, transpondo para a ordem jurídica interna a
Directiva n.º 85/337/CEE (EUR-Lex), de 27 de Junho, com as alterações introduzidas
pela Directiva n.º 97/11/CE (EUR-Lex), do Conselho, de 3 de Março de 1997;
Decreto-Lei nº 197/2005, 8 de Novembro de 2005, que altera e republica o
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (aprova o regime jurídico de avaliação de
impacte ambiental), transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna a
Directiva n.º 2003/35/CE (EUR-Lex), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26
de Maio.
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Declaração de Rectificação de n.º 2/2006, 6 de Janeiro de 2006, que declara ter sido
rectificado o Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, do Ministério do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional.
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril de 2001, que fixa as normas técnicas para a
estrutura da proposta de definição do âmbito do EIA (PDA) e normas técnicas para
a estrutura do estudo do impacte ambiental (EIA).
Portaria n.º 123/2002, de 8 de fevereiro, que define a composição e o modo de
funcionamento e regulamenta a competência do Conselho Consultivo de Avaliação
de Impacte Ambiental.
Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, o qual estabelece o regime a que fica
sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente,
transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n.os 2001/42/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de Maio.

Ecologia
Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio, que estabelece disposições quanto ao
condicionamento do arranque de oliveiras.
Lei n.º 90/88, de 13 de Agosto, que estabelece a protecção do lobo ibérico e
Decreto-Lei n.º 139/90, de 27 de Abril, que desenvolve o regime jurídico instituído
pela Lei n.º 90/88, de 13 de Agosto (protecção ao lobo ibérico).
Decreto-Lei n.º 423/89, de 4 de Dezembro, relativo ao regime de protecção do
azevinho espontâneo.
Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, Estabelece a Rede Nacional de Áreas
Protegidas.
Resolução n.º 142/97, de 28 de Agosto (1.ª fase), e Resolução n.º 76/2000, de 5 de
Julho (2.ª fase), as quais estabelecem a Lista Nacional de Sítios.
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, revê a transposição para a ordem Jurídica
Interna da Directiva n.º 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril (relativa à
Conservação das Aves Selvagens) e da Directiva n.º 92/43/CEE do Conselho, de 21
de Maio (relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e flora Selvagens).
Alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro.
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Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro, que cria diversas zonas de protecção
especial e revê a transposição para a ordem jurídica interna das Directivas n.ºs
79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril, e 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio.
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, que estabelece medidas de protecção ao
sobreiro e à azinheira. Alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho.
Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – Resolução do Conselho de Ministros n.º 115A/2008, de 21 de Julho.
Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de Setembro, aprova o Código florestal. Revoga,
entre outros, o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 155/2004, de 30 de Junho, nos termos referidos no artigo 2.º – disposições
transitórias.
«Critérios de Avaliação de Impactes das linhas da Rede Nacional de Transporte
sobre a Avifauna – Listagem de troços de linhas impactantes ou potencialmente
impactantes em 2005», resultante do Protocolo REN/ICN.
Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho de 2008, que estabelece o regime jurídico
da conservação da natureza e da biodiversidade e revoga o Decreto-Lei n.º 264/79,
de 1 de Agosto, e 19/93, de 23 de Janeiro.
«Documento de orientação sobre o n.º 4 do artigo 6.º da Directiva
habitats(92/43/CEE)», de Janeiro de 2007.
«Avaliação de planos e projectos susceptíveis de afectar de forma significativa sítios
Natura 2000 – Guia metodológico sobre as disposições do n.º 3 e 4 do artigo 6.º da
Directiva habitats (92/43/CEE)», de Novembro de 2001.
«Guidance document on the restrict protection of animal species of Community
interest under the habitats Directive 92/43/EEC», de Fevereiro de 2007.

Condicionantes de Uso do Solo e Ordenamento do Território
Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, que aprova o regime jurídico da Reserva
Agrícola Nacional (RAN) e revoga o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho.
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, que aprova o Regime Jurídico da
Reserva Ecológica Nacional (REN), alterado pela Declaração de Rectificação n.º 63B/2008, de 21 de Outubro. Revoga o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março.
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Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que estabelece o regime jurídico dos
instrumentos de gestão territorial, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009,
de 20 de Fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de Agosto.
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, que estabelece as medidas e acções a
desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da floresta contra Incêndios.
A alínea q), do artigo 3.º deste DL define o período crítico, o qual é estabelecido
anualmente por Portaria. Alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro.
Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pela Lei n.º 54/91, de 8 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de
Fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Março, que condiciona – pelo
prazo de 10 anos – a utilização de terrenos com povoamentos florestais percorridos
por incêndios não incluídos em espaços classificados em planos municipais de
ordenamento como urbanos.
Decretos de 1901, 1903 e 1905 que instituíram o Regime florestal. As áreas baldias
e terrenos particulares submetidos ao Regime (a pedido dos proprietários) são
geridas em exclusividade pela Autoridade florestal Nacional (AFN), no caso do
Regime florestal Total, ou co-geridas pela AFN e Assembleia de Compartes, ou
geridas em exclusividade pelos Compartes, no caso do Regime florestal Parcial.
Decreto-Lei n.º 28 468, de 15 de Fevereiro de 1938, sobre árvores de Interesse
Público. Estas beneficiam de uma zona de protecção de 50 metros em redor da sua
base.
Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de Abril, que actualiza o regime jurídico das obras de
aproveitamento hidroagrícola, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de
Julho.
Decreto-Lei n.º 59/91, que altera o Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março, que
desenvolve as bases gerais do regime de emparcelamento e fraccionamento de
prédios rústicos.

Ambiente Sonoro
Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, que aprova o Regulamento das
Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para utilização no Exterior.
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Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º
96/2008, de 9 de Junho, que altera e republica o Regulamento dos Requisitos
Acústicos dos Edifícios.
Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho, que transpõe para a ordem jurídica
interna a Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa
à avaliação e gestão do ruído ambiente.
Decreto-Lei n.º 278/2007 de 1 de Agosto, Altera o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído.
Declaração de Rectificação n.º 18/2007 de 16 de Março, declara ter sido rectificado
o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, do Ministério do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, que aprova o
Regulamento Geral do Ruído e revoga o regime legal da poluição sonora, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro.
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, Estabelece o regime de prevenção e
controlo da poluição sonora, salvaguardando o bem-estar da populações e saúde
humana e aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o regime legal da
poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro.

Património Cultural
Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro, estabelece as bases da política e do regime de
protecção e valorização do património cultural.
Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho, Regulamento de Trabalhos Arqueológicos.
Alterado parcialmente pelo Decreto-Lei n.º 287/2000 de 2000-11-10.
Circular do Instituto Português de Arqueologia de 10 de Setembro de 2004, relativa
aos «Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos
de Impacte Ambiental».
Metodologia para a caracterização do descritor Património nos projectos realizados
pela REN, S.A. (Instituto Português de Arqueologia, 20 de fevereiro de 2006).
Circular do Instituto Português de Arqueologia, de 26 de Junho de 2006, que
estabelece as regras da documentação fotográfica a constar nos relatórios dos
trabalhos arqueológicos
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Recursos Hídricos e Domínio Hídrico, Incluindo Massas de Água e Qualidade da Água
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que estabelece normas, critérios e
objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a
qualidade das águas em função dos seus principais usos.
Decreto-Lei n.º 133/2005, de 16 de Agosto, que aprova o regime de licenciamento
da actividade das entidades que operam no sector da pesquisa, captação e
montagem de equipamentos de extracção de água subterrânea.
Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, que aprova a Lei da água, transpondo para a
ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para
a gestão sustentável das águas. Alterado pela Declaração de Rectificação n.º 11A/2006, de 23 de Fevereiro.
Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, que estabelece o regime da utilização
dos recursos hídricos. Alterado pelo Decreto-Lei n.º 391--A/2007, de 21 de
Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 93/2008, de 4 de Junho, pela Declaração de
Rectificação n.º 32/2008, de 11 de Junho.
Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, que estabelece o regime da qualidade
da água destinada ao consumo humano, revendo o Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5
de Setembro, que transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 98/83/CE
do Conselho, de 3 de Novembro.
Decreto-Lei n.º 391-A/2007, de 21 de Dezembro, que introduz a primeira alteração
ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, que estabelece o regime da
utilização dos recursos hídricos.
Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio, que aprova o regime de protecção das
albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas
públicas.
Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro, que estabelece perímetros de
protecção para captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento
público.
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Infra-estruturas eléctricas
Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de Novembro de 1960, que regula a execução da Lei
n.º 2002 (electrificação do País), com excepção da sua parte III.
Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, Regulamento de Segurança de
Linhas Eléctricas de Alta Tensão (RSLEAT).
Decreto-Lei n.º 42 895, de 31 de Março de 1960, alterado pelo DecretoRegulamentar n.º 14/77, de 18 de fevereiro, e Portaria n.º 37/70, de 17 de Janeiro
– Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de
Seccionamento (RSSPTS).
Portaria n.º 596/2010, de 10 de Julho – Aprova os Regulamentos das Redes de
Transporte e Distribuição. O Regulamento da Rede de Transporte é também
referido nos artigos 59.º e 60.º do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de Agosto.
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, alterado pelos Decretos-Lei n.º
446/76, de 5 de Junho, n.º 517/80, de 31 de Outubro, n.º 272/92, de 3 de
Dezembro, e pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio – Regulamento de Licenças
para as Instalações Eléctricas (RLIE).
Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro, o qual estabelece os princípios gerais
relativos à organização e funcionamento do SEN, bem como ao exercício das
actividades

de

produção, transporte,

distribuição

e

comercialização de

electricidade e à organização dos mercados de electricidade.
Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de Agosto (e suas alterações), estabelece o regime
jurídico referente ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição
e comercialização de electricidade.

Campos Electromagnéticos
Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro, que adopta as restrições básicas e fixa
os níveis de referência relativos à exposição da população a campos
electromagnéticos, já anteriormente definidas na Recomendação do Conselho
Europeu n.º 1999/519/CE de 12 de Julho.
Despacho 19610/2003 (2.ª série), que aprova os procedimentos de monitorização e
medição dos níveis de intensidade dos campos eléctricos e magnéticos com origem
em redes eléctricas à frequência industrial.
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Foram ainda observados os seguintes documentos
“Critérios de Boa Prática para o RNT” editado pela APAI - Associação Portuguesa de
Avaliação de Impactes e pela APA - Agência Portuguesa do Ambiente em 2008, para
a elaboração do Resumo Não Técnico.
“Critérios de Avaliação de Impactes das linhas da Rede Nacional de Transporte
sobre a Avifauna - Listagem de troços de linhas impactantes ou potencialmente
impactantes em 2005”, resultante do Protocolo REN/ICNB.

1.6

METODOLOGIA DO EIA

A metodologia adoptada no EIA seguiu o disposto no “Guia Metodológico para a Avaliação
do Impacte Ambiental das Infra-Estruturas da Rede Nacional de Transportes de
Electricidade - Subestações”.1
Para além de se proceder a uma descrição do Projecto em análise e identificação dos
aspectos e áreas mais sensíveis, com base nas visitas de campo e nos elementos
bibliográficos disponíveis, efectuou-se igualmente a caracterização do ambiente afectado
pelo Projecto, e posteriormente a evolução do ambiente afectado na ausência do mesmo.
A análise do ambiente afectado pelo Projecto constitui uma etapa importante, uma vez que
permite conhecer as diversas características da área de implementação deste, sendo por
isto indispensável para a correcta identificação e previsão da magnitude das alterações
provocadas no meio referenciado.
Na identificação e avaliação de impactes pretende-se obter informação necessária para
prever as eventuais consequências da implementação do projecto, com as respectivas
recomendações e medidas a implementar nas diversas fases do projecto (fase de
construção, exploração e desactivação), que serão susceptíveis de minorar as alterações
provocadas no ambiente da região em estudo.
Neste estudo apresentam-se também, o Plano de Acompanhamento Ambiental, que
pretende estabelecer as directrizes a serem seguidas no acompanhamento ambiental da
construção do presente projecto, bem como o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de

1

Para a elaboração do descritor Paisagem foi também tida em consideração uma Nota Técnica elaborada pela APA no âmbito

de um outro projecto similar.
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Construção e Demolição. Complementarmente e para uma melhor compreensão do
presente EIA, são ainda apresentadas as peças desenhadas e os anexos técnicos.
A 2ª Fase do EIA iniciou-se após ter sido selecionado, na 1ª Fase – Estudo das Grandes
Condicionantes Ambientais e Selecção de Sítio (ver capítulo 1.7), a localização preferencial
do Posto de Corte. No referido estudo, definiram-se inicialmente 3 (três) alternativas de
localização, no interior de uma área de estudo (AE).
A alternativa seleccionada constitui o referencial para a delimitação da área de análise, não
sendo, contudo, um limite rígido. Deste modo, caso se justifique, a área de análise pode ser
mais ampla, caso ocorram na envolvente situações relevantes para a análise de impactes.
Por exemplo, no âmbito de alguns descritores tais como a Componente Social e a Paisagem,
os dois vectores principais a considerar para a definição da área em análise são a
proximidade e a visibilidade tendo com referência áreas de utilização humana, que podem
extravasar a área específica de implantação do Posto de Corte.

1.6.1

Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto

Dentro da área seleccionada, a caracterização do ambiente afectado pelo projecto constitui
uma etapa fundamental do EIA, uma vez que permite o conhecimento das diversas
características da área de implantação do Projecto, indispensável à correcta identificação e
previsão da magnitude das alterações provocadas pelo Projecto em estudo, no meio
referenciado.
Esta análise compreenderá o estudo dos diversos aspectos ambientais que, de acordo com
a experiência de dezenas de projectos de Subestações/Postos de Corte avaliados, se
organizam numa escala de relevância de descritores.
Assim, o presente EIA hierarquiza os descritores ambientais em Muito Importantes,
Importantes e Pouco Importantes.
No quadro seguinte apresenta-se a hierarquização dos descritores ambientais, bem como
os aspectos considerados para cada descritor ambiental. Refere-se ainda, em termos
genéricos, os impactes susceptíveis de ocorrer para cada descritor ambiental.
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Quadro 1.2 – Hierarquização dos Descritores ambientais, Aspectos e Impactes

Factores

Elementos

Impactes

Descritores Muito Importantes
Tipos de solos, classes de aptidão e seu

Impactes resultantes da destruição de solos de

aproveitamento.

elevada aptidão agrícola.

Áreas agrícolas e explorações florestais.

Solos e Usos do Solo

Impactes resultantes da perda de rendimentos.
Avaliação na dimensão industrial e familiar.
Impactes reais ou percebidos, os quais devem ser

Áreas urbanas (habitação, equipamentos de

evitados sempre que possível.

saúde, escolares, desportivos e de culto).

Existência

de

receptores

sensíveis

ao

ruído

(interligação com impactes a nível social).
Impactes
Áreas sensíveis.

cujo

significado

e

possibilidade

de

minimização dependem da importância da área e do
grau de afectação.
Importância dependente das características da área e

REN.

dos motivos de classificação.
Importância dependente da efectiva ocupação do solo

RAN.

e da dimensão da área afectada.

Perímetros urbanos ou áreas urbanizáveis.

Restrições à construção.
Impactes

Ordenamento do
industriais

ou

de

implantação

cujo

significado

e

possibilidade

de

minimização dependem da importância da área e do

Território e

Zonas

Condicionantes de Uso

empresarial.

grau de afectação.

do Solo

Pedreiras e exploração mineira a céu aberto.

Risco de segurança eléctrica (cumprimento de

Zonas de armazenamento de combustíveis ou
explosivos.
Gasodutos ou oleodutos, adutores.
Marcos geodésicos.

distâncias

mínimas,

consignadas

na

legislação;

garantia de compatibilidade electromagnética –
normas CEI).
Necessidade de cumprimento de distâncias mínimas,
consignadas na legislação, por compatibilidade de
usos ou por manutenção das condições de utilização.

Zonas de aptidão turística e zonas de lazer.

Redução da atractividade e desvalorização das zonas.

Pontos de água para combate a incêndios por

Perturbação da actividade (necessidade de articulação

meios aéreos.

com o SNBPC).
Afectação

Áreas urbanas.

da

qualidade

do

ambiente

urbano

(residencial; espaços de uso público/social) e dos
valores sociais e económicos a ele associados; riscos
(saúde, segurança).
Afectação de culturas e áreas produtivas; afectação de

Componente Social

Áreas agrícolas e florestais.

infra-estruturas; perda de rendimentos; redução do
valor da propriedade.

Áreas industriais.

Zonas turísticas.

Condicionamento
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Factores

Elementos

Impactes
Afectação da funcionalidade dos espaços; afectação

Zonas de lazer, culto e festa popular.

de valores e hábitos comunitários.

Percepção social de impactes (potencialmente
ocorrente em todas as zonas anteriormente
referidas)

Ecologia

(intrusão visual, ruído); riscos (saúde, segurança);
desvalorização da propriedade; interferência com a
utilização dos espaços.

Perda de espaço biótico na área do Posto de

Destruição da vegetação e consequente redução de

Corte.

suporte faunístico

Afectação de elementos faunísticos sensíveis.

Eventual perturbação de áreas de nidificação,

Afectação de elementos florísticos de interesse

alimentação ou estadia.

conservacionista ou de habitats sensíveis.

Eventual destruição de elementos florísticos sensíveis.

Alteração no ambiente sonoro por efeito de

Ambiente Sonoro

Alteração / degradação da qualidade ambiental

coroa e pelo funcionamento das unidades de
transformação

(transformadores

e

autotransformadores).

Importância dependente da existência de receptores
sensíveis (edifício habitacional, escolar, hospitalar ou
similar ou espaço de lazer, com utilização humana).

Alteração da paisagem com deterioração da
qualidade visual.

Paisagem

Ligado à presença humana, a impactes sociais e

A fisiografia é um elemento constitutivo da
paisagem, na medida em que permite uma
maior ou menor absorção dos elementos

patrimoniais.
Degradação da qualidade percebida da área

intrusivos.
Natural.
Descaracterização das áreas envolventes a elementos

Construído.

Património

patrimoniais.

Arqueológico.

Possível afectação de elementos arqueológicos

Arquitectónico.

desconhecidos nas áreas de implantação dos apoios.

Etnográfico.

Descritores Importantes
Geologia e

Caracterização da zona de implantação de

Alterações

geomorfologia

apoios.

movimentações de terras.

da

morfologia

do

terreno

e

Proximidade de implantação a linhas ou cursos
de água, em domínio hídrico ou em zonas
inundáveis.
Possibilidade de desvio de linhas de água.

Recursos hídricos e

Intersecção de níveis freáticos pelas escavações

qualidade da água

da plataforma.

Possibilidade de afectação da qualidade das águas
superficiais e subterrâneas.
Possível rebaixamento de níveis freáticos.

Redução da superfície de infiltração.
Rejeição de águas pluviais em linhas de água.
Perímetros

de

protecção

das

captações

públicas.
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Factores

Elementos

Impactes

Descritores Pouco Importantes
Importante na medida em que condicione as

Clima

condições do ambiente sonoro e o tipo de
elementos de projecto.

Impactes

improváveis

(do

projecto

sobre

os

devido

ao

descritores).
Degradação

da

qualidade

do

ar

levantamento de poeiras (fase de construção) e por

Qualidade do Ar

Alteração da qualidade do ar.

eventual ocorrência de emissões de hexafluoreto de
enxofre para a atmosfera, em caso de acidente (fase
de exploração)

1.6.2

Identificação e Avaliação de Impactes

1.6.2.1 Metodologia Genérica
A identificação dos impactes relevantes e a sua avaliação é efectuada no presente EIA
tendo em conta:
As acções e as características do projecto potencialmente causadoras de impactes;
A escala temporal / fase do projecto em que poderão ocorrer os impactes;
A escala espacial em que se farão sentir de forma mais relevante;
As dimensões do ambiente biofísico e social em que se concretizam (dimensões e
variáveis).
A identificação de impactes tem um carácter descritivo, sendo a avaliação um processo
analítico e sistematizado, através de uma escala de importância qualitativa ou quantitativa,
que estabelece o seu significado.
A avaliação dos impactes baseia-se na área específica de implantação do Posto de Corte,
podendo a mesma ser alargada se assim se justificar.
Da avaliação decorre a definição de medidas de minimização, algumas das quais podem ser
incorporadas no projecto.
Na avaliação de impactes considera-se ainda a avaliação dos impactes cumulativos que
resultam da presença de outros projectos, existentes ou previstos, na zona de implantação
do projecto em estudo.
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1.6.2.2 Metodologia Específica
A análise de impactes irá conferir especial relevo aos descritores com que o projecto mais
interfere, considerando-se a mesma hierarquização apresentada anteriormente, ou seja:
Descritores Muito Importantes: Ecologia, Solos e Usos do Solo; Ordenamento do
Território e Condicionantes de Uso do Solo; Componente Social; Paisagem;
Ambiente Sonoro e Património Cultural.
Descritores Importantes: Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos e Qualidade
da Água.
Descritores Pouco Importantes: Clima e Qualidade do Ar.

De uma forma geral, a metodologia utilizada baseia-se na:
Identificação dos potenciais impactes decorrentes do projecto, sobre cada um dos
descritores;
Avaliação dos impactes recorrendo à sua qualificação e, quando possível à sua
quantificação.

A todos os impactes identificados será atribuído um grau de significado, ou seja se o
impacte é significativo, moderadamente significativo, pouco significativo ou não
significativo.
Os impactes são descritos sectorialmente, distinguindo-se os relativos à fase de construção
e de desactivação (usualmente de duração mais curta), dos da fase de exploração
(usualmente de maior duração), tendo em conta as particularidades das acções relativas a
cada uma destas fases do projecto.
Para a identificação de impactes será utilizada uma matriz que permite cruzar as acções
/actividades com os descritores ambientais.
As actividades passíveis de induzir impactes serão agrupadas em função da fase em que
ocorrem: construção e desactivação, exploração.
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1.6.2.3 Impactes Cumulativos
Será também avaliada a possibilidade de ocorrência de impactes cumulativos, decorrentes
de simultaneidade de obras no mesmo espaço, mesmo que de natureza diferente. Este
efeito pode ser simples (aditivo) ou potenciador (multiplicativo). Os impactes cumulativos
podem decorrer também da pré-existência de outros projectos dando origem a que a
construção de uma nova infra-estrutura possa assumir proporções diferenciadas
relativamente ao seu contributo considerado isoladamente e, assim, induzirem um impacte
significativo.

1.6.2.4 Avaliação de Impactes
Após a identificação de impactes, efectuada sectorialmente, estes serão avaliados de
acordo com critérios pré-definidos.
Estes critérios poderão não ser exaustivamente utilizados para todos os impactes
identificados, servindo como referencial para a avaliação dos impactes mais significativos.
A avaliação do significado resulta da ponderação de todos esses critérios.

Classificação dos Impactes
Relativamente à importância dos impactes ambientais determinados pelo projecto, optouse por adoptar uma metodologia de avaliação dominantemente qualitativa, que permitisse
transmitir, de forma clara, o significado dos impactes ambientais determinados pelo
projecto em cada uma das vertentes do meio. Assim, os impactes serão identificados e
classificados, para as diferentes fases – construção e exploração – de acordo com os
seguintes critérios de avaliação.
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Quadro 1.3 – Classificação dos Potenciais Impactes

Classificação dos Potenciais Impactes
Critérios
Sentido

Escala

Definição

Positivo

O sentido de um impacte será positivo ou negativo consoante

Negativo

este produza benefícios ou danos no ambiente.
O efeito de um impacte será directo caso este advenha

Complexidade/Efeito

Directo

directamente das actividades inerentes à implementação,

Indirecto

exploração ou desactivação da infra-estrutura ou indirecto
quando for um impacte transmitido em cadeia.

Possibilidade de
ocorrência
Duração

Improvável/Pouco provável
Provável
Certo
Temporário
Permanente

A probabilidade (possibilidade de) procura medir as hipóteses
de um impacte ocorrer ou não.

Reflecte o intervalo de tempo em que se manifesta o impacte.

Raro

Frequência

Ocasional/Sazonal

Periodicidade com que o impacte pode ocorrer.

Usual
Reversível

Reversibilidade

Parcialmente reversível

Reflecte a medida em que o impacte pode ser alterado.

Irreversível

Magnitude
(intensidade)

Reduzida

Reflecte a grandeza do impacte, tendo em conta a dimensão

Moderada

da população afectada, entre outros factores.

Elevada
Reduzido

Valor do recurso e/ou
sensibilidade ambiental

Moderado

Refere o valor do recurso afectado e/ou sensibilidade
ambiental da área do impacte.

Elevado
Confinado à instalação

Escala Geográfica

Não confinado mas localizado

Reflecte a extensão do impacte em termos de área geográfica.

Não confinado

Capacidade de

Minimizável

minimização ou

Minimizável e compensável

compensação

Capacidade de minimizar ou compensar o impacte previsto.

Não minimizável nem compensável

A classificação dos impactes quanto à sua significância terá em conta todos os critérios
acima apresentados, de forma ponderada, para que se obtenha uma classificação de
“Significativo”, “Moderadamente significativo”, “Pouco significativo” ou “Não significativo”.
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Síntese de Impactes
Finalmente os impactes identificados e avaliados serão sintetizados numa matriz, na qual se
descreve sucintamente as potenciais afectações por descritor, assim como a identificação
específica dos locais/ fases onde é previsível a sua ocorrência.
Esta matriz síntese conterá referências a:
Descritor, Fase do Projecto e localização dos impactes;
Descrição sucinta dos impactes;
Característica do Impacte, de acordo com os critérios predefinidos;
Observações, inclusão de algumas observações consideradas relevantes para uma
melhor compreensão do impacte previsto.
Para tal, recorrer-se-á a um quadro e a uma matriz como apresentado de seguida:
Descritor

Fase do

Localização dos

Impactes

Características do

(exemplo)

Projecto

Impactes

(descrição)

Impacte

Obs.

Ecologia

Esta matriz será acompanhada de uma carta síntese de impactes, que permita visualizar
espacialmente a ocorrência dos diversos tipos de impactes identificados.

1.6.3

Medidas de Minimização e Compensação

As medidas de minimização propostas serão de dois tipos:
Medidas de carácter geral respeitantes, quer a um conjunto de boas práticas
ambientais, a ser tomado em consideração pelo Adjudicatário da Obra/Dono da
Obra, aquando da construção, quer a acções de controlo, a serem implementadas
pelo Dono da Obra, durante a fase de exploração da infra-estrutura;
Medidas específicas, estruturadas em função das fases da infra-estrutura (de
construção e de exploração) e dos factores relativamente aos quais se identificou a
necessidade de adopção de medidas.
No caso das medidas específicas serão apenas enunciadas as medidas que se afigurem
necessárias para minimizar os impactes identificados.
As medidas preconizadas serão inseridas num quadro no qual será efectuada referência a
n.º da medida, fase em que a mesma ocorre, descritor ambiental abrangido, e caso
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necessário, inclusão de algumas observações consideradas relevantes para uma melhor
compreensão do quadro.
Seguidamente é elaborado um quadro onde se faz a relação entre as medidas preconizadas
e os descritores ambientais, forme a seguir se apresenta.
Medidas

Descritores (exemplo)
Ecologia

Paisagem

x

x

1
2

x

3

Património

Componente Social

x

x

x

x

Medidas de Compensação
As medidas de compensação não são uma forma de minimizar um determinado impacte,
mas sim uma forma de compensar os danos causados por uma actividade inevitável. Posto
isto, estas medidas podem passar por beneficiar uma espécie ou um valor similar ao
afectado mas não directamente aquele que foi afectado uma determinada espécie noutro
local); ou de contribuir, de forma indirecta, para a melhoria do ambiente, no tocante àquele
factor (por exemplo, financiando estudos tendentes a compreender melhor o
comportamento de determinada espécie na presença de uma linha aérea ou a avaliar a
eficácia de determinado tipo de medidas).
Habitualmente, em projectos de subestações/postos de corte e especialmente de linhas
aéreas, as medidas de compensação são somente adoptadas relativamente à Ecologia,
dado estas estarem legalmente regulamentadas.
Contudo, estas também podem ser aplicadas no âmbito de outros descritores, como sejam
a Componente Social (por exemplo, arranjos de muros de propriedades, valorização de
caminhos, entre outras) ou o Património (como seja a recuperação e valorização de um
elemento patrimonial, mesmo que não directamente afectado).

1.6.4

Programas de Monitorização

Para além das medidas, no EIA será elaborado e proposto um Plano de Monitorização,
sempre que justificável. Este Plano destina-se a:
Avaliar da eficácia das medidas de minimização e/ou compensação preconizadas;

Estudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
Volume II - Relatório Síntese
Proc. n.º 003/EIA/0911

22

Identificar eventuais desvios nas previsões efectuadas ou o aparecimento de
impactes não previstos;
Adoptar atempadamente medidas de correcção dessas situações.
O Plano de Monitorização será composto por vários Programas de Monitorização, sendo,
cada um destes, referente a um descritor ambiental a monitorizar. Os Programas de
Monitorização a elaborar, descreverão com exactidão:
O objectivo da monitorização;
Os parâmetros a monitorizar;
Os locais a monitorizar;
A frequência das acções de monitorização;
Técnicas e métodos de análise e equipamentos a utilizar;
Os indicadores de avaliação;
Medidas de gestão ambiental a adoptar em função dos resultados da
Monitorização;
Periodicidade de elaboração dos Relatórios de Monitorização e critérios de decisão
sobre a revisão do Programa de Monitorização apresentado.

1.6.5

Lacunas Técnicas e de Conhecimento

O EIA incluirá, também, uma nota relativa a eventuais lacunas de conhecimento ou
deficiências de informação que possam ter afectado a profundidade do estudo,
explicitando as razões para essa ocorrência e avaliando a sua relevância para a qualidade
do EIA.

1.6.6

Conclusões

O EIA apresentará um capítulo dedicado às conclusões do EIA incidindo em especial sobre
as seguintes questões:
As questões mais relevantes que possam ter resultado do estudo efectuado;
As questões mais controversas e que possam implicar decisões a nível da AIA;
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Os impactes mais significativos;
O parecer sobre a concretização do Projecto, em face dos resultados obtidos no
EIA.

1.6.7

Anexos

Nos Anexos constará informação de base, cálculos e outro apoio ao descrito no Relatório
Síntese, nomeadamente:
Anexo I - Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais e Selecção de Sítio, 1ª
Fase do EIA;
Anexo II - Elementos de projecto:
o Planta Geral do Projecto, Planta de Implantação e Planta de Localização;
o Serviços Auxiliares – Planta de Implantação e de Localização;
o Levantamento Topográfico;
o Localização dos Estaleiros e Depósito de Terras Excedentes;
o Terraplanagens do Acesso e Plataforma do Posto de Corte, Taludes de
Aterro e Escavação;
o Arruamentos – Acesso, Posto de Corte e Via de Acesso;
o Drenagem – Bacias Hidrográficas, Via de Acesso e Plataforma do Posto de
Corte;
o Sinalização Horizontal e Vertical, Vedação
o Arquitetura;
o Rede de Esgotos Domésticos – Acesso e Posto de Corte;
o Rede de Distribuição de Água – Acesso e Posto de Corte;
o Integração Paisagística.
Anexo III - Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA);
Anexo IV -Documentação da REN, S.A.:
o Declaração de Política da Qualidade, Ambiente e Segurança;
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o “Supervisão e Acompanhamento Ambiental em fase de Obra de Linhas e
Subestações - EQQS/ET/SPVAA, Edição 02”;
o “Especificação Técnica Geral para a Gestão de Resíduos Industriais em
Obras da REN, S.A. - ET-003”;
o “Disposições Gerais sobre Gestão Ambiental - ET-0007”.
Anexo V – Ecologia
o Anexo V.a – Critérios do Índice de Valorização de Biótopos (IVB)
o Anexo V.b – Flora e Vegetação
o Anexo V.c – Fauna
Anexo VI – Paisagem
o Anexo VI.a – Registo Fotográfico
Anexo VII – Ambiente Sonoro
o Anexo VII.a – Registo Fotográfico dos Locais de Interesse
o Anexo VII.b – Boletim de Verificação Metrológica do Sonómetro
o Anexo VII.c – Certificado de Calibração dos Equipamentos de Medição das
Condições Meteorológicas
o Anexo VII.d – Registo de Medição (em Frequência de 1/3 de Oitava)
efectuados a 5 e 6 de Julho de 2012
Anexo VIII – Património
o Anexo VIII.a – Pedido de Autorização dos Trabalhos Arqueológicos e
Aprovação do Pedido Autorização dos Trabalhos Arqueológicos
o Anexo VIII.b – Levantamento Fotográfico
o Anexo VIII.c – Ficha de Caracterização de Sítios Arqueológicos
Anexo IX – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
(PPGRCD).
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1.6.8

Resumo Não Técnico

O Resumo Não Técnico (RNT) consiste num documento separado do EIA, mas dele fazendo
parte integrante.
Tem como objectivo resumir em linguagem não técnica, o conteúdo do EIA, de modo a ser
acessível e explícito a todos os interessados e a possibilitar a participação pública no
processo de AIA. A sua dimensão será reduzida e incluirá gráficos, mapas e quadros.
O RNT irá conter uma síntese do conteúdo do EIA e focalizar-se no que é essencial de modo
a transmitir:
O que é o projecto;
Onde se localiza;
Quais são as actividades que envolve;
Qual a sensibilidade ambiental da área;
Em que é que o projecto interfere com essa sensibilidade;
Quais são as medidas que foram adoptadas ou propostas para evitar, minimizar ou
compensar esses efeitos;
Como é que se pretende monitorizar a aplicação dessas medidas e avaliar o seu
resultado;
Quais as principais conclusões.

1.7

SÍNTESE DO ESTUDO DE GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS E SELECÇÃO DE SÍTIO – 1ª
FASE DO EIA

Conforme já referido, o presente estudo foi elaborado de acordo com o “Guia
Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional
de Transporte de Electricidade- Subestações”.
A Rede Eléctrica Nacional, S.A., enquanto concessionária da Rede Nacional de Transporte, é
responsável pela gestão técnica global do sistema eléctrico nacional e pelo planeamento,
projecto, construção, operação e manutenção das linhas de transporte de electricidade de
muito alta tensão, bem como das subestações, postos de corte e de seccionamento.
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Neste âmbito a REN, S.A. (e, anteriormente, enquanto EDP) tem tido, desde há largos anos,
uma preocupação significativa com as questões ambientais associadas à construção e
exploração destas infra-estruturas, que se concretizou, em 1991, com a contratação, à HPK,
Engenharia Ambiental, Lda., da elaboração de um “Guia Metodológico para o Lançamento
de Concursos para Estudos de Impacte Ambiental de Linhas de Transporte de Energia”.
Desde então a REN, S.A. desenvolveu numerosos Estudos de Impacte Ambiental (EIA),
tendo vindo a adequar e a aferir a metodologia utilizada tendo em conta a experiência
adquirida, a legislação entretanto promulgada e os avanços metodológicos nesta área.
No seguimento da edição de 2007 do Guia referente às Linhas foi recentemente editado
(Dezembro de 2011) o Guia Metodológico para as subestações.
Para o sucesso desta iniciativa, a REN contou com o apoio fundamental da Agência
Portuguesa do Ambiente (APA) – que neste caso é a Autoridade Nacional de AIA – e a
Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes (APAI).
Assim, foi estabelecido um Protocolo entre a REN, S.A. e a APA para a produção, revisão e
validação de guias para AIA das diferentes tipologias de infra-estruturas da rede de
transporte de electricidade, linhas e subestações. A APAI foi responsável pela coordenação
e redacção do Guia, tendo reunido um conjunto de técnicos especialistas nas diversas
vertentes ambientais.
O Guia referido prevê que o EIA seja realizado em duas fases distintas, conforme o a seguir
apresentado:
1ª Fase: Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais e Selecção de Sítio;
2ª Fase: EIA do traçado desenvolvido no interior do corredor seleccionado.
Deste modo, apresenta-se de seguida uma síntese do Estudo elaborado na 1ª Fase do
presente EIA.

1.7.1

Introdução

O Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais e Selecção de Corredores e/ou Sítio
(EGCA) tem como objectivo obviar, desde fases iniciais dos estudos e projectos, a
ocorrência de situações de impacte, acautelando-se assim a minimização dos mesmos tão
cedo quanto possível.
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Neste pressuposto, e face a esta abordagem metodológica, procedeu-se no EGCA à
validação ambiental da localização dos corredores de 400m de largura da Linha “Frades B” Pedralva, a 400 kV (troço Caniçada – Pedralva)”2 e da localização do Posto de Corte (objecto
do presente EIA) no interior da AE previamente definida pela REN – Rede Eléctrica Nacional,
S.A.
Para o efeito, foi delimitada uma zona com aproximadamente 4 km de largura, denominada
Área em Estudo (AE) no interior da qual são identificados as grandes condicionantes
ambientais que possam originar impedimentos ou restrições à implantação do projecto.
Após a definição da AE, relativamente à qual foi solicitada informação às entidades
competentes em meados de Setembro de 2011, procedeu-se à análise de Grandes
Condicionantes Ambientais.
Na figura seguinte apresenta-se os corredores alternativos selecionados para a Linha.

Figura 1.1 – Corredores Alternativos Seleccionados – Linha “Frades B” – Pedralva, a 400kV (troço
Caniçada – Pedralva)

Para a localização do Posto de Corte que é o objecto do presente EIA, foram definidas três
localizações possíveis (ver figura seguinte). Com as alternativas definidas, procedeu-se a
uma análise mais estrita das condicionantes ambientais.
2

Sobre o qual será elaborado um EIA objecto de procedimento de AIA.
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Figura 1.2 – Alternativas Seleccionadas – Posto de Corte Vieira do Minho (designado no EGCA de “Frades B”)

Para determinar a alternativa mais favorável, comparam-se os diversos descritores
ambientais e verifica-se qual a localização que apresenta impactes negativos com menor
significância.

1.7.2

Entidades contactadas

No EGCA foi necessário e indispensável uma adequada recolha de informação, junto das
entidades com jurisdição sobre o território, de modo a identificar as áreas e pontos críticos,
numa perspectiva ambiental, que condicionem o desenvolvimento das fases subsequentes
relativos às definições de corredores e/ou traçados. No Anexo I do EGCA apresenta-se a
lista das entidades contactadas e as respostas recebidas, conforme a seguir discriminado.
Anexo I.a - informação solicitada em meados de Setembro de 2011 e recebida até à
data de emissão do estudo em Novembro de 2011;
Anexo I.b - informação recebida após a entrega do estudo em Novembro de 2011;
Anexo I.c - informação solicitada em Janeiro de 2012 e recebida até à emissão do
EGCA-SS, em Março de 2012.
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1.7.3

Grandes Condicionantes Ambientais

Com base em toda a informação recolhida, nomeadamente, nas visitas de campo, na
recolha bibliográfica e na resposta de entidades, entre outros, elaborou-se a cartografia
temática, incidindo esta sobre todos os aspectos que contribuem para a compreensão da
situação em análise. As Peças Desenhadas do EGCA constituem o Volume 2 daquele
documento.
Foram identificadas as principais condicionantes à implantação do projecto, apresentadas
sinteticamente de seguida:

Áreas Condicionadas
Existência de diversas condicionantes restritivas na AE. No que diz respeito aos Usos do
Solo, as classes dominantes são as áreas Agrícolas, Florestais e maioritariamente Áreas Sem
Uso Definido.
Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo
As condicionantes legais são as mais comuns - RAN e REN – encontrando-se ao longo da AE.
No entanto, não foi identificado nenhum factor impeditivo.
Ecologia
A nível da ecologia, verificou-se que nenhuns dos corredores intersectam áreas
ecologicamente mais sensíveis (IBA e Biótopo Corine).
Paisagem
Uma vez que as localizações alternativas não se distanciam muito, considera-se que, do
ponto de vista do grau de afectação da paisagem, são semelhantes entre si, não tendo sido
identificados factores restritivos.
Património
Verificou-se que nenhuma das localizações abrange elementos patrimoniais classificados.
Verificou-se apenas que, numa das localizações alternativas existe um elemento
patrimonial não classificado, no limite da sua área de implantação.
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1.7.4

Sítios/Localizações alternativos

Com base nas condicionantes identificadas e cartografadas, procede-se no EGCA à
implantação das localizações alternativas, com um diâmetro de 600m, no interior da AE.
Foram

seleccionadas

as alternativas

a

seguir listadas

conforme

apresentado,

esquematicamente.
“Posto de Corte de Vieira do Minho”
Alternativa A;
Alternativa B;
Alternativa C.
O principal critério de prevenção na implantação das alternativas consistiu em assegurar
afastamentos adequados às zonas condicionadas em função da sua natureza. O grau de
restrição imposto pelas condicionantes identificadas foi previamente definido e analisado
caso a caso, em função da sua importância. Para todas as alternativas foi realizada a
caracterização relativa às condicionantes identificadas, a fim de permitir a sua análise
comparativa.

1.7.5

Análise Comparativa

No EGCA é feita uma avaliação comparativa das várias alternativas em estudo para a
implantação do Posto de Corte, de forma a permitir seleccionar a alternativa
ambientalmente menos desfavorável para o desenvolvimento do projecto de execução.
Para efeitos de análise comparativa de localização, descrevem-se os factores considerados
para análise de alternativas e atribui-se, sempre que possível, uma valoração quantificável.
Sempre que tal não seja possível, por se tratar de factores não quantificáveis, é utilizada
uma escala ordinal, explicitando os critérios valorativos utilizados.
A análise comparativa de alternativas foi efectuada recorrendo-se a uma matriz de duas
entradas, onde se cruzam as possíveis localizações/alternativas em estudo com os diversos
descritores considerados relevantes para essa análise. Essa matriz é apresentada no Quadro
1.4.
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1.7.6

Localização Proposta e Recomendações

Verifica-se que todas as alternativas analisadas são ambientalmente viáveis, não se
identificando nenhum factor impeditivo. Tendo-se considerado a Alternativa A como a
localização ambiental e financeiramente mais favorável.

Quadro 1.4 - Matriz dos Descritores/Alternativas – Viabilidade de Localização
Descritores

Alternativas
A

B

C

Viável

Viável

Viável

Preferível

Viável

Viável

Paisagem

Viável

Viável

Viável

Património

Viável

Viável

Viável

Preferível

Viável

Viável

Ecologia
Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo

Usos do Solo e Componente Social

Na figura seguinte, apresenta-se esquematicamente a alternativa seleccionada no âmbito
do EGCA.

Figura 1.3 – Alternativa seleccionada no âmbito do EGCA para o Posto de Corte de Vieira do Minho
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1.7.7

Recomendações para a Área Específica de Implantação

Apesar dos cuidados tidos na selecção das alternativas de localização do Posto de Corte, há
situações em não é possível evitar a ocorrência de impactes, nomeadamente na afectação
de áreas legalmente condicionadas, tais como a RAN e/ou REN, bem como outras
condicionantes, como por exemplo: áreas ardidas.
Deste modo, o EGCA compreendeu algumas recomendações/indicações, a ter em conta no
Projecto de Execução, nomeadamente evitar/minimizar -na medida do possível- a
afectação dos factores a seguir descriminados:
Compatibilização da localização do Posto de Corte de modo a evitar a sobreposição
do elemento patrimonial não classificado (n.º 99) existente no limite da AE;
Compatibilização da localização do Posto de Corte de modo a evitar a sobreposição
do mesmo com Áreas de Reserva Ecológica Nacional;
Compatibilização da localização do Posto de Corte de modo a evitar a sobreposição
do mesmo com Áreas Ardidas. No caso de se verificar a sobreposição com Áreas
Ardidas deverá ser solicitado a respectiva autorização;

1.8

ESTRUTURA GERAL DO EIA

A elaboração e estruturação dos documentos que compõem o presente EIA foram
realizadas em consonância com a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que estabelece, em
termos gerais, as normas técnicas de elaboração das peças que integram o EIA, visando
harmonizar as regras a que estas devem obedecer.
A estrutura do presente EIA é:


Resumo Não Técnico (RNT) - Volume I;



Relatório Síntese (RS) – Volume II;



Peças Desenhadas – Volume III;



Anexos – Volume IV.

O Resumo Não Técnico (Volume I) contem o essencial das informações constantes no
Relatório Síntese e foi elaborado de acordo com os “Critérios de Boa Prática para o RNT”
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editado pela APAI - Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes e pela APA - Agência
Portuguesa do Ambiente em 2008.
O Relatório Síntese (Volume II) consiste no resumo de toda a informação considerada
relevante, remetendo para o Volume dos Anexos (Volume IV) as descrições mais
pormenorizadas dos descritores analisados.
O volume das Peças Desenhadas (Volume III) contém toda a cartografia que se considerou
relevante e necessária à elaboração do estudo.
Nos Anexos (Volume IV) consta toda a informação técnica que serve de suporte e justifica o
que se encontra referido no Relatório Síntese. Neste volume apresenta-se ainda o Estudo
da Grandes Condicionantes Ambientais e Selecção de Sítio (Anexo I), Elementos de Projecto
(Anexo II), o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) (Anexo III), Documentos Técnicos
da REN., S.A. (Anexo IV), Ecologia (Anexo V), Paisagem (Anexo VI), Ambiente Sonoro (Anexo
VII), Património (Anexo VIII), e o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição (PPGRCD) (Anexo IX).
O PAA pretende estabelecer as directrizes a serem seguidas no acompanhamento
ambiental da construção do presente projecto, directrizes essas que deverão ser tomadas
em devida consideração pela Entidade Executante da obra e pela Equipa de Supervisão e
Acompanhamento Ambiental (ESAA).
Enquanto o PPGRCD, pretende identificar e implementar os elementos necessários para
assegurar a organização e gestão da obra em matéria de resíduos, visando a
prevenção/minimização e/ou compensação de impactes a nível ambiental e social.
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2

OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO

2.1
2.1.1

DESCRIÇÃO DOS OBJECTIVOS E DA NECESSIDADE DO PROJECTO
Enquadramento

Com o aumento de potência proporcionado pelo reforço dos aproveitamentos
hidroeléctricos de Venda Nova (Venda Nova 3) e de Salamonde (Salamonde 2), a
quantidade de energia que se torna necessário transportar para os centros de consumo
(Grande Porto, Braga e Aveiro) é incompatível com a RNT existente nesta zona (Figura 2.1).
O presente projecto, encontra-se inscrito no Plano de Desenvolvimento e Investimento da
Rede de Transporte PDIRT 2009-2014 (2019), o qual foi sujeito a Avaliação Ambiental
Estratégica, e que visa a criação de um novo “eixo” a 400kV que interligará a zona de
produção (Frades B, designada actualmente por Vieira do Minho) com o nó injector para os
centros de consumo (Pedralva) (ver Figura 2.2).

Figura 2.1 - Ligações principais da Rede Nacional de Transporte (RNT) no eixo “Vila Nova – Frades –
Pedralva”
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Esta ligação a 400kV, entre o futuro Posto de Corte de Vieira do Minho e a subestação de
Pedralva (SPDV), irá utilizar parte da actual linha Vila Nova – Riba de Ave (LVN.RA) entre os
apoios 11 e 67, a qual foi preparada para receber os 400kV no âmbito de um anterior
projecto. Assim a ligação consiste em construir um pequeno troço entre o Posto de Corte
de Vieira do Minho e a zona do apoio 11, com uma extensão aproximada de 2 000m 3) (na
figura 2 representado pela letra “B”) e um segundo troço entre a zona do actual apoio 70 e
a SPDV, com uma extensão aproximada de 14.500 m (na figura 1.3 representado pela letra
“C”). A construção da ligação a 400kV, por utilizar parte da LVN.RA, implica a alteração
desta linha que será desviada para a Subestação de Frades (SFRD), através da construção de
um troço de aproximadamente 1.000 m (na Figura 2.2 representado pela letra “A”) dando
origem à futura Linha Vila Nova – Frades (LVN.FRD).

Figura 2.2 - Ligações principais da Rede Nacional de Transporte (RNT) no eixo “Vila Nova – Frades –
Pedralva”

3

Assumindo que o PCFRDB se localiza na “alternativa A”, uma das três localizações selecionadas e avaliadas no EGCA.
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2.1.2

Objectivo

Assim, verifica-se que o objectivo principal do Posto de Corte é o de colectar os elevados
valores de produção hídrica previstos com o reforço do aproveitamento de Frades II (exVenda Nova (ex-Venda Nova III)) e de Salamonde (Salamonde II).
Assim, numa fase inicial ligarão a este Posto de Corte as seguintes linhas de 400 kV,
provenientes daquelas centrais: duas linhas provenientes de Frades II (Frades II 1 e Frades II
2) e uma linha proveniente de Salamonde II.
Ainda na fase inicial, o posto de corte ficará interligado com a subestação de Pedralva da
RNT, através das linhas de 400 kV:
Linha Vieira do Minho – Pedralva 1 (que decorre da passagem a 400 kV do terno
deste nível de tensão resultante da remodelação para 400+150 kV do troço da linha
Vila Nova – Riba d’Ave entre a zona de Frades e a da Caniçada, juntamente com a
construção de um novo troço de linha dupla, de 400 kV, entre Caniçada e Pedralva);
Linha Vieira do Minho – Pedralva 2 (que passa pela remodelação para 400+150 kV
entre a zona de Frades e a da Caniçada da actual linha Frades-Caniçada, resultante
da abertura em Frades da antiga Alto Rabagão – Caniçada, acrescida da construção
de um segundo novo troço de linha dupla, de 400 kV, entre Caniçada e Pedralva).
Mais tarde (2018), mas não fazendo parte da instalação inicial do posto de corte, está
previsto a sua ligação à futura subestação de Ribeira de Pena, também da RNT, através das
linhas Vieira do Minho – Ribeira de Pena 1 e 2, pela construção de nova linha dupla de 400
kV entre Vieira do Minho e Ribeira de Pena, numa extensão estimada em cerca de 20 km,
explorada com ternos separados.
Refira-se que a não realização do presente inviabilizará a utilização da produção de energia
eléctrica prevista para os aproveitamentos hidroeléctricos de Frades II (ex-Venda Nova (exVenda Nova III)) e de Salamonde (Salamonde II).

2.2

ANTECEDENTES DE PROJECTO

Conforme acima referido, o presente projecto, encontra-se inscrito no Plano de
Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte PDIRT 2009-2014 (2019), o qual foi
sujeito a Avaliação Ambiental Estratégica, e que visa a criação de um novo “eixo” a 400kV
que interligará a zona de produção (Vieira do Minho) com o nó injector para os centros de
consumo (Pedralva) (ver Figura 2.2).
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Antes da definição concreta do presente projecto, conforme também já referido, foi
elaborado um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais e Selecção de Corredores
(EGCA) que teve por objectivo obviar, desde fases iniciais dos estudos e projectos, a
ocorrência de situações de impacte, acautelando-se assim a minimização dos mesmos tão
cedo quanto possível.
Neste pressuposto, e face a esta abordagem metodológica, procedeu-se no EGCA à
implantação das localizações alternativas com um diâmetro de 600m, no interior da AE
previamente definida pela REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., com o objectivo principal da
validação ambiental da localização do Posto de Corte (ver Figura 1.3 – Alternativa
seleccionada no âmbito do EGCA para o Posto de Corte de Vieira do Minho).

2.3

CONFORMIDADE COM OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL

Para a elaboração do descritor Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo
foram analisados diversos instrumentos de gestão territorial, dos quais se apresenta de
seguida listagem daqueles que foram identificados/analisados (a análise exaustiva deste
descritor é efectuada no capítulo correspondente).


Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT);



Planos Sectoriais;



Planos de Bacia Hidrográfica;



Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF);



Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas;



Planos de Ordenamento de Albufeiras;



Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território (PIOT);



Plano Director Municipal do concelho abrangido pelo projecto em estudo:
o Vieira do Minho.

Foram ainda tidas em conta as condicionantes que possam interferir com o projecto em
análise, nomeadamente, áreas de protecção de monumentos, servidões públicas, entre
outros.
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3
3.1

DESCRIÇÃO DO PROJECTO E DAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
LOCALIZAÇÃO

O projecto em análise desenvolve-se exclusivamente na freguesia de Ruivães (pertencente
ao Distrito de Braga e concelho de Vieira do Minho).
O enquadramento geográfico do projecto é apresentado no Desenho n.º 01, n.º 02 e n.º 03,
incluídas no Volume III – Peças Desenhadas, elencando-se no quadro seguinte o distrito,
concelho e freguesia abrangidas pelo presente estudo.

Quadro 3.1 - Distrito, Concelho e Freguesia Abrangidas pelo Projecto

Distrito

Concelho

Freguesia

Braga

Vieira do Minho

Ruivães

Ao nível da NUT II, o projecto insere-se na região do Norte e da NUT III, encontra-se
inserido na Sub-região do Ave.

Figura 3.1 – Enquadramento e Localização do projecto
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3.2

ÁREAS SENSÍVEIS

De acordo com o artigo n.º 2 – Conceitos, alínea b), do Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e pela
Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro, consideram-se “áreas sensíveis”:


Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho;



Sítios da Rede Natura 2000, zonas de protecção especiais de conservação e zonas
de protecção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de
Abril, no âmbito das Directivas nºs 79/409/CEE e 92/43 CEE;



Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público
definidas nos termos da Lei n.º 13/85, de 6 de Julho.

Como se pode verificar na Figura 3.2 (figura esquemática) o projecto em estudo não
intercepta quaisquer áreas sensíveis, de acordo com o acima preconizado.

Figura 3.2 – Áreas sensíveis na envolvente do Projecto
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3.3

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR

Os instrumentos de gestão territorial em vigor no corredor em estudo, segundo informação
consultada em 02/10/2012 do sítio da DGOTDU/SNIT - Sistema Nacional de Informação
Territorial (http://www.territorioportugal.pt/) são:


Planos de Urbanização
o



PU – Plano de Urbanização das Cerdeirinhas

Planos Sectoriais
o

PROF - Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho;

o

PROF - Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho –
Suspensão Parcial;



o

Planos de Bacia Hidrográfica do Cávado;

o

Planos de Bacia Hidrográfica do Ave;

o

Rede Natura 2000.

Plano de Ordenamento de Albufeira de Águas (POAAP)
o



Albufeira da Caniçada.

Plano Director Municipal do concelho

Estes instrumentos são analisados em detalhe no capítulo do Ordenamento do Território e
Condicionantes ao Uso do Solo - Caracterização do Ambiente Afectado.

3.4

CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

As principais condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública identificadas na
área de implantação em estudo, encontram-se listadas no Quadro 4.27 e são descritas em
detalhe no capítulo do Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo Caracterização do Ambiente Afectado.
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Quadro 3.2 – Condicionantes ao Uso do Solo e Servidões na Área de Implantação do Posto de Corte

Concelho

Designação
Reserva Ecológica

Descrição/Fonte
Plano Director Municipal

Vieira do

Nacional

Minho

Outras

Pedido de Prospeção e Pesquisa/ Direcção Geral de Energia e Geologia

Condicionantes

Áreas de Regadio /Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

3.5

PROJECTOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES

Conforme já referido, o presente projecto tem como principal objectivo o de colectar os
elevados valores de produção hídrica previstos com o reforço do aproveitamento
hidroeléctricos de Frades II (ex-Venda Nova (ex-Venda Nova III)) e de Salamonde
(Salamonde II).
Assim, consideram-se como projectos associados as linhas a seguir identificadas:
3 Linhas de 400 kV, provenientes das centrais (Frades II e Salamonde):
o 2 (duas) linhas provenientes de Frades II (Frades II 1 e Frades II 2);
o 1 (uma) linha proveniente de Salamonde II.
2 Linha de 400 kV que interligarão o Posto de Corte com a subestação de Pedralva
da RNT:
o Linha Vieira do Minho – Pedralva 1;
o Linha Vieira do Minho – Pedralva 2.
2 Linhas que ligarão Posto de Corte à futura subestação de Ribeira de Pena:
o

Linhas Vieira do Minho – Ribeira de Pena 1;

o Linhas Vieira do Minho – Ribeira de Pena 2.
Ainda, no âmbito do presente projecto consideram-se também os seguintes projectos
complementares:
Via de acesso ao Posto de Corte;
Estaleiros de apoio à obra.
As características destes dois projectos complementares apresentam-se no capítulo 3.7.3.2
- Acesso ao Posto de Corte e no capítulo 3.13 - Estaleiros.
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3.6
3.6.1

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJECTO
Características Técnicas Gerais do Projecto

A configuração final do Posto de Corte comporta um total de 12 painéis, correspondentes a
6 módulos em configuração de disjuntor e meio e assim distribuídos:
10 Painéis de Linha 400 kV;
2 Painéis de Reactância Shunt 400 kV.

3.6.2

Posto de 400 kV

Construtivamente será uma instalação convencional exterior, com isolamento no ar, cujos
painéis terão um passo de 21 metros.
As ligações de alta tensão distribuir-se-ão por três planos, um inferior à cota 7,20 metros
constituído pelas ligações tendidas entre a aparelhagem AT, um plano médio à cota 12,00
metros constituído pelos barramentos rígidos apoiados e um plano superior à cota 23,00
metros constituído pelas ligações tendidas entre pórticos de amarração interiores.
Todos os disjuntores previstos serão de corte em meio de hexafluoreto de enxofre (SF6),
sendo accionados por motores e armazenamento de energia por molas.
Nas figuras seguintes apresenta-se a configuração geral do projecto em análise.
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Figura 3.3 – Planta Geral do Posto de Corte

Figura 3.4 – Esquema unifilar simplificado - Configuração Final
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3.6.3

Correntes nominais e de curto-circuito

O valor de projecto da corrente de curto-circuito estipulada para o Posto de 400 kV é de 50
kA / 0,350 seg (valor eficaz) e 128 kA (valor de crista). As correntes nominais dos principais
elementos constituintes do Parque 400 kV são os seguintes:

Quadro 3.3 – Correntes nominais dos principais elementos constituintes do Parque 400 kV
Principais Elementos do Posto de Corte a 400 kV

3.6.4

Corrente Nominal

Barramentos principais

4000 A

Módulos de disjuntor e ½ - Entre barramentos

3150 A

Painéis de Linha

2500 A

Painéis de Linha (Pedralva 1 e Pedralva 2)

3150 A

Painéis de Reactância Shunt

2000 A

Rede de ligação à Terra

3.6.4.1 Protecção contra Descargas Atmosféricas Directas - Rede de Terra Aérea
A infra-estrutura de protecção contra descargas atmosféricas directas é constituída, na sua
maior parte, por cabos de guarda de alumínio-aço do tipo Guinea, amarrados nas cabeças
dos pórticos e ligados à rede de terras subterrânea através da massa metálica das próprias
estruturas, as quais possuirão na sua base ligadores adequados.
A protecção com cabos de guarda é muito eficaz. Contudo a eventual rotura de um cabo de
guarda devido a uma descarga atmosférica directa e localizada, com a consequente queda
sobre um barramento é de grande gravidade, pelo que se considerou a montagem de
hastes de Franklin de 3 m nas cabeças dos pórticos de amarração o que, para além de
melhorar a protecção, diminui a probabilidade de fixação das descargas nos cabos de
guarda.

3.6.4.2 Rede de Terra Subterrânea
A rede de terra subterrânea será constituída por uma rede de condutores de cobre nu,
enterrados a uma profundidade de 0,80 m, constituindo uma malha que se estende por
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toda a plataforma do Posto de Corte e termina por uma ‘linha de terra’ no exterior do Posto
de Corte afastada cerca de 0,70 m da vedação. Serão utilizados ligadores do tipo “C1”. A
resistência de terra deverá ser inferior a 1 Ω.

3.6.5

Serviços Auxiliares

3.6.5.1 Corrente Alternada
Os serviços auxiliares de corrente alternada possuem duas fontes de energia alternativas:
uma fonte normal e uma fonte de socorro.
A fonte normal é assegurada por dois Postos de Transformação (PT) 15/0,4 kV com a
Potência Nominal de 250 kVA, alimentados pela EDP – Distribuição.
A fonte de socorro é assegurada por um Grupo Diesel Electrogéneo de Socorro (GE) de 200
kVA integrado na Casa de Serviços Auxiliares (CSA).
Na CSA está instalado o Quadro Geral de Corrente Alternada (QGCA), o qual possui 2
entradas de Alimentação Normal, provenientes dos secundários dos transformadores dos
PT e uma entrada de Alimentação de Socorro, proveniente do Grupo Electrogéneo.
A comutação entre fontes Normais, encravadas entre si, e a de Socorro é automática e
assegurada através do Autómato dos Serviços Auxiliares, o qual deverá poder ser ligado por
rede informática ao Sistema de Comando e Controlo.

3.6.5.2 Corrente Contínua
O Sistema de Alimentação em Corrente Contínua, a 110V, é constituído por dois armários
de rectificadores – bateria (bateria ácida), que se encontram em funcionamento
simultâneo, os quais se encontram ligados a um barramento seccionado ao qual estão
ligadas duas baterias de 110Vcc e de onde derivam duas alimentações para um outro
barramento seccionado, a partir do qual se alimentam as diferentes cargas.

3.6.6

Sistemas de Comando e Controlo, Contagem e Protecção

Os Sistemas de Comando, Controlo e Protecção serão de tecnologia digital, baseados em
computadores que serão interligados através de redes de comunicação de dados.
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3.6.6.1 Sistemas de Comando e Controlo
O Sistema de Comando e Controlo (SCC) será elaborado de acordo com os princípios que
têm vindo a ser adoptados pela REN para a Rede de Transporte, cumprindo os requisitos
das Especificações REN para Sistemas de Comando e Controlo.
O Posto de Corte será dotado de uma Infra-Estrutura de Comunicações, constituída por
uma rede de condutas subterrâneas com caixas de visita, formadas por conjuntos de
tritubos PEAD Ø40, capaz de suportar todos os cabos de Fibras Ópticas (FO) interligando as
Casas de Painel entre si e ao Edifício de Comando. Esta infra-estrutura será construída na
fase inicial do Posto de Corte em zonas que não virão a ser afectadas com as futuras obras
de Ampliação, e está dotada de uma configuração capaz de suportar todos os cabos FO
previstos até à fase final.
Estes cabos de FO constituirão o suporte físico da comunicação no 2º nível, interligando os
autómatos do SCC existentes no Posto de Corte.
Os armários do SCC dos diversos painéis ficarão instalados na Sala de Quadros do Edifício
de Comando e nas Casas de Painel (CP).

3.6.6.2 Sistemas de Protecção
Os Sistemas de Protecção (SPT) a instalar estarão de acordo com os princípios que têm
vindo a ser adoptados pela REN para a Rede de Transporte, cumprindo os requisitos das
Especificações REN para os Sistemas de Protecção, nomeadamente:
Especificação Técnica e Funcional SCP 1100 – Sistemas de Protecção
Especificação Técnica e Funcional SCP 1010 – Funções de Protecção
O SP de cada elemento (linha, transformador, etc.) é constituído essencialmente por 3
subsistemas, designados por SP1, SP2 e SP3, sendo que o SP3 contempla as funções de
reserva e/ou de protecção sistematizada ao nível do Posto de Corte e os SP1 e SP2
contemplam as funções de sistema dedicadas exclusivamente ao elemento a proteger.
Os armários do SPT dos diversos painéis, ficarão instalados na Sala de Quadros e na Sala das
Telecomunicações do Edifício de Comando e nas Casas de Painel (CP41 e CP42).
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3.6.6.3 Sistemas de Contagem
Está prevista a contagem de energia activa e reactiva nos painéis de linha de 400 kV
“Salamonde 2”, “Frades II 1” e “Frades II 2” com o concentrador instalado num armário
“SIME” na Sala de Quadros do Edifício de Comando. Os contadores de energia activa e
reactiva destes painéis de 400 kV ficarão instalados na Casa de Painel CP42, no armário
“SIME”.

3.6.7

Iluminação exterior

A Iluminação Exterior foi concebida por forma a atingir os seguintes objectivos:
Segurança das pessoas e equipamentos;
Necessidades funcionais em situação de vistorias ou de trabalhos nocturnos em
zonas de equipamento AT (celas dos transformadores e ligações AT);
Recolha eficaz de imagens pelo Sistema de Videovigilância;
Economia de energia;
Limitação da poluição luminosa;
Facilidade de manutenção dos equipamentos;
Integração arquitectónica.
Desta forma, consideraram-se dois tipos de iluminação:
Iluminação Permanente de Segurança.
Iluminação Funcional de Trabalho.

3.6.7.1 Iluminação Permanente de Segurança - IPS
A Iluminação Permanente de Segurança tem por finalidade tornar os limites e os contornos
do Posto de Corte claramente visíveis do exterior ao público em geral e, ao mesmo tempo,
possibilitar que os operadores que tenham de se deslocar durante a noite à instalação o
façam em boas condições de segurança.
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A Iluminação Permanente de Segurança do Parque 400 kV, teve-se em consideração os
objectivos referidos acima, pelo que se dotou de iluminação as vias periféricas deste
parque, dando clara visibilidade aos seus limites.
Esta iluminação associada à iluminação da envolvente do Edifício de Comando e das portas
principais das Casas de Painel e de Serviços Auxiliares, permitem que um operador entre no
Posto de Corte e se desloque fácil e seguramente no seu interior até qualquer edifício.
Os objectivos atrás referidos são atingidos com a utilização, nas vias de circulação, de
pontos de luz constituídos por luminárias com fluxo controlado (“cut-off”) equipadas com
lâmpadas tubulares de vapor de sódio de alta pressão montadas no topo de colunas
metálicas de iluminação pública, galvanizadas, troncopiramidais de secção octogonal com 5
e 6 m de altura e que são de utilização corrente. O afastamento entre colunas é de 30 m no
Posto de 400 kV.
Na iluminação da área envolvente do Edifício de Comando utilizou-se o mesmo tipo de
luminárias, mas instaladas em consolas fixadas às platibandas, enquanto nas CP e na CSA
foram previstos projectores orientáveis fixados sobre as portas, do mesmo tipo dos
utilizados na iluminação funcional de trabalho. A manutenção desta iluminação é muito
fácil e pode ser executada sem quaisquer limitações de operacionalidade do Posto de
Corte, dadas as alturas de montagem das luminárias e a respectiva implantação.
Na escolha das luminárias procurou-se um aparelho de utilização corrente, mas ao mesmo
tempo com elevadas características de robustez, durabilidade, facilidade de manutenção,
qualidade fotométrica e integrabilidade estética, tendo sido consideradas as luminárias
refª. ONIX 2 da Schréder, com reflector refª. 1419 e lâmpadas na posição 1, cor RAL 6005
(verde -RAL Standard e o mesmo da vedação do Posto de Corte) ou RAL 7040 (cinzento),
sendo caracterizadas por possuírem o corpo em alumínio, o difusor em vidro temperado
(insensível aos raios UV e às cargas electrostáticas) e por integrarem um compartimento
óptico independente e estanque com IP 66; de referir que estas características são,
absolutamente, essenciais ao cumprimento dos objectivos definidos.
Os projectores orientáveis são constituídos por luminárias do tipo NEOS 1 da Schréder, com
reflector refª. 1659, com cor AZCO 900 (cinzento areado).
Esta concepção conduz a uma redução drástica da poluição luminosa face à iluminação que
tem sido mais habitualmente obtida através de projectores montados em estruturas
metálicas altas e por outro lado a uma maior economia de energia, uma vez que só
permanece iluminado o que, do ponto de vista da segurança, é mais sensível – as vias de
circulação interna e a envolvente dos edifícios técnicos.
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Os níveis luminotécnicos de projecto, tendo em consideração as vias de circulação em
causa, são os seguintes:
Luminância:
1,8 cd/m2 a 2,0 cd/m2 (vias periféricas);
2,3 cd/m2 (via dos transformadores).
Iluminância:
25 lux a 28 lux (vias periféricas);
33 lux (via dos transformadores).
O comando desta iluminação será único e automático, assegurado por um programador
horário dedicado dotado de correcção astronómica e associado a uma célula crepuscular a
instalar no Quadro de Corrente Alternada do Edifício de Comando, de acordo com o
indicado no Esquema de Princípio da Iluminação Exterior.

3.6.7.2 Iluminação Funcional de Trabalho - IFT
Para além da Iluminação Permanente de Segurança, praticamente restrita às zonas de
circulação, prevê-se uma iluminação complementar que se designou Iluminação Funcional
de Trabalho, com níveis adequados à execução de vistorias dos equipamentos existentes
nos parques de alta tensão e de trabalhos indiferenciados – para trabalhos finos, como por
exemplo no interior dos armários dos disjuntores, terá de haver uma iluminação específica
dirigida.
Para o Parque 400 kV, o comando da Iluminação Funcional de Trabalho é manual e por
áreas que correspondem, na generalidade, às áreas de influência de cada Casa de Painel.
Este comando procura seguir aquilo que são os passos habituais de um operador que se
desloca ao Posto de Corte. Assim, ao chegar a uma instalação o operador dirige-se,
normalmente, ao Edifício de Comando, deslocando-se, eventualmente, a outro ponto da
instalação conforme as necessidades. Por esta razão centralizou-se o comando num painel
a instalar na Sala de Quadros do Edifício de Comando (preferencialmente no QGCA), a
partir do qual pode escolher qual ou quais as zonas a iluminar e que, em princípio,
corresponderão às zonas onde irão decorrer os trabalhos ou as vistorias. A iluminação da
área de trabalho poderá ser comandada localmente a partir das Casas de Painel, sendo que
neste caso só accionará a iluminação sob influência dessa Casa de Painel.
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Estabeleceu-se, na generalidade, como áreas de cálculo em cada um dos Postos, os
rectângulos circunscritos às linhas que definem a implantação dos equipamentos AT e às
linhas neutras de painel, tendo-se definido para aí um nível médio de iluminância de 50 lux,
isto é, cerca do dobro das vias de circulação. Efectivamente, nas áreas mais restritas onde
se localizam os equipamentos principais, os valores de projecto da iluminância situam-se
entre os 100 lux e os 150 lux.
Também na escolha dos projectores e à semelhança das outras luminárias, procurou-se um
aparelho de utilização corrente e de elevada qualidade construtiva, uma vez que nesta caso
é previsível que tenha de ficar instalado durante longos anos e, desejavelmente, sem
manutenção, tendo sido considerados os projectores refª. NEOS 3 da Schréder, com cor
AZCO 900 (cinzento areado), equipados com lâmpadas tubulares de vapor de iodetos
metálicos de alta pressão (HPI-T) de 400 W. Estes projectores ficarão instalados nos pilares
dos pórticos às cotas indicadas na Planta correspondente. No estabelecimento das cotas de
montagem foi tido em consideração não só as necessidades e eficácias luminotécnicas
como também o desejável afastamento dos pontos em tensão.
Apesar da alimentação da Iluminação Funcional de Trabalho ser feita a partir do QCA de
cada CP, de acordo com a respectiva área de influência, o comando geral desta iluminação,
zona a zona, é feito em situação normal a partir de um Painel de Comando situado no
Edifício de Comando.

3.6.8

Sistema Integrado de Segurança

O Sistema Integrado de Segurança será estabelecido de modo a cumprir os requisitos
exigidos nas Especificações REN aplicáveis (Especificação Técnica ET-EQBT-SIS.001/rev.BSet. 2007, SADIR (exterior) e CCTV - Guia para Projecto/ed. Inicial-Jan.2008, e outras
aplicáveis), inclui os subsistemas:
Sistema Automático de Detecção de Intrusão (SADIR) e Sistema Automático de
Controlo de Acessos (SACA);
Sistema de Videovigilância em Circuito Fechado (CCTV);
Sistema Automático de Detecção de Incêndio (SADI).
Os subsistemas de Controlo de Acessos e de Detecção de Incêndio nos Edifícios Técnicos
são analisados nos respectivos projectos que fazem parte integrante do projecto
normalizado daqueles edifícios – versão Geração 2009, em vigor actualmente. O projecto
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normalizado dos edifícios técnicos faz parte integrante do projecto de construção civil deste
posto de corte.
Os subsistemas de Detecção de Intrusão (exterior) e Videovigilância em Circuito Fechado
(CCTV) serão estabelecidos na periferia e área do Posto de Corte.

3.6.8.1 Sistema de Intrusão Exterior – Sistema de Microondas (SADIR)
Este sistema destina-se à detecção de intrusão pelo perímetro da instalação.
A filosofia seguida para a instalação deste equipamento consiste na abrangência total do
perímetro da instalação a proteger, não deixando quaisquer espaços “mortos”. Este
sistema, através de dois elementos separados, um transmissor e um receptor, instalados a
uma altura de 1,2 metros, cria uma barreira de protecção em forma de elipse, com alcance
máximo de 200 metros.

3.6.8.2 Sistema de Vigilãncia Exterior – Sistema de Câmaras de Vídeo Fixas e Móveis (CCTV)
O sistema de Videovigilância permite a monitorização de imagens em tempo real e o
registo de imagens associadas a incidentes.
Para o Parque 400 kV, os locais que se pretendem monitorizar são:
Perímetro exterior.
Parque de equipamento de alta tensão.
A cobertura de toda a periferia do Parque 400 kV será feita através de Câmaras Fixas (CF)
instaladas a 4 metros de altura nas colunas metálicas de iluminação. A disposição das
Câmaras Fixas terá em conta o princípio de que a anterior vigia a seguinte e
simultaneamente vigiem o sistema de barreiras de microondas. Estas câmaras foram
instaladas de modo a serem inacessíveis do exterior da vedação e com uma distância entre
si máxima de 30 metros.
As colunas metálicas de iluminação deverão ter a adaptação necessária para os suportes de
fixação dos braços das câmaras de vídeo e passagem dos cabos de ligação das mesmas.
O parque de equipamentos de alta tensão será vigiado por uma Câmara Móvel (CM) que é
instalada num pilar de pórticos PAL. Esta câmara de vídeo vigilância móvel será instalada à
cota de 18 metros, altura que permite a visualização de todo o parque de alta tensão.
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Os equipamentos dos subsistemas ficam instalados no armário ASIS-G no Edifício de
Comando e a ligação deste às câmaras e aos equipamentos de micro-ondas é realizada
através de cabos de fibra óptica.

3.6.9

Faseamento

A configuração inicial do Posto de Corte prevê a entrada em serviço de 5 painéis de linha
400 kV em Setembro de 2014, listados de seguida.
Painel de Linha Pedralva 1;
Painel de Linha Pedralva 2;
Painel de Linha Frades II 1;
Painel de Linha Frades II 2;
Painel de Linha Salamonde 2.

3.7

DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DO PROJECTO

3.7.1

Construção Civil

Os trabalhos de construção civil que constituem este projecto são constituídos por:
i)

Desmatação de toda a área de intervenção;

ii) Terraplenagens dos terrenos, incluindo escavações e aterros, para construção da
plataforma e do caminho de acesso. Nas escavações, e atendendo às características
dos solos, prevê-se a necessidade de utilização de retro-escavadora, ripper e
explosivos 4);
iii) Execução de vedação nos limites do Posto de Corte, incluindo a construção dos
novos portões de acesso e muros anexos. Será também construída a vedação de
limite de propriedade da REN, S.A.
iv) Construção da rede geral de drenagem da plataforma e caminho de acesso;

4

Aquando da realização dos trabalhos de terraplenagem, o canal de irrigação de água será devidamente preservado e

mantido em perfeitas condições de funcionamento.
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v) Construção das redes de serviço aos edifícios técnicos - abastecimento de água,
drenagem, esgotos pluviais e esgotos domésticos. Na rede geral de esgotos
domésticos

prevê-se

a

instalação

de

um

reservatório

(enterrado)

de

5

armazenamento dos efluentes . A água de consumo para o Posto de Corte será
proveniente de um reservatório que terá que ser abastecido periodicamente;
vi) Construção da infra-estrutura para a futura instalação da Rede de Fibra Óptica.
vii) Construção de maciços em betão armado para pórticos de amarração e suportes de
aparelhagem;
viii) 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;
ix) Execução de caleiras para passagem de cabos;
x) Construção dos Edifícios Técnicos – Edifício de Comando, Casa dos Serviços
Auxiliares, Casas de Painel e Casa das Bombas (abastecimento de água) -, incluindo
todos os trabalhos de estruturas, águas, esgotos, AVAC e acabamentos de
arquitectura;
xi) Execução dos trabalhos para a colocação do reservatório de água de consumo e
respectivo sistema de tratamento;
xii) Construção das vias interiores – via principal dos transformadores, vias secundárias
e caminhos preferenciais de circulação
xiii) Colocação da camada superficial de gravilha.
xiv) Execução do novo acesso à estrada municipal, incluindo escavações, aterros,
drenagem, pavimentos, pinturas, colocação de sinalização vertical, etc.

Na empreitada geral está também incluída a execução da Integração Paisagística da
envolvente do Posto de Corte.

5

A manutenção do Posto de Corte, em fase de funcionamento, prevê a recolha periódica dos resíduos acumulados.
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3.7.2

Terraplanagens

Previamente à execução dos movimentos de terras será efectuada a decapagem da terra
vegetal, com 0,40m de espessura média.
As escavações a efectuar serão executadas com o recurso equipamentos tradicionais de
terraplenagem de baixa a média potência, admitindo-se porém haver a necessidade de
proceder ao desmonte a fogo em certas zonas pontuais não ripáveis.
Assim, na plataforma, adoptou-se a inclinação de 1/1.5 (V/H) para os taludes de escavação
e a colocação de banquetas de 8 em 8 metros, para escavações superiores a 10,0 m, com
3.0 m de largura.
As inclinações indicadas para as escavações poderão ser alteradas em obra, após aprovação
da fiscalização, mediante o tipo de materiais interessados que forem encontrados.
Os aterros serão constituídos com materiais provenientes das escavações, de acordo com o
definido neste projecto. Preconizam-se para os aterros, taludes com 1/2.25 (V/H) de
inclinação e colocação de banquetas de 8 em 8 metros com 3,0 metros de largura, sempre
que os taludes tenham uma altura superior a 10,0 metros.
No projecto de terraplenagens consideraram-se dois eixos para definir os cortes
transversais e longitudinais à plataforma, a partir dos quais foram efectuados os cálculos
dos movimentos de terras.
Em face das conclusões do Estudo Geológico e Geotécnico, que refere a existência de
materiais provenientes da escavação que não são passíveis de utilizar na constituição dos
aterros da plataforma do Posto de Corte, torna-se necessário conduzir estes materiais para
um depósito de terras que se previu em terrenos anexos à plataforma do Posto de Corte.
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POSTO DE CORTE DE VIEIRA DO MINHO 400kV
CÁLCULO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
ACESSO À SUBESTAÇÃO
Quadro 3.4 – Cálculo de Movimentação
de Terras – Acesso ao Posto de Corte
PERFIS
km

ÁREA
ESCAV.
ATERRO
(m2)
(m2)

VOLUME
ESCAV.
ATERRO
(m3)
(m3)

DECAPAGEM
ESCAV.
ATERRO
(m3)
(m3)

VOLUMES ACUMULADOS
ESCAV.
ATERRO
(m3)
(m3)

0+000.000
0+025.000
0+050.000
0+075.000
0+100.000
0+125.000
0+150.000
0+175.000
0+200.000
0+225.000
0+250.000
0+275.000
0+300.000
0+325.000
0+350.000
0+375.000
0+400.000
0+425.000
0+450.000
0+475.000
0+500.000
0+525.000
0+550.000
0+575.000
0+598.016

2.50
2.70
0.00
0.00
0.00
0.00
36.40
98.90
101.90
19.30
0.00
0.00
0.00
0.00
4.10
23.80
5.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
19.00
27.00
29.30
3.30
0.00
0.00
0.00
0.00
12.80
28.70
63.50
63.00
0.10
0.00
0.10
16.70
13.80
14.70
84.50
180.20
331.80
357.10
326.40

0.00
65.00
33.75
0.00
0.00
0.00
455.00
1 691.25
2 510.00
1 515.00
241.25
0.00
0.00
0.00
51.25
348.75
371.25
73.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
237.50
575.00
703.75
407.50
41.25
0.00
0.00
0.00
160.00
518.75
1 152.50
1 581.25
788.75
1.25
1.25
210.00
381.25
356.25
1 240.00
3 308.75
6 400.00
8 611.25
7 865.72

0.00
63.00
33.00
0.00
0.00
0.00
71.00
189.00
257.00
208.00
69.00
0.00
0.00
0.00
37.00
105.00
110.00
42.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
19.00
91.00
181.00
197.00
154.00
57.00
0.00
0.00
0.00
79.00
167.00
219.00
254.00
137.00
13.00
10.00
93.00
165.00
159.00
220.00
321.00
454.00
562.00
522.00

0.00
2.00
2.75
2.75
2.75
2.75
386.75
1 889.00
4 142.00
5 449.00
5 621.25
5 621.25
5 621.25
5 621.25
5 635.50
5 879.25
6 140.50
6 172.25
6 172.25
6 172.25
6 172.25
6 172.25
6 172.25
6 172.25
6 172.25

0.00
19.00
347.50
1 103.50
2 004.25
2 565.75
2 664.00
2 664.00
2 664.00
2 664.00
2 903.00
3 588.75
4 960.25
6 795.50
7 721.25
7 735.50
7 746.75
8 049.75
8 596.00
9 111.25
10 571.25
14 201.00
21 055.00
30 228.25
38 615.97

TOTAL

295.50

1 572.00

7 356.25

34 541.97

1 184.00

4 074.00

6 172.25

38 615.97

POSTO DE CORTE DE VIEIRA DO MINHO 400kV
CÁLCULO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
LL de
- LONGITUDINAIS
Quadro 3.5 – Cálculo de Movimentação
Terras Longitudinais – Plataforma do Posto de Corte
PERFIS
km
0+000.000
0+025.000
0+027.000
0+031.900
0+046.900
0+061.900
0+076.900
0+091.900
0+099.050
0+106.900
0+114.700
0+116.700
0+116.710
0+121.900
0+132.450
0+136.900
0+151.900
0+162.050
0+166.900
0+181.900
0+196.900
0+211.900
0+218.500
0+222.650
0+224.650
0+249.650

ÁREA
ESCAV.
(m2)
0.00
0.00
0.00
0.00
6.90
6.60
6.90
94.40
176.00
293.00
400.70
429.50
356.20
438.30
616.80
702.90
1 041.60
1 297.50
1 429.20
1 826.50
2 143.10
2 262.80
2 313.30
2 338.50
2 348.20
0.00

VOLUME

ATERRO
(m2)
0.00
1 690.90
1 606.50
1 419.20
1 124.70
780.60
463.60
308.30
317.40
352.80
384.30
390.10
390.20
402.80
427.30
442.80
499.30
518.90
516.80
540.10
429.30
170.60
89.70
50.40
34.80
0.00

ESCAV.
(m3)
0.00
0.00
0.00
0.00
51.75
101.25
101.25
759.75
966.68
1 840.83
2 705.43
830.20
3.93
2 061.73
5 565.65
2 936.33
13 083.75
11 870.93
6 612.25
24 417.75
29 772.00
33 044.25
15 101.13
9 652.49
4 686.70
46 964.00

ATERRO
(m3)
0.00
21 136.25
3 297.40
7 412.97
19 079.25
14 289.75
9 331.50
5 789.25
2 236.88
2 630.54
2 874.69
774.40
3.90
2 057.84
4 378.78
1 935.97
7 065.75
5 167.37
2 511.57
7 926.75
7 270.50
4 499.25
858.99
290.71
85.20
696.00

Sub-Total 20 528.90 13 351.40 213 130.02 133 601.44

DECAPAGEM
ESCAV.
(m3)
0.00
0.00
0.00
0.00
44.00
87.00
82.00
245.00
217.00
277.00
299.00
80.00
0.00
185.00
407.00
181.00
671.00
506.00
253.00
842.00
922.00
977.00
444.00
283.00
137.00
859.00

ATERRO
(m3)
0.00
1 209.00
192.00
462.00
1 336.00
1 250.00
1 180.00
947.00
334.00
326.00
310.00
78.00
0.00
195.00
377.00
155.00
520.00
351.00
167.00
529.00
542.00
443.00
133.00
67.00
26.00
136.00

Proc. n.º 003/EIA/0911

0.00
0.00
0.00
0.00
7.75
22.00
41.25
556.00
1 305.68
2 869.51
5 275.94
6 026.14
6 030.06
7 906.79
13 065.44
15 820.78
28 233.53
39 598.46
45 957.71
69 533.46
98 383.46
130 450.71
145 107.84
154 477.32
159 027.02
205 132.02

0.00
22 345.25
25 834.65
33 709.62
54 124.87
69 664.62
80 176.12
86 912.37
89 483.24
92 439.78
95 624.47
96 476.87
96 480.77
98 733.60
103 489.38
105 580.35
113 166.10
118 684.47
121 363.04
129 818.79
137 631.29
142 573.54
143 565.53
143 923.24
144 034.44
144 866.44

7 998.00 11 265.00 205 132.02 144 866.44
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POSTO DE CORTE DE VIEIRA DO MINHO 400kV
CÁLCULO DE MOVIMENTAÇÃO
DE–TERRAS
Quadro 3.6 – Cálculo de Movimentação
de Terras Transversais
Plataforma e Acesso ao Posto de
TT - Corte
TRANSVERSAIS
(Total)
ÁREA

PERFIS
km

ESCAV.
(m2)

0+000.000
0+025.000
0+027.000
0+044.240
0+044.250
0+046.250
0+050.400
0+064.400
0+079.400
0+094.400
0+109.400
0+124.400
0+139.400
0+154.400
0+169.400
0+184.400
0+198.400
0+202.550
0+204.550
0+229.550

0.00
35.60
44.70
123.90
1 757.10
1 808.20
1 893.50
1 988.70
1 972.70
1 860.40
1 577.60
1 288.00
884.60
562.70
268.40
35.60
0.00
0.00
0.00
0.00

VOLUME

ATERRO
(m2)
0.00
607.40
592.30
402.80
402.70
373.20
315.60
147.00
28.20
19.80
149.20
338.10
546.80
805.10
1 088.90
1 411.10
1 732.60
1 832.90
1 882.10
0.00

ESCAV.
(m3)
0.00
979.00
80.30
1 453.33
9.40
3 565.30
7 681.03
27 175.40
29 710.50
28 748.25
25 785.00
21 492.00
16 294.50
10 854.75
6 233.25
2 280.00
249.20
0.00
0.00
0.00

ATERRO
(m3)
0.00
16 703.50
1 199.70
8 577.76
4.03
775.90
1 429.26
3 238.20
1 314.00
360.00
1 267.50
3 654.75
6 636.75
10 139.25
14 205.00
18 750.00
22 005.90
7 398.41
3 715.00
36 700.95

Sub-Total 16 101.70 12 675.80 182 591.21 158 075.86

DECAPAGEM
ESCAV.
(m3)
0.00
109.00
18.00
218.00
0.00
125.00
263.00
918.00
1 018.00
1 162.00
1 125.00
892.00
750.00
592.00
437.00
245.00
60.00
0.00
0.00
0.00

ATERRO
(m3)
0.00
538.00
85.00
675.00
0.00
71.00
140.00
418.00
390.00
250.00
330.00
624.00
805.00
968.00
1 121.00
1 273.00
1 325.00
414.00
201.00
2 019.00

VOLUMES
ACUMULADOS
ESCAV.
ATERRO
(m3)
(m3)
0.00
870.00
932.30
2 167.63
2 177.04
5 617.34
13 035.36
39 292.76
67 985.26
95 571.51
120 231.51
140 831.51
156 376.01
166 638.76
172 435.01
174 470.01
174 659.21
174 659.21
174 659.21
174 659.21

0.00
17 241.50
18 526.20
27 778.96
27 782.99
28 629.89
30 199.15
33 855.35
35 559.35
36 169.35
37 766.85
42 045.60
49 487.35
60 594.60
75 920.60
95 943.60
119 274.50
127 086.91
131 002.91
169 722.86

7 932.00 11 647.00 174 659.21 169 722.86

MÉDIA

7 965.00 11 456.00 189 895.62 157 294.65

ACESSO

1 184.00

TOTAL

9 149.00 15 530.00 196 067.87 195 910.62

3.7.3

4 074.00

6 172.25

38 615.97

Projectos de Arruamentos

3.7.3.1 Arruamentos Internos
Para a implantação da rede viária interna utilizaram-se sete eixos de cálculo:
Via dos Transformadores e Eixos 1 a 6.
Para a definição geométrica, tanto em planta como em perfil, dos diferentes arruamentos
procurou-se uma solução que garantisse uma boa funcionalidade de conjunto, quer do
ponto de vista de traçado, quer do ponto de vista de escoamento de águas pluviais, com as
limitações inerentes às suas funções junto da circulação (velocidades reduzidas) como a
topografia e modelação geral prevista para a área em estudo.
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Os eixos de cálculo no interior do Posto de Corte, condicionados pela geometria da
plataforma, apresentam inclinações longitudinais de 0,0%, no caso da Via dos
transformadores e dos Eixos 1 a 4 e de 0,3% de inclinação no caso dos Eixos 5 e 6.

3.7.3.2 Acesso ao Posto de Corte
A implantação da via de acesso ao Posto de Corte tem a sua origem num troço da Estrada
Municipal EM 623 por meio de um entroncamente e atravessa, aproximadamente ao km
0+412.5 m, uma levada em cimento existente.
O traçado do Acesso ao Posto de Corte está condicionado, tanto em planta como em perfil
longitudinal, pela estrada municipal existente e com a cota da plataforma do Posto de
Corte, que foi calculada de forma a que os movimentos de terras associados à sua
implantação gerassem o equilíbrio, não havendo necessidade de transporte de terras de e
para o exterior da zona de obras.

3.7.3.2.1

Traçado em Planta

A directriz do Acesso ao Posto de Corte, com uma extensão total de 605,016 metros, é
constituída por quatro alinhamentos rectos e por três curvas circulares com raios que
variam de 30 a 100 metros.

3.7.3.2.2

Traçado em Perfil Longitudinal

O perfil longitudinal do Acesso apresenta uma rasante constituída por 5 tráineis com
inclinações que variam entre 0.0% e 7%, sendo concordados por 2 curvas verticais
convexas, cujos parâmetros estão compreendidos entre os 400 e os 2500 metros de raio, e
por 2 curvas verticais côncavas, com parâmetros de 300 e 2500 metros.
Na zona de ligação à plataforma do Posto de Corte a inclinação longitudinal é de 0,0%.

3.7.3.3 Perfis Transversais Tipo
O acesso ao Posto de Corte, via de ligação da Estrada Municipal ao Posto de Corte,
apresenta uma faixa de rodagem com 5,00 m de largura e bermas laterais com 1,00 m.
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A inclinação transversal da via é de 2,50% para o exterior em recta. Em curva utilizou-se
uma inclinação de 2,50% para o intradorso da curva.
A Via dos Transformadores do Posto de Corte tem uma faixa de rodagem com 5,00 m de
largura, enquanto que as restantes vias de circulação interna têm 3,50m. Separando a faixa
de rodagem da plataforma, colocar-se-ão lancis do tipo e dimensões constantes das
respectivas peças desenhadas, ou valetas em betão e meias canas DN400, no caso do
caminho exterior.
Para além da vedação do Posto de Corte, quer se trate de aterro ou escavação, considerouse 2,00 m de largura adicionais, que auxiliarão a contenção lateral dos terraplenos e
pavimentos da plataforma.

3.7.3.4 Pavimentação
O pavimento previsto para o Posto de Corte, de acordo com a prática corrente da REN, é
constituído por dois tipos de pavimento, sendo:
Acesso ao Posto de Corte, Via dos transformadores e Vias Paralelas e Transversais à Via dos
transformadores (Eixos 1 a 6)
Sub-base constituída por uma camada em agregado britado de granulometria
extensa, com uma espessura de 0,15m após recalque;
Base em agregado de granulometria extensa, com uma espessura de 0,15m após
recalque;
Camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura.

Zona de descarga das reactâncias na Via dos Transformadores
Sub-base constituída por uma camada em agregado britado de granulometria
extensa, com uma espessura de 0,30m (2x0,15m) após recalque;
Base em agregado de granulometria extensa, com uma espessura de 0,30m
(2x0,15m) após recalque;
Camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura.
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3.7.3.5 Sinalização Horizontal e Vertical
A sinalização horizontal e vertical, será implantada na intersecção com a Estrada Municipal.
A sinalização e equipamentos de segurança visam, fundamentalmente, dotar a estrada e
também os seus acessos, de boas condições de circulação e segurança, tendo-se previsto as
seguintes:
Sinalização vertical (denominada de “código” e de “orientação e identificação”);
Marcas rodoviárias (sinalização horizontal);
Guiamento, balizagem e segurança.
Os equipamentos de sinalização utilizados, tiveram em conta não só as características
geométricas do traçado, como também os níveis de tráfego previstos.

3.7.4

Drenagem Pluvial

3.7.4.1 Drenagem da Plataforma
A rede de drenagem de águas pluviais, destina-se a drenar as águas provenientes da
plataforma do Posto de Corte, da via de acesso, do terreno envolvente e das caleiras de
cabos localizadas no interior da plataforma.
As águas exteriores que escorrem naturalmente serão intersectadas por valetas de crista de
talude no topo dos taludes de escavação constituídas por meias manilhas de

400, cujas

águas serão encaminhadas para descidas de talude e ligadas a colectores, e/ou por valas de
pé de talude na base dos taludes de aterro constituídas por meias manilhas de

400 ou de

secção triangular, sendo encaminhadas para as linhas de água naturais do terreno.
Para recolha das águas de escorrência da plataforma junto às vias serão implantadas
valetas trapezoidais e conduzidas a sumidouros que ligarão à rede de colectores projectada.
No final das bocas de descarga dos colectores da rede pluvial da plataforma, serão
implantados dissipadores de energia constituídos por colchões do tipo “Reno”, de forma a
prevenir a erosão dos solos nestes locais.
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3.7.4.2 Drenagem da Estrada de Acesso
A rede de drenagem de águas pluviais, destina-se a drenar as águas provenientes da via de
acesso e do terreno envolvente.

3.7.4.2.1

Drenagem Longitudinal

As águas exteriores que escorrem naturalmente serão intersectadas por valetas de crista de
talude no topo dos taludes de escavação constituídas por meias manilhas de

400, cujas

águas serão encaminhadas para descidas de talude, e/ou por valas de pé de talude na base
dos taludes de aterro constituídas por meias manilhas de

400, sendo encaminhadas para

as linhas de água naturais do terreno.
A rede de drenagem da estrada de acesso, será constituída essencialmente por:
Valetas de plataforma;
Valetas de bordadura;
Valas de crista;
Valas de pé de talude;
Descidas de talude e respectivos dissipadores de energia.

3.7.4.2.2

Drenagem transversal

Para assegurar a drenagem transversal da estrada, foi necessário implantar uma passagem
hidráulica e protecção do canal de irrigação existente.
Após análise dos dados recolhidos e do traçado previsto, foi efectuado o dimensionamento
da travessia, atendendo à dimensão e forma da bacia hidrográfica contribuinte, às
intensidades de precipitação e respectivos tempos de concentração, e intervalo de
recorrência.
A metodologia adoptada na verificação da secção das passagens hidráulicas é a que vem
publicada pelo U.S. Bureau of Public Roads nas suas “Hidraulic Engineering Circulares nº 5 e
10” usualmente utilizadas neste tipo de estudos.
No quadro seguinte apresentam-se as características técnicas da Passagem Hidráulica
dimensionada.
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Quadro 3.7 – Características técnicas da Passagem Hidráulica
Bacia

P.H.

B 0.1

0.1

Localização

A

L

H

TC

Im

(km)

(ha)

(km)

(m)

(h)

(mm/h)

0+319.531

1.04

0.08

9

0.07

181.93

C
0.7

QP
3

Secção (m)

0.37

1 Ø1,00

(m /s)

Foi considerado um aqueduto circular simples em betão armado, bem como órgãos de
dissipação de energia e protecção contra a erosão a jusante da PH.

3.8

ARQUITETURA

O projecto do Posto de Corte de Vieira do Minho compreende as seguintes edificações:
Casa de Painel;
Edifício de Comando;
Casa dos Serviços Auxiliares;
Casas das Bombas.
De seguida apresentam-se as principais características de cada edificação acima listada.

3.8.1

Casa de Painel

A Casa de Painel tem uma implantação de 69.18m2 (12.18m x 5.68m) com um passeio
exterior de acesso com 4.8m2 (4.00m x 1.20m). Desenvolve-se num único piso ao nível
térreo, com uma cércea de 4.23m.
É constituída por um único compartimento destinado à Sala de Quadros, com a área de
57.50m2 (11.50m x 5.00m), a uma cota de soleira de 18cm (8cm acima da cota do passeio
exterior) e com pé direito livre de 2.90m.
As unidades exteriores de AVAC estão integradas numa banqueta adossada à fachada
tardoz do edifício, de forma a minimizar o impacto visual na fachada e a ficarem menos
acessíveis ao vandalismo.
Os materiais seleccionados, tais como o mosaico cerâmico, o betão e os vãos metálicos com
um acabamento específico, apresentam, no geral, boa resistência ao vandalismo e exigem
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uma manutenção muito reduzida. O mosaico cerâmico pré-cortado, tem ainda as vantagens
da facilidade e rentabilidade de aplicação.
O sistema de drenagem a executar pretende recolher os caudais pluviais oriundos da
cobertura da edificação que serão conduzidos às caixas de ligação da rede pluvial exterior e
as águas provenientes das caleiras dos pavimentos técnicos do edifício serão encaminhadas
para as caixas de ligação exteriores.
Os caudais pluviais serão recolhidos por uma caleira situada ao nível da cobertura e serão
conduzidos por estas até aos tubos de queda, equipados com ralos de pinha. Após a
instalação de curvas de concordância, faz-se a ligação dos tubos de queda aos colectores
prediais que conduzirão as águas pluviais até às caixas de ligação.

3.8.2

Edifício de Comando

O Edifício de Comando tem uma implantação de 214.50m2 (20.08m x 10.68m). O passeio
exterior de acesso ao edifício tem 1.20m de largura e desenvolve-se no seu perímetro.
O edifício desenvolve-se num único piso ao nível térreo, com uma cércea de 4.23m e é
constituído pelos seguintes compartimentos:
Sala de Telecomunicações (34.98m2);
Sala de Quadros (38.28 m2);
Oficina (22.75 m2);
Armazém (22.57 m2);
Sala de Comando (19.14m2);
Sala Polivalente (17.52m2);
2 Instalações Sanitárias, uma para utilização feminina e pessoas com mobilidade
condicionada (5m2) e outra para utilização masculina contendo ainda zona de
vestiário e duche (9.10m2);
1 Divisão para Arrumos (2m2).

No centro do edifício existe um corredor para circulação e acesso às divisões.
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A Sala Polivalente contempla um armário para uma mini-copa que ficará integrado na linha
de armários que serão previstos posteriormente para este espaço.
A cota de soleira está a 0.18cm (0.08cm acima da cota do passeio exterior) e com pé direito
livre de 2.90m.
O acesso ao interior do edifício, a partir do exterior das instalações do Posto de Corte, é
feito através da Sala de Telecomunicações.
A partir do interior das instalações do Posto de Corte, o acesso ao edifício é feito
preferencialmente através da Sala de Quadros por uma porta metálica no alçado principal.
A Oficina e o Armazém também são acedidas pelo interior do Posto de Corte através de um
portão seccionado eléctrico.
As unidades exteriores de AVAC estão integradas numa banqueta adoçada à fachada lateral
do edifício, de forma a minimizar o impacto visual na fachada e a ficarem menos acessíveis
ao vandalismo.
Os materiais seleccionados, tais como o mosaico cerâmico, o betão e os vãos metálicos com
um acabamento específico, apresentam, no geral, boa resistência ao vandalismo e exigem
uma manutenção muito reduzida. O mosaico cerâmico pré-cortado, tem ainda as vantagens
da facilidade e rentabilidade de aplicação. A Casa das Bombas encontra-se acoplada à
fachada Sul deste edifício.
A rede de águas residuais domésticas destina-se à recolha e condução das Águas Residuais
Domésticas produzidas nas duas instalações sanitárias existentes em cada edifício de
comando.
As águas residuais domésticas produzidas são conduzidas através de ramais de descarga
para as caixas de ligação. Visto que não existem tubos de queda, a ventilação da rede será
assegurada pela ventilação existente na caixa de ligação situada mais a montante da rede.
A partir das caixas de ligação as águas residuais domésticas serão conduzidas através de
colectores prediais até à inserção na rede exterior do empreendimento.
Os caudais pluviais da cobertura serão recolhidos por duas caleiras e serão conduzidos por
estas até aos tubos de queda, equipados com ralo de pinha. Após a instalação de curvas de
concordância, faz-se a ligação dos tubos de queda às câmaras de ligação.
Das câmaras de ligação as águas serão encaminhadas através dos colectores prediais às
infra-estruturas de águas pluviais da rede do empreendimento.
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3.8.3

Casa dos Serviços Auxiliares

A Casa de Serviços Auxiliares tem uma implantação de 101.62m2 (13.77m x 7.38m).
O passeio exterior de acesso tem 1.20m de largura e desenvolve-se junto à fachada
principal do edifício.
O edifício desenvolve-se num único piso ao nível térreo, com uma cércea de 4.23m.
É constituído por três compartimentos técnicos: Sala do Grupo Diesel (26.80m2), Sala de
Quadros (26.80m2) e Sala de Baterias (30.15m2 / 51.59m2).
A cota de soleira está a 0.18m (0.08m acima da cota do passeio exterior) à excepção da Sala
de Baterias que está a 0.13m. O pé direito livre é de 2.90m.
A platibanda, em betão, está balançada 0.80m em toda a periferia do edifício, à excepção
do alçado tardoz, em que balança apenas 0.45m. Este desfazamento entre o plano da
fachada e o plano da platibanda, irá permitir que o caminho de recolha de águas pluviais da
cobertura se processe totalmente pelo exterior da periferia da fachada, evitando, em caso
de infiltração, a entrada de água no interior do edifício. Essa saliência da platibanda
funciona ainda, como protecção do utilizador do edifício, à intempérie. As fachadas são
revestidas a mosaico cerâmico pré-cortado.
Os materiais seleccionados, tais como o mosaico cerâmico, o betão e os vãos metálicos com
um acabamento específico, apresentam, no geral, boa resistência ao vandalismo e exigem
uma manutenção muito reduzida. O mosaico cerâmico pré-cortado, tem ainda as vantagens
da facilidade e rentabilidade de aplicação.
As águas residuais domésticas produzidas são conduzidas através de ramais de descarga
para as caixas de ligação. Visto que não existem tubos de queda, a ventilação da rede será
assegurada pela ventilação existente na caixa de ligação situada mais a montante da rede.
A partir das caixas de ligação as águas residuais domésticas serão conduzidas através de
colectores prediais até à inserção na rede exterior do empreendimento.
O sistema de drenagem a executar pretende recolher os caudais pluviais oriundos da
cobertura da edificação que serão conduzidos às caixas de ligação da rede pluvial exterior e
as águas provenientes das caleiras dos pavimentos técnicos do edifício serão encaminhadas
para as caixas de ligação exteriores, de acordo com a respectiva peça desenhada.
Os caudais pluviais da cobertura serão recolhidos por duas caleiras e serão conduzidos por
estas até aos tubos de queda, equipados com ralo de pinha. Após a instalação de curvas de
concordância, faz-se a ligação dos tubos de queda às câmaras de ligação
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Das câmaras de ligação as águas serão encaminhadas através dos colectores prediais às
infra-estruturas de águas pluviais da rede do empreendimento.

3.8.4

Casa das Bombas

A Casa das Bombas tem uma implantação de 6.72m2 (3.23m x 2.08m). Desenvolve-se num
único piso ao nível térreo, com uma cércea máxima de 2.70m, e encontra-se acoplada à
fachada Sul do Edifício de Comando.
É constituída por um único compartimento, com a área de 5.06m2 (2.75m x 1.82m), a uma
cota de soleira de 0.15cm e com pé direito livre variável. As fachadas são revestidas a
mosaico cerâmico pré-cortado.
A cobertura é em betão, com uma pendente de 2%, e está balançada 0.30m em toda a
periferia do edifício. Esta saliência da cobertura relativamente ao plano da fachada irá
permitir afastar a água da fachada do edifício, evitando infiltrações.O acesso ao interior é
feito pelo alçado frontal, através de uma porta metálica grelhada.
Os materiais seleccionados, tais como o mosaico cerâmico, o betão e o vão metálico com
um acabamento específico, apresentam, no geral, boa resistência ao vandalismo e exigem
uma manutenção muito reduzida. O mosaico cerâmico pré-cortado, tem ainda as vantagens
da facilidade e rentabilidade de aplicação.

3.9

ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO POSTO DE CORTE

A extensão das obras está compreendida desde o reservatório de água para consumo e os
Edifícios de Comando e Casa dos Serviços Auxiliares.
Os edifícios serão abastecidos a partir de um reservatório de acumulação de água. A
jusante deste reservatório prevê-se a instalação de uma central hidropressora, localizada
na Casa das Bombas, para abastecimento aos edifícios. O contador geral será instalado em
armário próprio, no interior da Casa das Bombas, a jusante da central hidropressora.
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3.9.1

Sistema de abastecimento e tratamento

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

Figura 3.5 – Sistema de Abastecimento e Tratamento

A água será bombeada a partir deste reservatório para os edifícios a abastecer. O cálculo do
sistema de pressurização foi efectuado com base no caudal, no desnível a vencer e nas
perdas de carga. Este sistema deverá ser composto por duas electrobombas, sendo uma de
reserva, para que uma possa substituir a outra em caso de avaria ou manutenção.
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3.10 TRATAMENTO

E

ARMAZENAMENTO

DAS

ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

DO

POSTO

DE

CORTE
A extensão das obras está compreendida desde as caixas de início de ramal da Casa de
Serviços Auxiliares e do Edifício de Comando até ao reservatório enterrado que tem por
função a acumulação das águas residuais.
Até à sua ligação aos reservatórios, a rede de drenagem das águas residuais domésticas
será separada de qualquer rede de drenagem de águas pluviais e de águas de origem
industrial ou outras.
Todas as águas residuais domésticas, serão recolhidas nos dispositivos sanitários através
dos ramais de descarga. Os ramais de descarga ligarão às caixas de pavimento que
conduzem aos ramais de ligação.
Os colectores têm por finalidade a recolha de águas residuais provenientes dos ramais de
descarga e encaminha-las para o reservatório de armazenamento de águas residuais
domésticas. As águas residuais são todas recolhidas ao nível do arruamento.
A rede será sempre separativa, isto é, independentemente da pluvial.

3.11 DELIMITAÇÃO DA PROPRIEDADE
A marcação da propriedade da REN é realizada de duas formas – com marcos de limite de
propriedade e por uma vedação de arame e postes de madeira.
Nos vértices da extrema de limite de propriedade da REN colocar-se-ão marcos, em betão,
com secção quadrada de 0.15m, altura de 0.75m e com as letras REN, em baixo relevo, na
face voltada para o interior da propriedade (de acordo com o Despacho n.º 63/MPAT/95 de
21 de Julho). Estes marcos deverão ser pintados na face superior, com o respectivo
número, de acordo com o definido pela REN em obra.
Previu-se ainda a delimitação da propriedade por uma vedação de arame fixa em prumos
de madeira, com 0.80m de altura, de forma a não permitir o acesso de pessoas estranhas à
propriedade da REN. A vedação prevista irá contornar os caminhos públicos para que seja
permitida a passagem para os terrenos anexos.
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3.12 DEPÓSITO DE TERRAS SOBRANTES
Após a conclusão dos trabalhos de movimentação de terras para a construção da
plataforma do Posto de Corte e revestimento dos taludes, as terras sobrantes serão
depositadas em áreas envolventes do Posto de Corte e serão tratadas no âmbito do
Projecto de Integração Paisagística.

Área de Depósito de Terras Sobrantes da
Terraplanagem da Plataforma

Figura 3.6 – Depósito de Terras Sobrantes

3.13 ESTALEIROS
No decurso do presente projecto ter-se-ão duas localizações de estaleiro (ver Desenho n.º
31, incluindo no Volume III – Peças Desenhadas, à escala 1/25 000). Uma, na fase inicial da
obra, durante os trabalhos de movimentação de terras e até à construção da plataforma do
Posto de Corte e sua vedação, que ficará implantada junto à futura estrada de acesso à
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plataforma. Outra, já no interior do Posto de Corte, para a execução dos restantes
trabalhos de construção civil e empreitada eléctrica.

Figura 3.7 – Localização dos Estaleiros de Obra

3.14 PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Identificam-se em seguida aspectos directamente relacionados com o funcionamento de
um Posto de Corte e que são susceptíveis de provocar impactos ambientais negativos,
expondo a sua probabilidade de ocorrência (quando aplicável), magnitude e acções de
minimização habitualmente praticadas.
Os riscos que um Posto de Corte poderá representar para o meio ambiente são
essencialmente:
Campos electromagnéticos;
Estudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
Volume II - Relatório Síntese
Proc. n.º 003/EIA/0911

70

Fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6) para a atmosfera;
Derrame de óleo da Reactância;
Ruído Acústico ambiente.

3.14.1 Campos electromagnéticos
A Portaria nº. 1421/2004 de 23 de Novembro transpõe para a Legislação Portuguesa o
quadro de restrições básicas e de níveis de referência relativos à exposição do público em
geral aos campos electromagnéticos, constante da Recomendação do Conselho da União
Europeia nº. 1999/519/CE de 12 de Julho de 1999, a qual, por sua vez, se baseia na
transcrição parcelar do documento “Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying
Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)” da ICNIRP-International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.
As recomendações apontam os valores máximos de 5 kV/m (rms) e 100 T (rms) para os
campos eléctrico e magnético a que o público em geral poderá estar permanentemente
exposto.
Na vizinhança imediata dos Subestações/Postos de Corte, os campos electromagnéticos à
frequência industrial a que o público em geral poderá estar exposto serão originados
essencialmente pelas linhas aéreas que amarram nos pórticos.
Com base em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efectuadas em linhas
similares de todo o mundo, pode concluir-se que os valores dos campos sob qualquer linha
da REN, de qualquer nível de tensão, se encontram abaixo dos limites referidos.
As subestações e os Postos de Corte, por constituírem áreas integralmente vedadas, cujo
acesso está exclusivamente condicionado a pessoal devidamente qualificado, não
permitem o acesso do público em geral ao seu interior, pelo que este tipo de
infraestruturas não se enquadra no âmbito de aplicação da referida Portaria.

3.14.2 Fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6)
A tecnologia a implementar na construção do Posto de Corte em todos os níveis de tensão
é de tipo convencional, consistindo na utilização de aparelhagem exterior e isolamento a ar,
pelo que o gás SF6 estará presente somente nas câmaras de corte dos disjuntores.
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A fuga incontrolável de SF6 para a atmosfera ocorrerá apenas em caso de um incidente
envolvendo a destruição de um pólo de um disjuntor, situação em que a massa de gás
envolvida é reduzida.
Qualquer operação de esvaziamento será sempre realizada de forma controlada para um
depósito de trasfega apropriado, com vista ao posterior tratamento do gás.

3.14.3 Derrame de Óleo proveniente dos equipamentos existentes
Este tipo de ocorrência apenas terá significado relevante em caso de ocorrer uma avaria
grave (e pouco provável) em qualquer dos equipamentos existentes.
No caso das máquinas a instalar no Posto de Corte, elas serão instaladas de acordo com as
actuais práticas em uso na REN, sobre maciços apropriados, dotados de um sistema de
recolha periférica do óleo, o qual, em caso de derrame, será drenado, por gravidade, para
um adequado depósito subterrâneo de retenção de óleos, o qual terá capacidade para a
recolha do volume de óleo contido na maior das máquinas instaladas.

3.14.4 Ruído Acústico Ambiente
No que respeita ao ruído perceptível nas áreas envolventes do Posto de Corte, foi
elaborado, no âmbito do Projecto de Construção Civil, um Estudo do Condicionamento
Acústico do Posto de Corte, de modo a garantir os limites legalmente definidos no Regime
Legal sobre Poluição Sonora instituído pelo Decreto-Lei nº 292/2000 de 14 de Novembro.
Neste Estudo conclui-se não se considera necessária, para cumprimento das exigências
regulamentares, a adopção de medidas de condicionamento acústico com origem no Posto
de Corte.

3.15 PROCEDIMENTOS USUAIS DE EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE CORTE
Durante o período de funcionamento do Posto de Corte 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 Posto de Corte e do
registo de algumas medidas.
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Relativamente às operações de manutenção, desencadeadas apenas quando detectada a
sua necessidade, refere-se a lavagem de isoladores e reparação/substituição de elementos
do Posto de Corte.

3.16 DESACTIVAÇÃO DO POSTO DE CORTE
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 igualmente
possível prever o abandono do Posto de Corte, sendo intenção da REN, S.A., proceder às
alterações, remodelações e actualizações que as necessidades de transporte de energia ou
a evolução tecnológica aconselhem na instalação.
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4

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO

A caracterização do ambiente afectado pelo projecto constitui uma etapa fundamental do
Estudo de Impacte Ambiental, permitindo o conhecimento das diversas características da
área de implantação do projecto, indispensável à correcta identificação e previsão dos
impactes provocadas pelo projecto.
Para a esta caracterização foi considerada, a área específica de implantação do Posto de
Corte, bem como o respectivo acesso, depósito temporário de terras e estaleiros. Na
análise de alguns descritores ambientais, e sempre que necessário, recorreu-se a uma área
de estudo mais vasta.
De acordo com a experiência de dezenas de projectos de subestações/postos de corte, é
consensual a existência de uma hierarquização entre os vários descritores ambientais.
Deste modo, neste capítulo, apresenta-se a caracterização do ambiente afectado pelo
projecto em estudo para um conjunto de descritores ambientais previamente definidos
segundo uma escala de importância. Assim, cada descritor ambiental foi caracterizado e
aprofundado de acordo com uma hierarquização previamente definida tendo em contas os
principais aspectos identificados e os respectivos impactes espectáveis.
Esta análise/hierarquização correspondeu ao estudo dos seguintes descritores ambientais:
Quadro 4.1 – Hierarquização dos descritores ambientais

Hierarquização

Descritores
Ecologia;
Usos do Solo e Solos;

Muito Importantes

Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do Solo;
Paisagem;
Ambiente Sonoro;
Componente Social;
Património.

Importantes

Geologia e geomorfologia;
Recursos hídricos e qualidade da água.

Pouco Importantes

Clima e Qualidade do Ar.

As Peças Desenhadas que complementam o presente capítulo são apresentadas no Volume
III do EIA. No Volume IV – Anexos, apresentam-se os registos fotográficos considerados
relevantes para completar/complementar a descrição agora realizada, nomeadamente no
Anexo VI – Paisagem, VII – Ambiente Sonoro e Anexo VIII - Património.
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4.1
4.1.1

ECOLOGIA
Introdução

O presente EIA diz respeito à instalação do Posto de Corte de Vieira do Minho. Este
documento tem como objectivo realizar a caracterização, do ponto de vista ecológico, da
área em estudo para o projecto, tendo sido também caracterizada uma zona envolvente,
de modo a permitir uma avaliação dos potenciais efeitos do projecto sobre a
biodiversidade.
A área de estudo corresponde à área proposta para a implementação do Posto de Corte,
num buffer de cerca de 150m em torno do mesmo e do seu acesso, com cerca de 31,2ha de
área. Encontra-se localizada na zona Norte do país, na região do Minho, no concelho de
Vieira do Minho) e inserida na quadrícula UTM 10x10km NG81. A área prevista para a
implantação do Posto de Corte não se sobrepõe a qualquer Área Classificada ou IBA
incorporada no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), definido no D.L. n.º
142/2008, de 24 de julho.
Na envolvente à área proposta para implantação do Posto de Corte de Vieira do Minho são
conhecidos outros postos de corte, nomeadamente, o Posto de Corte de Frades, localizado
nas proximidades de Outeiro de Mariolas, a cerca de 1,5km para norte do projecto em
estudo. São também conhecidas várias linhas eléctricas na região, concretamente quatro
linhas que ligam ao Posto de Corte de Frades, localizadas a cerca de 1,7km do projecto para
norte. E ainda duas linhas de 150kV que ligam a Vila Nova, localizadas a 1,7km para norte
do projecto.
De acordo com a carta biogeográfica de Portugal (Costa et al., 1998), a área em estudo
localiza-se na Região Eurosiberiana, Sub-região Atlântica-Medioeuropeia, Superprovíncia
Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, Setor Galaico-Português e Superdistrito Miniense
Litoral. A Superprovíncia Atlântica é caracterizada pelo efeito amenizante do Oceano
Atlântico, apresentando uma amplitude térmica anual pouco acentuada. Este clima permite
a presença de plantas da denominada “flora atlântica” como, por exemplo, o carvalhoalvarinho (Quercus robur), o vidoeiro (Betula pubescens subsp. celtiberica), a faia (Fagus
sylvatica), os bordos (Acer sp.), os tojos (Ulex sp.), algumas urzes (e.g. Erica ciliaris, E.
cinerea, Daboecia cantabrica). Os tojais e urzais alcançam a sua máxima extensão e
diversidade neste território.
A área de implantação do Posto de Corte de Vieira do Minho caracteriza-se por extensas
áreas de matos intercalados com afloramentos rochosos e pequenas áreas florestais, que
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correspondem manchas de pinhal e carvalhal. As áreas humanizadas são escassas
encontrando-se presente apenas uma rodovia municipal (M623).

Figura 4.1 - Vista para a área de implantação do Posto de Corte de Vieira do Minho

O EIA apresenta como principais objectivos caracterizar os valores naturais presentes na
área de intervenção do projecto bem como apresentar e avaliar os previsíveis impactes
decorrentes das ações do projecto sobre a flora e fauna. Face aos mesmos serão, também,
apresentadas, sempre que possível, as medidas de minimização ou compensação mais
adequadas e eficazes.
Conforme já referido, que previamente ao EIA foi realizada uma identificação de Grandes
Condicionantes para a implantação do Posto de Corte de Vieira do Minho, na qual foram
identificadas as principais condicionantes ecológicas presentes nas áreas abrangidas pelo
projecto e as quais deram contributos para a definição do layout final do projecto. Foi
identificada assim a ocorrência de valores ecológicos de importância para a conservação,
destacando-se a presença de lobo, uma espécie de conservação prioritária. Foi
recomendado, relativamente ao lobo, a maximização do afastamento das infraestruturas
previstas aos locais de maior utilização pela espécie, de forma a diminuir a perturbação
causada (Bio3, 2012a).
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Tendo em conta a tipologia do projecto em estudo, consideraram-se que os valores
ecológicos potencialmente mais suscetíveis de serem afectados pelo projecto são os grupos
dos vertebrados terrestres – mamíferos, bem como os biótopos e habitats. Deste modo, é
principalmente sobre estes valores ecológicos que incide a análise efectuada no presente
relatório. No entanto, será tida em consideração a ocorrência de outros grupos faunísticos
caso sejam relevantes.

4.1.2

Metodologia

4.1.2.1 Identificação de Áreas classificadas e Important Bird Areas (IBAs)
Para a identificação das principais condicionantes elaborou-se um Sistema de Informação
Geográfica (SIG) onde se sobrepuseram os elementos vetoriais do projecto aos limites das
Áreas Classificadas incorporadas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) definido
no D.L. 142/2008, de 24 de Julho. O SNAC engloba a Rede Nacional de Áreas Protegidas
(RNAP), as áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000 e as demais áreas
classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português.
Verificou-se ainda se o local em estudo faz parte de alguma Área Importante para as Aves
(IBA – estatuto atribuído pela BirdLife International aos locais mais importantes do planeta
para a avifauna) (Costa et al., 2003). Foi verificada, ainda, a presença de corredores
ecológicos definidos no âmbito dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) pelo
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

4.1.2.2 Flora e vegetação
4.1.2.2.1

Trabalho de campo

O trabalho de campo na área de estudo do Posto de Corte foi realizado durante uma saída
de campo, realizada no dia 11 de Outubro de 2012.
Com o objectivo de efectuar um inventário florístico e caracterizar a flora e vegetação na
área de estudo do Posto de Corte foi efetuado pelo menos 1 ponto de amostragem por
biótopo presente, tendo em conta a reduzida dimensão da área de estudo, tendo-se
realizado também pontos de amostragem na sua envolvente. Durante a visita percorreu-se
a área de estudo, tendo sido registadas as diversas espécies vegetais identificadas no local.
Tendo em conta a reduzida acessibilidade à área em questão esta foi prospetada a pé,
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sendo que neste caso a progressão foi dificultada pela existência de vegetação
dominada por arbustos espinhosos (Ulex sp. e Rubus sp.) que em grande parte da área
apresentavam uma cobertura bastante densa.
Para cada biótopo foram identificadas as espécies dominantes no mesmo. Foram ainda
identificadas, sempre que possível, as espécies bioindicadoras dos Habitats listados no
Anexo B-I do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, com a redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005, de
24 de fevereiro. No caso de não ser possível a identificação da espécie no local, a mesma foi
recolhida e posteriormente identificada em laboratório.
Foram amostrados 4 locais onde se procedeu à inventariação das espécies presentes. No
quadro seguinte são identificados os locais de amostragem bem como os biótopos onde se
inseriam.

Quadro 4.2– Caracterização dos locais de amostragem da flora na área de estudo do Posto de Corte
de Vieira do Minho
Locais de Amostragem de Flora

Biótopo

PF 01

Matos

PF 02

Matos

PF 03

Matos+ Afloramentos rochosos

PF 04

Carvalhal

Para realização da identificação em laboratório tomou-se como referência a Flora Ibérica
(Castroviejo et al.), utilizando-se a Nova Flora de Portugal (Franco, J.A.) sempre que o
volume da Flora Ibérica não estivesse disponível para a família em questão.

4.1.2.2.2

Identificação de espécies de flora de maior relevância ecológica

Efectuou-se uma pesquisa bibliográfica dirigida para as espécies de flora com maior
relevância ecológica com ocorrência potencial na área de estudo. Consideram-se espécies
de maior relevância ecológica:
1) As espécies de flora incluídas nos Anexos B-II e B-IV do D.L. n.º140/99, de 24 de
abril, com redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro;
2) As espécies de flora endémicas de Portugal e da Península Ibérica;
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3) Espécies que apresentam legislação nacional de protecção.
Para cada espécie incluída em pelo menos um dos parâmetros anteriormente referidos
analisou-se, ainda, a possibilidade da sua ocorrência na área de estudo, tendo por base os
biótopos cartografados mais favoráveis e as áreas de ocorrência conhecidas para cada
espécie. No quadro seguinte apresentam-se os critérios utilizados na definição do tipo de
ocorrência.

Quadro 4.3 - Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies da flora
inventariadas para a área de estudo
Tipo de ocorrência
Confirmada
Muito provável

Provável

Critérios
Presença confirmada durante o trabalho de campo
Presença confirmada nas áreas classificadas mais próximas e fora delas; com
ocorrência de biótopo favorável
Presença confirmada nas áreas classificadas mais próximas; com ocorrência de biótopo
favorável
Presente nas áreas classificadas mais próximas; com ocorrência de biótopo favorável,

Pouco provável

contudo a espécie não é vista há algum tempo ou os seus núcleos são muito
localizados
Presente nas áreas classificadas mais próximas, contudo o biótopo de ocorrência na

Possível

área de estudo não é o mais favorável/não se encontra em bom estado de
conservação

4.1.2.3 Fauna
Assim como na caracterização da flora e vegetação da área de estudo, para a fauna
recorreu-se a pesquisa bibliográfica, consulta de especialistas e trabalho de campo para a
sua caracterização.
De forma a homogeneizar a informação obtida através das diferentes fontes, discriminouse a ocorrência das espécies em Possível, Muito provável ou Confirmada, de acordo com os
critérios apresentados no seguinte quadro.
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Quadro 4.4 - Critérios de definição dos tipos de ocorrência considerados para as espécies
inventariadas para a área de estudo.
Tipo de ocorrência

Grupo

Possível

Muito provável

Confirmado
A espécie foi inventariada durante o

Anfíbios e répteis

A espécie ocorre em, pelo

trabalho de campo e/ou está

menos, uma das quadrículas

confirmada para a quadrícula

10x10km adjacentes à qual

-----

10x10km em que a área de estudo se

se insere a área de estudo

insere (sendo característica dos
biótopos que aí ocorrem).
A espécie foi inventariada durante o

A espécie ocorre em, pelo

trabalho de campo (incluindo

menos, uma das

Aves

quadrículas10x10km

-----

adjacentes à qual se insere a

inquéritos) e/ou a espécie ocorre na
quadrícula 10x10km em que área de
estudo se insere (sendo característica

área de estudo

dos biótopos que aí ocorrem).
A espécie ocorre na

Mamíferos

A espécie ocorre na

quadrícula 50x50km em que

quadrícula 50x50km em que

área de estudo se insere e é

área de estudo se insere

muito abundante no
território nacional

4.1.2.3.1

A espécie foi inventariada durante o
trabalho de campo (incluindo
inquéritos) e/ou está confirmada
para locais muito próximos da área
de estudo (sendo característica dos
biótopos que aí ocorrem).

Trabalho de campo

O trabalho de campo permitiu a recolha de informação relativa aos grupos faunísticos mais
relevantes, tendo em conta a tipologia de projecto. Foi realizada uma saída de campo que
decorreu no dia 11 de Outubro de 2012, tendo-se realizado 1 transecto de mamíferos e
herpetofauna e 4 pontos de observação de avifauna. Os pontos de amostragem e transecto
foram realizados na área de estudo e sua envolvente imediata (Desenho n.º 06).
Para além das amostragens dirigidas registou-se, também, todas as observações ocasionais
efectuadas entre os pontos de amostragem de forma a completar o inventário faunístico.
Durante as deslocações na área de estudo foram também registadas, de forma não
sistemática, todos os contactos com espécies de mamofauna e herpetofauna.

Herpetofauna e mamofauna
A comunidade de anfíbios, répteis e mamíferos, presentes na área de estudo e sua
envolvente foi amostrada através da realização de 1 transecto pedestre, com cerca de
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500m de extensão. Uma vez que não se encontraram locais adequados à amostragem deste
grupo no interior da área de estudo (por o caminho de terra existente se encontrar
dominado por matos) realizou-se o transecto nas imediações próximas da mesma.
Durante o percurso foram prospetado nichos de ocorrência provável destes grupos tendo
sido registadas todas as observações de indivíduos destes grupos faunísticos, ou a audição
das suas vocalizações (no caso particular dos anfíbios). O transecto efetuado serviu
simultaneamente para amostrar o grupo da mamofauna não voadora e, tendo em conta a
mobilidade e capacidade de dispersão das espécies em causa, esta metodologia permitiu
uma boa inventariação para os grupos em questão.
No que respeita ao grupo da mamofauna não voadora, registaram-se todas as observações
diretas (indivíduos vivos ou mortos) bem como indícios de presença (pegadas, dejetos,
latrinas, esgravatados, trilhos, etc.). A obtenção destes dados permitiu o cálculo do ìndice
Quilométrico de Abundância (IQA = nº. de indícios por quilómetro).
Registaram-se, ainda, todas as observações directas e/ou indirectas (indícios de presença),
realizadas de forma não sistemática no decorrer de todas as deslocações na área de estudo
e envolvente.
O transecto abrangeu, tanto quanto possível, os biótopos mais representativos presentes,
tendo sido realizado em áreas de matos e povoamentos florestais.
A caracterização das comunidades de mamofauna voadora (quirópteros) foi realizada
exclusivamente com base em pesquisa bibliográfica e consulta de especialistas, uma vez
que não é prevísivel que este grupo venha a ser alvo de impactes decorrentes da
implantação de um projecto com a tipologia do que está em estudo. Foram, contudo,
identificados e, sempre que possível, visitados abrigos com potencial de albergarem
importantes comunidades de quirópteros na área de implantação do projecto e envolvente
imediata.

Avifauna
Para a caracterização da comunidade de aves, presente na área do Posto de Corte, foi
utilizado um método pontual que consiste no registo dos contactos obtidos por um
observador em pontos de escuta, durante um período temporal estabelecido previamente
(Bibby et al., 1992; Rabaça, 1995). Foram discriminadas as observações para duas bandas
de distância fixas (<50m; 50 a 100m) e uma sem limite de distância (>100 m) (Rabaça,
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1995). Foram realizados 4 pontos de escuta distribuídos pelos diferentes biótopos da área
de estudo (ver quadro seguinte).
As contagens foram realizadas, durante as 3 primeiras horas após o pôr-do-sol, por ser um
dos períodos do dia mais propícios à inventariação deste grupo (Bibby et al., 1992). A
metodologia consistiu na deslocação do observador para o ponto de amostragem,
permanecendo imóvel e em silêncio durante dois minutos, de modo a permitir o regresso
de aves que se tivessem afastado com a sua chegada ao local. Durante os 5 minutos da
contagem o observador registou as espécies e respetivo número de indivíduos detectados.
A observação de espécies de aves de rapina e outras planadoras foi realizada no decorrer
dos pontos de escuta, tendo-se completado a sua identificação registando todos os
contactos realizados durante todas deslocações efectuadas na área de estudo e envolvente.
Todas as espécies de aves observadas durante as deslocações na área de estudo foram
igualmente registadas.

Quadro 4.5 – Caracterização dos pontos de escuta de avifauna

4.1.2.3.2

Locais de Amostragem

Biótopo

PP 01

Carvalhal/ Matos

PP 02

Matos

PP 03

Matos

PP 04

Matos+ afloramentos rochosos

Identificação das espécies de fauna de maior relevância ecológica

A identificação das espécies com maior relevância ecológica teve em consideração o valor
conservacionista das espécies, mas também a sua suscetibilidade à tipologia do projecto
em causa. Como tal, consideram-se como espécies com maior relevância ecológica todas as
espécies que se incluem em, pelo menos, um dos seguintes critérios:
Com estatuto de conservação Criticamente em Perigo, Em Perigo e Vulnerável,
segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006);
Classificadas como SPEC 1, de acordo com os critérios da BirdLife International para
a avifauna;
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Consideradas prioritárias (Anexo A-I*) pelo D.L. n.º 140/99 de 24 de Abril, com a
redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro;
Com presença regular nas áreas em estudo e que, pela tipologia do projecto, sejam
potencialmente afetadas.
Para estas espécies realizou-se uma contextualização ao nível nacional, regional e local, de
modo a melhor avaliar a importância da área em estudo para cada espécie.

4.1.2.4 Biótopos e habitats
Foram considerados dois tipos de unidades do ponto de vista ecológico, as quais se definem
do seguinte modo:
Habitat – Termo utilizado estritamente para referir os Habitats da Rede Natura
2000 e que constam do D.L. n.º 140/99 de 24 de abril com a redacção dada pelo
D.L. n.º 49/2005 de 24 de fevereiro.
Biótopo – Região uniforme em termos de condições ambientais das espécies
faunísticas e florísticas que aí ocorrem. É o espaço limitado em que vive uma
biocenose, a qual é constituída por animais e plantas que se condicionam
mutuamente e que se mantêm através do tempo num estado de equilíbrio
dinâmico. O biótopo pode ser ecologicamente homogéneo ou consistir num
agrupamento de diferentes entidades biológicas (Font Quer, 2001).
Um biótopo pode, por conseguinte, ser constituído por um ou mais Habitats da Rede
Natura 2000. Por vezes a delimitação geográfica entre dois ou mais Habitats não é possível,
quer por aspetos taxonómicos, quer por limitações de campo.

4.1.2.4.1

Caracterização de biótopos e habitats

A cartografia dos biótopos e habitats da área de estudo foi feita como base em
ortofotomapas e no trabalho de campo. Através da fotointerpretação dos ortofotomapas
foram delineados os polígonos correspondentes aos diversos tipos de ocupação do solo
presentes na região. Durante o trabalho de campo, procedeu-se à identificação dos
biótopos e/ou habitats existentes em cada polígono. Toda a informação obtida foi
referenciada no SIG para o sistema de coordenadas Hayford-Gauss (Datum de Lisboa –
militar), tendo sido a escala de digitalização das parcelas de 1:5000.
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Os habitats constantes do D.L. n.º 140/99 de 24 de Abril com a redacção dada pelo D.L. n.º
49/2005 de 24 de Fevereiro, considerados de interesse comunitário e cuja conservação
exige a designação de zonas especiais de conservação, foram identificados por:
Consulta bibliográfica (fichas do Plano Sectorial da Rede Natura 2000);
Análise da listagem de espécies vegetais obtida durante o trabalho de campo ou
confirmação direta in situ.
Deste modo, considera-se que um habitat tem ocorrência Confirmada na área de estudo
quando foi observada durante o trabalho de campo, cumprindo os critérios da despectiva
ficha do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (e.g. presença das espécies bioindicadoras);
Potencial, quando apenas foi observada a presença de biótopo favorável, não tendo sido
possível confirmar a presença das espécies bioindicadoras; e Possível quando o habitat está
inventariado para a região, mas não foram observados nem biótopos favoráveis à sua
presença, nem as suas espécies bioindicadoras.

4.1.2.4.2

Índice de Valorização dos Biótopos (IVB)

O valor de cada biótopo identificado na área de estudo foi obtido através da aplicação de
um Índice: Índice de Valorização de Biótopos – IVB (Costa et al., não publ.). Este é calculado
através da média aritmética de 6 variáveis, cujos parâmetros variam de 0 a 10, sendo este
último o valor máximo que cada biótopo pode apresentar (Consultar Volume III – Anexos,
Anexo VI - Ecologia). A sua importância conservacionista é atribuída através da comparação
dos respetivos valores, verificando-se se a classificação obtida é congruente com a
realidade ecológica, de modo a salvaguardar hierarquias ambíguas deste ponto de vista. As
variáveis utilizadas são as seguintes:
1. Inclusão no D.L. n.º 140/99 de 24 de abril com a redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005 de
24 de fevereiro;
2. Grau de raridade a nível nacional;
3. Grau de naturalidade;
4. Tendência de distribuição a nível nacional;
5. Capacidade de regeneração;
6. Associação com espécies florísticas e faunísticas ameaçadas e/ou endémicas.
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4.1.2.5 Identificação de áreas de maior relevância ecológica
A delimitação de áreas de maior relevância ecológica (de maior interesse conservacionista)
foi efectuada durante o trabalho de campo e através da análise detalhada das informações
bibliográficas e carta de habitats e biótopos obtida. Foram definidos 3 critérios para a sua
definição, os quais se incluem em dois níveis distintos.
O primeiro nível corresponde às áreas consideradas ecologicamente “Muito Sensíveis” e
que incluem os seguintes dois critérios:
Áreas com presença confirmada de habitats ou espécies de flora prioritárias de
acordo com o D.L. n.º 140/99 de 24 de abril com a redacção dada pelo D.L. n.º
49/2005 de 24 de fevereiro;
Áreas que coincidam com os locais de reprodução ou abrigo de espécies animais
com estatuto CR, EN ou VU em Portugal e/ou a nível internacional ou classificadas
como SPEC 1, de acordo com os critérios da BirdLife International para a avifauna;
o

Neste critério são incluídas as áreas consideradas Muito Críticas
segundo o “Manual de apoio à análise de projectos relativos à
instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia
eléctrica” (INCB, 2010b,c).

O segundo nível inclui apenas um critério e corresponde às áreas consideradas “Sensíveis”:
Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais (que correspondam
aos seus locais de abrigo e reprodução), as quais estejam incluídas no D.L. n.º
140/99 de 24 de abril com a redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005 de 24 de
fevereiro, sujeitas a legislação específica de protecção ou consideradas raras a nível
nacional.
o

Neste critério são incluídas as áreas consideradas Críticas segundo o
“Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas
aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica” (INCB,
2010b,c), que não sejam consideradas nos critérios anteriores.
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4.1.3

Resultados

4.1.3.1 Áreas Classificadas e Important Bird Areas (IBA)
A área de implantação do Posto de Corte não interseta nenhuma Área Classificada ou IBA.
Localiza-se contudo nas proximidades de algumas áreas, tais como, do Sítio de Importância
Comunitária (SIC) Serras da Peneda (PTON0001) e Gerês e Parque Nacional da PenedaGerês, localizando-se a cerca de 2,6km dos seus limites a Sul. Aproxima-se da Zona de
Protecção Especial (ZPE) Serra do Gerês (PTZPE002), da IBA Serras da Peneda e Gerês
(PT002) e do SIC Rio Lima (PTCON 020) (ver quadro seguinte).

Quadro 4.6 – Áreas Classificadas e IBA na área envolvente do projecto
Área

Classificação

Legislação

Parque Nacional da

D.L. n.º 187/71, de 8 de

Peneda-Gerês

Maio

SIC Peneda/Gerês

RCM n.º 142/97, de 28

(PTCON001)

de Agosto

Localização face à área

Importância

do Projecto

Esta área apresenta grande diversidade de Habitats,
2,6km a Norte

tratando-se de uma área importante para lobo,
herpetofauna e quirópteros.
Região montanhosa acidentada, com grande

Serras da

2,6km a Norte

amplitude de declives e suportando uma elevada
diversidade de Habitats, alguns dos quais
prioritários.

Peneda e
Gerês

ZPE Serra do Gerês

D.L. n.º 384-B/99, de 23

(PTZPE 0002)

de Setembro

Área com grande importância para uma elevada
8,3km a Norte

conservação desfavorável.

IBA Serras da
Peneda e Gerês

diversidade de espécies de aves com estatuto de

Esta área suporta efetivos importantes de espécies
-

8,3km a Norte

(PT002)

de aves de rapina. Diversas espécies de aves têm
aqui o seu limite de distribuição Sudoeste na Europa.
Sítio de traçado praticamente retilíneo, constitui um

Rio Lima

SIC Rio Lima

RCM n.º 142/97, de 28

(PTCON0020)

de Agosto

31,8km a Noroeste

corredor ecológico de assinalável importância,
facilitando a ligação entre as montanhas do Noroeste
e o oceano Atlântico.

O SIC Peneda/Gerês, abrange uma área total de cerca de 89 000ha, englobando a área do
PN Peneda- Gerês, abrangendo uma grande diversidade de habitats, tais como pastagens,
lameiros e carvalhais alternados com matos e pinhais e à qual se associa uma elevada
utilização humana. Esta área classificada visa a protecção de diversos Habitats incluídos no
Anexo B-I do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril (alterado pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro), entre os quais se destacam:
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Charnecas húmidas atlânticas setentrionais de Erica tetralix - 4010;
Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix - 4020*;
Charnecas secas europeias – 4030;
Charnecas oromediterrânicas endémicas com giestas espinhosas – 4090;
Matagais arborescentes de Laurus nobilis - 5230*;
Prados oro-ibéricos de Festuca indigesta – 6160;
Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos silicosos das
zonas montanas (e das zonas submontanas da Europa continental) - 6230*;
Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis) – 6510;
Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes – 7140;
Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albiVeronicion dillenii – 8230;
Carvalhais pedunculados ou florestas mistas de carvalhos e carpas subatlânticas e
médio-europeias da Carpinion betuli – 9160;
Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica – 9230;
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) - 91E0*;
Florestas de Ilex aquifolium – 9380;
Florestas mediterrânicas de Taxus baccata - 9580*.
Este Sítio visa ainda a conservação de espécies florísticas como a Woodwardia radicans,
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, Marsupella profunda e Festuca elegans, espécies
de flora listadas no Anexo B-II do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril (alterado pelo D.L. 49/2005,
de 24 de fevereiro) bem como as espécies de fauna incluídas no mesmo anexo deste
diploma legal: o lobo (Canis lupus), toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), lontra (Lutra
lutra), salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e
Callimorpha quadripunctaria, uma espécie de lepidóptero.
De acordo com o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Minho (D.R. n.º
17/2007, de 28 de março, D.R. n.º 62, Série I) a área do Posto de Corte não interseta
qualquer corredor ecológico.
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4.1.3.2 Flora e Vegetação
4.1.3.2.1

Caracterização biogeográfica, bioclimática e fitossociológica

De acordo com a tipologia Biogeográfica de Portugal Continental, apresentada por Costa et
al. (1998), toda a área de estudo se encontra localizada na Província Cantabro-Atlântica,
Setor Galaico-Português, Subsetor Miniense e Superdistrito Miniense Litoral.
Segundo Costa et al. (1998), o Subsetor Miniense é um território predominantemente
granítico, progressivamente enrugado em direcção ao interior. Neste território algumas
espécies de distribuição mais lata possuem aqui a sua máxima expressão, nomeadamente,
Carex durieui, Carex pilulifera, Centaurea limbata subsp. limbata, Ophioglossum
lusitanicum, Salix arenaria, Sesamoides canescens subsp. suffruticosa, Trichomanes
speciosum, Ulex europaeus subsp. latebracteatus, Veronica montana, entre outros.
A vegetação climácica é constituída pelos carvalhais mesotemperados e termotemperados
do Rusco aculeati-Quercetum roboris quercetosum suberis que sobrevivem em pequenas
bolsas seriamente ameaçadas. São característicos os giestais do Ulici latebracteatiCytisetum striati e os tojais endémicos do Ulicetum latebracteatominoris, Erico umbellataeUlicetum latebracteati e Erico umbellatae- Ulicetum micranthi. Ocorrem ainda os tojais do
Ulici europaei-Ericetum cinereae e mais localmente os urzais-tojais do Ulici minorisEricetum umbellatae. São conhecidos alguns endemismos, cujas populações são exclusivas
ou estão em grande parte incluídas neste Subsetor, tais como, a Armeria pubigera, Coincya
jonhnstonii (Samp.) Greuter & Burdet, Jasione lusitana, Narcissus cyclameus, Narcissus
portensis, entre outros.
Aparentemente, no Superdistrito Miniense Litoral existe uma correlação entre a
distribuição do Ulex europaeus subsp. latebracteatus e do Ulex micranthus e respetivas
comunidades que definiriam este Superdistrito. Na parte mais interior do Superdistrito, à
exceção dos vales mais entalhados, aqueles dois tojos são substituídos pelo Ulex europaeus
subsp. europaeus integrado em duas associações de grande área de ocupação: o Ulici
europaei-Ericetum cinereae e o Ulici europaei-Cytisetum striati.
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Figura 4.2 - Enquadramento biogeográfico da área de estudo (Costa et al., 1998)

4.1.3.2.2

Elenco florístico

Com base na informação bibliográfica e no trabalho de campo realizado foram registados
230 taxa como potenciais para a área estudada. Esta listagem foi efectuada tendo em conta
apenas as espécies com ocorrência muito provável para a área estudada, nomeadamente
considerando o biótopo de ocorrência, a sua distribuição altitudinal e outra informação
relevante sobre as suas características ecológicas. Das 230 espécies referidas, 81 foram
confirmadas no decorrer do trabalho de campo na área do Posto de Corte (consultar
Volume III – Anexos, Anexo VI - Ecologia).
Foram inventariadas 73 famílias no total, sendo que têm maior representactividade são as
Leguminosae, com 19 famílias, as Compositae (Asteraceae), Labiatae, com 15 famílias e as
Graminae (Poaceae), com 14 famílias. Destacam-se ainda as famílias Rosaceae e Ericaceae
(Figura 4.3).
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As espécies detetadas durante os trabalhos de campo são, de um modo geral, espécies
comuns a nível nacional, tendo-se identificado 1 taxa com distribuição mais restrita
(Sphagnum sp.). A vegetação é dominada por matos de tojo (e.g. Ulex europaeus, Ulex
minor) e urzes, onde é possível observar Daboecia cantabrica, torga (Calluna vulgaris), urze
(Erica cinerea), feto (Pteridium aquilinum), e giestas (Cytisus striatus, Cytisus multiflorus).
Nestas áreas observa-se a presença pontual de carvalhos, carvalho-alvarinho (Quercus
robur) ou carvalho negral (Quercus pyrenaica).
De entre as espécies da família Leguminosae salienta-se a identificação da ocorrência de
uma espécie exótica invasora, a mimosa (Acacia dealbata) na área de estudo.
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Figura 4.3 – N.º de espécies de flora por familia

4.1.3.2.3

Espécies de flora de maior relevância ecológica

Segundo a pesquisa bibliográfica efectuada, foram inventariadas 22 espécies de flora com
interesse para a conservação cuja presença é considerada possível nas áreas de estudo (ver
Quadro 4.7). Como espécies com interesse para a conservação consideram-se: (1) as
espécies de flora incluídas nos Anexos B-II e B-IV do D.L. n.º140/99, de 24 de abril, com
redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; (2) as espécies de flora endémicas
de Portugal e da Península Ibérica e (3) espécies que apresentam legislação nacional de
protecção.
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Das 22 espécies listadas no Quadro 4.7, 8 encontram-se listadas nos anexos B-II e B-IV do
D.L. n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redação dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de
Fevereiro - Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, Centaurea micrantha subsp herminii,
Woodwardia radicans, Festuca elegans, Festuca sumilusitana, Marsupella profunda*, Scilla
beirana, Veronica micrantha, sendo que 1 possui estatuto de conservação prioritária
(Marsupella profunda*), 3 espécies estão incluídas apenas no anexo B-IV (Narcissus
triandrus, Iris boisieri e Thymelaea broterana) e 9 no anexo B-V (Narcissus bulbocodium,
Arnica montana, Teucrium salviastrum subsp. salviastrum, Ruscus aculeatus, Lycopodium
inundatum, Armeria sampaioi, Scrophularia herminiii, Scrophularia sublyrata, Sphagnum
sp.). Quanto à convenção de Berna, 3 das espécies aqui listadas figuram no seu anexo I
(Marsupella profunda, Thymelaea broterana e Woodwardia radicans).
A pesquisa bibliográfica permitiu identificar, ainda, a presença de 2 endemismos lusitanos
(Centaurea micrantha subsp herminii e Teucrium salviastrum subsp. salviastrum) e de 9
endemismos Ibéricos (Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, Iris boisieri, Scilla beirana,
Festuca elegans, Festuca sumilusitana*, Veronica micrantha, Scrophularia herminii,
Scrophularia sublyrata e Thymelaea broterana (Quadro 4.7)
Relativamente aos estatutos de conservação, Dray (1985), considera 5 espécies como raras
(R) (Centaurea micrantha subsp herminii, Lycopodium inundatum, Teucrium salviastrum
subsp. salviastrum, Veronica micrantha e Woodwardia radicans), 2 como vulnerável (V) (Iris
boisieri e Scilla beirana) e 1 como não ameaçada (Festuca sumilusitana) (Quadro 4.7). De
acordo com Ramos & Carvalho (1990) consideram que 5 das espécies presentes no Quadro
4.7 são consideradas em perigo de extinção (E) (Arnica montana, Festuca elegans, Narcissus
pseudonarcissus subsp. nobilis, Ilex aquifolium e Woodwardia radicans) e 6 são
consideradas vulneráveis (V) (Festuca sumilusitana, Ruscus aculeatus, Scilla beirana,
Scrophularia herminii, Teucrium salviastrum subsp. salviastrum e Veronica micrantha).
Foi ainda registada a ocorrência muito provável na área de estudo de 2 espécies protegidas
por legislação nacional específica: o sobreiro (Quercus suber) e o azevinho (Ilex aquifolium)
(Quadro 4.7), não se verificando a sua ocorrência na área de implantação do projecto.
Com base no trabalho de campo, apenas foi identificado um taxa constante do Quadro 4.7,
Sphagnum sp., que está incluído no Anexo B-V do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, com a
redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro. Esta espécie foi confirmada mas
apresentando-se muito pouco abundante apenas num local, em área de matos húmidos,
com correspondência ao Habitat 4020 (Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica
ciliaris e Erica tetralix).
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Considera-se que outras espécies constantes do Quadro 4.7 possam ocorrer
potencialmente na área de estudo, tais como, Narcissus bulbocodium, Narcissus triandrus,
Ruscus aculeatus, cuja ocorrência na área de estudo é considerada Muito Provável.
A altura do ano em que a saída de campo foi realizada (outono) não foi a mais propícia para
observação de flora, o que poderá ter contribuído para o facto de não se terem observado
algumas destas espécies. Refira-se que para a maioria das espécies com interesse para a
conservação inventariadas, a floração ocorre na primavera.
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Quadro 4.7 – Espécies de flora incluídas no D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, com a redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, sujeitas a legislação específica de protecção
ou consideradas raras a nível nacional e cuja ocorrência é considerada possível na área de implantação do projecto
Família

Aquifoliaceae

Nome
científico

End.

D.L. 49/2005
(Anexos)

Ramos &
Dray (1985)

Carvalho

Legislação Nacional

(1990)

Ilex aquifolium

E

Convenção

ICNB,

Berna

2006a

ICNB, 2008a

D.L. n.º 423/1989, de

Biótopo

Matagais e bosques

4 de Dezembro

Ocorrência na
área de estudo

Muito Provável

Matos, sítios secos e pedregosos,
Narcissus

B-V

bulbocodium

x

x (range)

arrelvados temporariamente
encharcados. Orlas e clareiras

Muito Provável

florestais, áreas abertas.

Amaryllidaceae
Narcissus
pseudonarciss
us subsp.

I

B-II, B-IV

E

x

x (range)

Matos, relvados húmidos e rupícola.

Pouco Provável

x (range)

Pastagens, matos e bosques.

Muito Provável

nobilis
Narcissus

B-IV

triandrus
Arnica
Asteraceae

B-V

montana

E

x

x (range)

x

x (range)

Prados, urzais e clareiras, sobretudo
montanhosos.

Provável

Centaurea
micrantha

L

B-II, B-IV

R

B-II, B-IV

R

Incultos, abaixo dos 1600 m.s.m

Provável

subsp herminii

Blechnaceae

Fagaceae

Woodwardia
radicans

Matas caducifólias, bosques

Quercus suber
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E

I

x

ribeirinhos, locais húmidos até 700

Possível

m.s.m
D.L. n.º 169/2001, de

Ocorre um pouco por todo o país.

25 de Maio

Calcífugo.

93

Muito Provável

Família

Aquifoliaceae

Gymnomitriaceae

Nome
científico

End.

D.L. 49/2005
(Anexos)

Ramos &
Dray (1985)

Carvalho

Legislação Nacional

(1990)

Ilex aquifolium

E

Convenção

ICNB,

Berna

2006a

ICNB, 2008a

D.L. n.º 423/1989, de

Biótopo

Matagais e bosques

4 de Dezembro

Ocorrência na
área de estudo

Muito Provável

Espécie saxícola de locais expostos

Marsupella

B-II, B-IV

profunda*

I

x

x (range)

mas húmidos ou sombrios, ou de

Pouco Provável

fendas de rochas.
Fendas de rochas e incultos em

Iridaceae

Iris boisieri

I

B-IV

V

x

solos pedregosos e ácidos, de

Pouco Provável

montanha.
Teucrium
Lamiaceae

salviastrum
subsp.

L

B-V

R

V

x

V

x

Matagais e rupícola, geralmente
acima dos 1000 m.s.m.

Pouco Provável

salviastrum

Ruscus
Liliaceae

Scilla beirana

Lycopodiaceae

Plumbaginaceae

B-V

aculeatus

Lycopodium
inundatum

Armeria
sampaioi

I

B-II, B-IV

V

B-V

R

Proc. n.º 003/EIA/0911

Matos, bosques

Muito Provável

x (range)

Relvados húmidos

Possível

Sítios inundados no Inverno, bordos
x

de turfeiras e solos higroturfosos,

Possível

arenosos.

B-V
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x (range)

x

Terrenos incultos e rupícola
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Pouco provável

Família

Aquifoliaceae

Nome
científico

elegans
Festuca
sumilusitana
Veronica
micrantha

Scrophulariaceae

D.L. 49/2005
(Anexos)

Ramos &
Dray (1985)

Carvalho

Scrophularia
herminii
Scrophularia
sublyrata

E

I

B-II, B-IV

I

B-II, B-IV

I

B-II, B-IV

I

B-V

I

B-V

Legislação Nacional

(1990)

Ilex aquifolium
Festuca

Poaceae

End.

Convenção

ICNB,

Berna

2006a

ICNB, 2008a

Biótopo

D.L. n.º 423/1989, de
4 de Dezembro

Ocorrência na
área de estudo

Matagais e bosques

Muito Provável

E

x

x (range)

Matagais e relvados húmidos

Pouco Provável

nA

V

x

x (range)

Prados vivazes

Possível

R

V

x

x (range)

V

x

x (range)

Sítios húmidos e ensombrados em
matas caducifólias.

Pouco Provável

Rupícola

Provável

Terrenos incultos e rupícola

Possível

Substratos siliciosos e ácidos, zonas
húmidas ou inundadas com
depósito reduzido de turfa, em
nascentes e depressões
Sphagnaceae

Sphagnum sp.

B-V

x

x

encharcadas, urzais e pastagens

Confirmada

muito húmidas e higroturfosas,
taludes e rochedos ressumantes,
encharcamentos nos bordos das
lagoas ou regatos de montanha.
Thymelaeaceae

Thymelaea
broterana

I

B-IV

I

x

Matos montanhosos acima dos
800m.s.m.

Legenda: Endemismo (End): L – Lusitano, I – Ibérico; Dray (1985): nA – não ameaçada, R – rara, V – vulnerável. Lopes & Carvalho (1990): E – em perigo de extinção. V – Vulnerável.
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Possível

4.1.3.3 Fauna
4.1.3.3.1

Elenco Faunístico

Na área de estudo foram inventariadas, através de pesquisa bibliográfica e de trabalho de
campo, um total de 179 espécies de fauna 96 das quais apresentam uma ocorrência
confirmada, tendo-se identificado 26 espécies durante o trabalho de campo (Quadro 4.8 e
Volume IV – Anexos, Anexo VI - Ecologia). O grupo das aves é que apresenta um maior
número de espécies, totalizando 104 espécies, o que representa cerca de 35,4% das
espécies de avifauna que ocorrem regularmente no nosso país. Foram também listadas 46
espécies de mamíferos, 18 espécies de répteis e 11 de anfíbios, o que corresponde,
respetivamente, a cerca de 67,6%, 64,3% e 64,7% das espécies de cada grupo, que ocorrem
em Portugal. Do total de espécies de mamíferos inventariadas, 14 constituem espécies de
quirópteros, um grupo considerado como pouco relevante atendendo à conta a tipologia
do projecto em estudo.

Quadro 4.8– Número de espécies dos grupos faunísticos considerados que foram inventariadas para
a área de estudo e respetivas categorias de ocorrência.
Pesquisa bibliográfica

Trabalho
Grupo faunístico

de
campo

Possível

Muito
provável

Confirmada

Total

% espécies

Espécies

% espécies com

face ao total

com

estatuto face ao

nacional

estatuto

total nacional

Anfíbios

2

1

-

10

11

64,7

2

66,67

Répteis

1

6

-

12

18

64,3

3

37,50

Aves

22

31

-

73

104

35,4

14

18,67

Mamíferos

1

29

15

2

46

67,6

7

46,67

Total

26

68

15

96

179

39,1

26

20,16

De referir que 26 das espécies inventariadas (14,5% das espécies inventariadas)
apresentam um estatuto de conservação desfavorável pelo Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) e/ou no congénere da UICN
(www.uicnredlist.org), sendo que destas apenas 5 espécies apresentam ocorrência
Confirmada para a área de estudo. Em Portugal continental, 105 espécies apresentam
estatuto de ameaça, o que significa que 20,2% foram inventariadas para a área de estudo.
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4.1.3.3.2

Herpetofauna

No que diz respeito ao grupo dos anfíbios foram identificadas 11 espécies, 10 das quais com
ocorrência confirmada, de acordo com os critérios apresentados na metodologia, para as
quadrículas UTM da área em estudo do Posto de Corte de Vieira do Minho (Quadro 4.8).
Dado que na área prevista para a implantação do projecto não se identificou a presença de
verdadeiros cursos de água ou pontos de água, mas apenas pequenas linhas de escorrência
de água, não se prevê que este grupo seja abundante dentro área de estudo. Regista-se
contudo a presença de um curso de água, o Rio da Peneda, próximo do limite da área de
estudo (a cerca de 10m de distância) no seu extremo sul.
Durante o transecto realizado foi identificada a presença de 2 espécies de anfíbios,
nomeadamente, rã-ibérica (Rana iberica) e salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra
salamandra). Destaca-se a rã-ibérica por constituir um endemismo da Península Ibérica e
encontrar-se incluída no Anexo B-IV (Espécies animais e vegetais de interesse comunitário
que exigem uma protecção rigorosa) do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, com a redacção
dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro.

Figura 4.4 - Exemplar de salamandra-de-pintas-amarelas observada na área de estudo

A pesquisa bibliográfica permitiu inventariar outras 9 espécies de anfíbios para a área de
estudo, destacando-se a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), o tritão-de-ventreEstudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
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laranja (Triturus boscai) e rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) por
constituírem endemismos da Península Ibérica, sendo que a salamandra-lusitânica tem
estatuto de Vulnerável (Cabral et al., 2006), estando também incluída no Anexo B-IV do D.L.
n.º 140/99, de 24 de abril, com a redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro.
Salienta-se ainda a espécie tritão-palmado (Triturus helveticus) que também apresenta
estatuto de Vulnerável, sendo contudo considerado, através da pesquisa bibliográfica
efectuada como uma espécie com ocorrência potencial por ocorrer na quadrícula UTM
10x10km NG80 (de acordo com Almeida et al., 2010).
No que diz respeito aos répteis foram inventariadas um total de 18 espécies, das quais 12
estão confirmadas para a área de estudo, tendo sido detetada, durante o trabalho de
campo, 1 espécie, a lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica) (Quadro 4.8). Refira-se que esta
espécie não apresenta estatuto de conservação desfavorável (Cabral et al., 2006).
De acordo com a pesquisa bibliográfica foi possível inventariar outras 17 espécies para a
área de estudo, destacando-se a ocorrência considerada confirmada de víbora-cornuda
(Vipera latastei), uma espécie considerada com um estatuto de conservação de Vulnerável
(Cabral et al., 2006). Considerou-se a ocorrência possível de cobra-lisa-europeia (Coronella
austriaca), uma espécie com estatuto de Vulnerável e de víbora de Seoane (Vipera
seoanei), com estatuto de Em Perigo, de acordo com Cabral et al. (2006).
Relativamente à víbora-cornuda, apesar de não se terem observado indivíduos no decorrer
do trabalho de campo realizado, considera-se que ocorrem biótopos na área de estudo
favoráveis à sua ocorrência (afloramentos rochosos). No que diz respeito à cobra-lisaeuropeia, a sua ocorrência foi considerada possível na área de estudo considerando a sua
ocorrência confirmada nas quadrículas NG80 e NG82, adjacentes à quadrícula NG80 onde a
área de estudo se insere (Almeida et al., 2010). Considerando os biótopos favoráveis à sua
presença, carvalhais, linhas de água, áreas rochosas e matagais, considera-se provável que
ocorra na área de estudo.
A ocorrência de víbora de Seoane foi considerada como possível na área de estudo, tendo
em conta a sua presença confirmada numa quadrícula adjacente à área de estudo, NG82.
Apesar de estar presente biótopo favorável à sua presença (e.g. matos, bosques limítrofes
de matos na proximidade de linhas de água), considera-se que a sua presença na área de
estudo é pouco provável pois a distribuição da espécie está limitada a três sub-populações
isoladas entre si (Loureiro et al., 2008).
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4.1.3.3.3

Mamofauna

De acordo com a pesquisa bibliográfica realizada, encontram-se inventariadas para a área
de estudo um total de 32 espécies de mamíferos não voadores e 14 espécies de
quirópteros.
Entre estas espécies de mamíferos não voadores, destaca-se a ocorrência de três espécies
com estatuto de conservação desfavorável com ocorrência possível, o lobo (Canis lupus),
uma espécie prioritária com estatuto de Em Perigo, a toupeira-de-água (Galemys
pyrenaicus) e o gato-bravo (Felis silvestris), com estatuto de Vulnerável, segundo o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). Todas as espécies mencionadas
estão ainda incluídas nos Anexos B-II (espécie de interesse comunitário cuja conservação
exige a designação de zonas especiais de conservação) e B-IV do D.L. n.º 140/99, de 24 de
abril, com a redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, sendo que o lobo está
também incluído no Anexo B-V.
Na área de estudo considerou-se a ocorrência destas espécies como possível de acordo
com a pesquisa bibliográfica realizada, uma vez que é referido como ocorrendo na
quadrícula UTM 50x50km em que a área de estudo se insere, de acordo com Mathias et al.
(1999). No entanto, atendendo às características da área e dos biótopos presentes
considera-se a ocorrência de toupeira-de-água muito pouco provável. Relativamente ao
gato-bravo considera-se que a sua presença é pouco provável, apesar de estarem presentes
os seus biótopos favoráveis, nomeadamente, matagais mediterrânicos, florestas e bosques
caducifólios ou mistos e, marginalmente, a florestas de coníferas e zonas rochosas. As
populações das espécies referidas encontram-se em regressão a nível nacional devido
sobretudo a perda de habitat e perseguição/abate ilegal (Fernandes, 2007; IUCN, 2009).
A presença de lobo na área de estudo e sua envolvente é analisada no sub-capítulo
seguinte.
De acordo com os dados recolhidos no transecto efetuado, realizado em áreas de matos e
povoamentos florestais, apenas foi registada a presença de 1 dejeto de raposa (Vulpes
vulpes). Foram ainda efectuadas 2 observações extra desta espécie, um dejeto e uma
pegada, durante as deslocações na envolvente à área de estudo. Determinou-se um Índice
Quilométrico de Abundância (IQA) para a mamofauna tendo-se obtido 1,6 indícios/km
(Quadro 4.9). Refira-se que esta é uma espécie muito comum em território nacional.

Estudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
Volume II - Relatório Síntese
Proc. n.º 003/EIA/0911

99

Quadro 4.9– Número e tipo de indícios de mamofauna e herpetofauna e Índice Quilométrico de
Abundância (IQA) por transecto
IQA (indícios/km)
Número e tipo de indício
Mamofauna

Herpetofauna

1,6

4,8

1 dejeto de raposa (Vulpes vulpes); 1indivíduo de rã-ibérica (Rana ibérica); 1
indivíduo de salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra); 1 indivíduo
de lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica)

Lobo
Esta espécie apresenta um estatuto de Em Perigo segundo o Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) uma vez que apresenta uma população com
menos de 250 indivíduos maduros. Esta espécie possui uma distribuição muito ampla no
hemisfério Norte sendo que na Europa Central e Oeste apresenta apenas populações
relíquiais. Em Portugal, tal como em Espanha, a espécie está representada pela subespécie
Canis lupus signatus e em território nacional distribui-se por cerca de 20000km2
diferenciando-se em duas sub-populações (uma a Norte do rio Douro e uma outra a Sul).
Na área de implantação do projecto e envolvente identificam-se três alcateias de lobo, de
acordo com os resultados do último Censo Nacional do Lobo (Pimenta et al., 2006), a
alcateia de Cabreira, à qual se sobrepõe marginalmente a área de estudo (Figura 4.5), e
outras duas localizadas a uma maior distância, a alcateia de Barroso (localizada a 6km de
distância da área de estudo) e a alcateia de Gerês (a 6,5km de distância). No caso da
alcateia da Cabreira, as áreas mais críticas para o lobo corresponderão às cumeadas da
serra da Cabreira, que se localizam a, pelo menos, 2,5km do limite Sul da área de estudo do
Posto de Corte, e onde ocorrem os locais de criação da espécie.
A alcateia de Cabreira inclui-se no núcleo Barroso-Cabeceiras de Basto, que se caracteriza
por uma baixa densidade e por uma certa instabilidade, estando o efetivo de cada grupo
familiar sujeito a flutuações provocadas pela mortalidade induzida pelo Homem (Álvares,
2005). A presença desta alcateia foi comprovada pela primeira vez em 1994 e durante a
maior parte dos anos que se seguiram até 2005, sendo que a reprodução da mesma foi
confirmada nos anos 1996 a1999, 2003 e posteriormente em 2005, e dada como provável
entre 1994-1995, e 2000 a 2002 (Álvares, 2003; Álvares & Sierra, 2004; Sierra & Álvares,
2005). Álvares & Sierra (2004) refere ainda que no ano de 2004 a reprodução da alcateia
não foi confirmada, contudo, tal também aconteceu em mais de metade das alcateias
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existentes na região, o que se poderá ter-se devida a factores intrínsecos da dinâmica
populacional das alcateias e, pelo menos, em parte à mortalidade induzida pelo Homem.
Ao longo dos anos foi evidenciado que esta alcateia já teve diversos locais de criação
(podendo estes diferir 12km em anos consecutivos), ao contrário de outras alcateias que
tendem a ser muito fiéis na localização do seu local de cria. Este facto pode dever-se a
factores graves de perturbação na época de reprodução (e.g. incêndios, perturbação
humana) ou a factores intrínsecos à organização social da alcateia (e.g. mudança de animais
dominantes). No que se refere a perturbação antropogénica verificou-se que a alcateia
demonstrou uma grande tolerância a este factor, nomeadamente, durante a construção de
um parque eólico nas proximidades, tendo-se inclusivamente reproduzido no seu local de
cria tradicional (Álvares, 2003; Álvares, 2004).
De acordo com os dados mais recentes da monitorização desta alcateia, são conhecidos
três locais de criação, designados de Talefe, Soutelo- Anissó e S. Mamede. A área de estudo
dista cerca de 3km do local de criação mais próximo e mais de 21km dos restantes (Figura
4.5).
Após 2005 a alcateia em questão não voltou a ser monitorizada, pelo que não estão
disponíveis informações atuais acerca da sua situação. A única evidência são os ataques à
pecuária, declarados ao ICNB, que nesta área continuam a ser frequentes e, por isso,
sugerem a continuada presença deste grupo de lobos (Francisco Álvares, com. pess. a 11 de
outubro de 2012).
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Figura 4.5 – Enquadramento da área de estudo relativamente às alcateias de lobo confirmadas (Pimenta et al., 2005)
na área de implantação do projecto e sua envolvente

Quirópetros
Foram identificadas 14 espécies de quirópteros com a pesquisa bibliográfica, das quais 4
apresentam estatuto de conservação desfavorável, nomeadamente, morcego-de-ferraduramediterrânico (Rhinolophus euryale), com estatuto de Criticamente em Perigo, morcegode-ferradura-grande

(Rhinolophus

ferrumequinum),

morcego-de-ferradura-pequeno

(Rhinolophus hipposideros) e morcego-rato-grande (Myotis myotis), com estatuto de
Vulnerável (Cabral et. al, 2006). Todas as espécies referidas apresentam ocorrência
potencial.
De acordo com os dados do Cartografia de apoio à aplicação do “Manual de apoio à análise
de projectos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia
eléctrica (ICNB, 2010b), na área de estudo não são conhecidos abrigos de quirópteros de
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importância nacional na envolvente da área proposta para implantação do projecto. No
entanto, identifica-se um abrigo com importância regional ou local a cerca de 5km de
distância do projecto e outros dois abrigos a mais de 5km de distância, para oeste do
projecto. Como se pode observar na Figura 4.6, o abrigo mais próximo (designado por
Bostochão, correspondente a espigueiro) localiza-se a norte da área de estudo, dentro dos
limites do SIC Peneda/ Gerês, junto da povoação de São Lourenço (ICNB, 2010b), sendo aí
conhecida a presença de Pipistrellus pygmaeus. De acordo com dados cedidos pelo ICNF
são ainda conhecidos outros três abrigos, localizados respetivamente a 4km e 5,4km de
distância, o abrigo de Cabril (com presença de Pipistrellus pipistrellus/ P. pygmaeus) e dois
abrigos designados de S. Lourenço (com presença de Eptesicus serotinus e Pipistrellus
pipistrellus/ P. pygmaeus).
Refira-se que durante o trabalho de campo desenvolvido não foram identificados quaisquer
abrigos com potencial para albergar importantes comunidades de quirópteros na área de
estudo.

Figura 4.6 – Enquadramento da área de estudo relativamente a abrigos de quirópteros conhecidos na sua
envolvente, de acordo com ICNB (2010b, c; ICNF, 2012)
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4.1.3.3.4

Avifauna

A pesquisa bibliográfica permitiu inventariar um total de 104 espécies de aves para a área
de estudo, das quais 73 estão dadas como confirmadas para a quadrícula UTM 10x10km em
que se insere (consultar Volume IV – Anexos, Anexo VII - Ecologia). Desta lista existem 14
espécies classificadas com estatutos de conservação desfavoráveis (Cabral et al., 2006), a
cegonha-preta (Ciconia nigra), bútio-vespeiro (Pernis apivorus), açor (Accipiter gentilis),
ógea (Falco subbuteo), falcão-peregrino (Falco peregrinus), noitibó-cinzento (Caprimulgus
europaeus), toutinegra-das-figueiras (Sylvia borin), cruza-bico (Loxia curvirrostra)
(população nidificante) e escrevedeira-amarela (Emberiza citrinella), com estatuto de
Vulnerável; aguia-caçadeira (Circus pygargus), águia-perdigueira (Hieraaetus fasciatus)
(espécie prioritária), melro-das-rochas (Monticola saxatilis) e gralha-de-bico-vermelho
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), com estatuto de Em Perigo; e narceja (Gallinago gallinago) cuja
população nidificante é considerada Criticamente em Perigo.
Destas espécies verifica-se ainda que 7 estão incluídas no Anexo A-I do D.L. n.º 49/2005, de
24 de fevereiro, concretamente a cegonha-preta, bútio-vespeiro, águia-caçadeira, águiaperdigueira, falcão-peregrino, noitibó-cinzento e gralha-de-bico-vermelho.
Salienta-se que apenas 3 espécies com estatuto de conservação desfavorável têm
ocorrência confirmada na área de estudo (para a quadrícula UTM 10x10km em que esta se
insere), nomeadamente, a cegonha-preta, o açor e escrevedeira-amarela, enquanto as
restantes têm ocorrência possível por estarem confirmadas apenas para quadrículas UTM
10x10km adjacentes à área de estudo. Refira-se ainda que a área de estudo não se
sobrepõe a qualquer área crítica ou muito crítica para aves de rapina, ou para outras aves
(ICNB, 2010b, c), nem são conhecidos locais de nidificação das mesmas na área de estudo
nem na sua envolvente imediata.
A realização dos 4 pontos de escuta/observação de aves na área de estudo do Posto de
Corte permitiu confirmar a presença de apenas 20 espécies, tendo-se registado uma média
de 28 indivíduos por ponto. A abundância total registada variou entre 15 e 47 contactos,
tendo sido no ponto PP02 onde se registou o maior valor, com um total de 47 indivíduos. Já
a riqueza específica variou entre 6 e 11 espécies, tendo sido o ponto PP04, realizado em
matos e afloramentos rochosos a obter o maior valor.
Na área do Posto de Corte, Sturnus sp. foi o taxa mais observado, em especial nos pontos
PP02 e, em menor medida, no ponto PP01, sendo que foi ainda observado a maior distância
(>100m) no ponto PP03 e a norte da área de estudo. Salienta-se ainda a abundância de
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pintarroxo e pintassilgo, espécies típicas de áreas com escasso coberto arbóreo, ambas
comuns em território nacional.
Ao nível das espécies de aves de rapina, ou outras planadoras, apenas se registou a
ocorrência na área do Posto de Corte águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) e do peneireiro
(Falco tinunculus). Ambas as espécies foram observadas de forma pontual, sendo que a
águia-de-asa-redonda foi observada apenas no ponto PP01 (>100m) enquanto o peneireiro
foi observado nos pontos PP01 e PP02, ambos a sobrevoar a área (ver quadro seguinte).
Quadro 4.10– Espécies registadas durante a campanha de amostragem de campo e respetiva
abundância absoluta por ponto de amostragem na área de estudo do Posto de Corte
Espécie

Nome comum

PP01

PP02

PP03

Chapim-rabilongo

Aegithalos caudatus

2

Pintarroxo

Carduelis cannabina

10

Pintassilgo

Carduelis carduelis

Trepadeira

Certhia brachydactyla

Gralha-preta

Corvus corone

Pisco-de-peito-ruivo

Erithacus rubecula

2

Peneireiro

Falco tinnunculus

1

Gaio

Garrulus glandarius

Cotovia-dos-bosques

Lullula arborea

Alvéola-branca

PP04

Total
2

1

15

11
15

1
3

1
3

2
1

4
2

1

1

2

2

6

Motacilla alba

1

1

2

Chapim-carvoeiro

Parus ater

1

1

2

Chapim-de-poupa

Parus cristatus

1

1

Chapim-real

Parus major

Ferreirinha

Prunella modularis

Cartaxo

Saxicola torquatus

Trepadeira-azul

Sitta europaea

1

Sturnus sp.

Sturnus sp.

8

Toutinegra-do-mato

Sylvia undata

1

Carriça

Troglodytes troglodytes

1

Tordoveia

Turdus viscivorus

8

1

2

1

1
3
1

2
1

30

38
4

1

6

1

2
9

Abundância absoluta

28

47

22

15

Riqueza específica

6

8

8

11
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4.1.3.3.5

Espécies de fauna de maior relevância ecológica

A aplicação dos critérios definidos no capítulo da metodologia permitiu definir 26 espécies como
sendo mais relevantes em termos da conservação da biodiversidade, 6 delas com ocorrência
confirmada para a área de estudo (ver quadro seguinte).

Quadro 4.11– Lista das espécies de maior valor para a conservação, tipo de ocorrência na área de
estudo, estatuto de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal e biótopos que utilizam
Espécie

Tipo de

Nome científico

Nome comum

ocorrência

Chioglossa lusitanica

Salamandra-lusitânica

C

Estatuto

Endemismo

VU

PI

Anfíbios

Grupo

Biótopo(s) de ocorrência

Linhas de água de zonas
montanhosas
Zonas húmidas nas

Triturus helveticus

Tritão-palmado

P

VU

-

proximidades de floresta,
lameiros, prados e zonas
agrícolas
Zonas montanhosas, em

Coronella austriaca

Cobra-lisa-europeia

P

VU

-

locais húmidos e frescos
de matos com rochedos e

Répteis

orlas de bosques
Vipera latastei

Víbora-cornuda

C

VU

-

Matos, zonas rochosas
Zonas rochosas de

Vipera seoanei

Víbora de Seoane

P

EN

-

montanha, áreas
florestais com cobertura
arbustiva
Escarpas junto a cursos

Cegonha-preta

C

VU

-

Pernis apivorus

Bútio-vespeiro

P

VU

-

Pinhal, sobreiral

Circus pygargus

Tartaranhão-caçador

P

EN

-

Matos

Aves

Ciconia nigra

de água

Áreas florestais (pinhal e
Accipiter gentilis

Açor

C

VU

-

por vezes eucaliptal) e
carvalhal
Vales de montanha, áreas

Hieraaetus fasciatus

Águia-perdigueira

P

EN

-

florestais mistas,
afloramentos rochosos,
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Espécie
Grupo

Nome científico

Tipo de
Nome comum

ocorrência

Estatuto

Endemismo

Biótopo(s) de ocorrência
matos

Falco subbuteo

Ógea

P

VU

-

Áreas de floresta mista
Áreas abertas associadas
a afloramentos rochosos.

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

P

VU

-

Pode nidificar em
estruturas humanas ou
árvores
Matos higrófilos e

Gallinago gallinago

Narceja

P

CR

-

lameiros abandonados de
altitude

Caprimulgus europaeus

Noitibó-cinzento

P

VU

-

Monticola saxatilis

Melro-das-rochas

P

EN

-

Pinhal, floresta mista,
sobreirais e carvalhais
Zonas rochosas com
matos esparsos, por vezes
pastagens

Sylvia borin

Toutinegra-das-figueiras

P

VU

-

Carvalhais e sobreirais
Agrícola, lajes calcárias,

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gralha-de-bico-vermelho

P

EN

-

áreas intervencionadas e
prados
Matas de resinosas, em

Loxia curvirostra

Cruza-bico

P

VU/DD

-

particular de Pinus

Mamíferos

sylvestris
Mosaico de áreas de

Emberiza citrinella

Escrevedeira-amarela

C

VU

-

Galemys pyrenaicus

Toupeira-de-água

P

VU

-

Cursos de água

Felis silvestris

Gato-bravo

P

VU

-

Carvalhais e sobreirais

Morcego-de-ferradura-

P

CR

-

Florestal

VU

-

Florestal

Rhinolophus euryale

mediterrânico

Rhinolophus

Morcego-de-ferradura-

ferrumequinum

grande

P
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Espécie
Grupo

Tipo de

Estatuto

Endemismo

Biótopo(s) de ocorrência

VU

-

Florestal

P

VU

-

Florestal

C

EN

-

Nome científico

Nome comum

ocorrência

Rhinolophus

Morcego-de-ferradura-

P

hipposideros

pequeno

Myotis myotis

Morcego-rato-grande

Canis lupus

Lobo

Áreas montanhosas
pouco perturbadas

Legenda: (EN – Em perigo; VU – Vulnerável; LC – Pouco preocupante; DD – Informação insuficiente), endemismo (PI –
Península Ibérica).

No seguinte quadro é feita uma contextualização a nível nacional, regional e local das
espécies de maior relevância ecológica potencialmente presentes na área de estudo do
Posto de Corte de Vieira do Minho.

Quadro 4.12 - Contextualização local, regional e nacional das espécies e grupos mais relevantes para
a conservação da biodiversidade na área de estudo
Grupo

Local
A ocorrência de salamandra-lusitânica (Chioglossa
lusitanica) está confirmada para a quadrícula UTM
10x10km em que a área de estudo se insere
(Loureiro, 2008). Sendo uma espécie claramente
associada a meios aquáticos de montanha ou com
elevado grau de humidade, com pouca perturbação
humana, considera-se que é pouco provável que

Anfíbios

ocorra na área de estudo. Não se descarta contudo a
possibilidade de ocorrer em linhas de água próximas
da mesma.
A ocorrência de tritão-palmado (Triturus helveticus)
está dada como possível para a área de estudo,

Regional

Nacional

A salamandra-lusitânica ocorre em todo o noroeste,
sobretudo em zonas montanhosas com pouca
perturbação, junto a cursos de água com uma boa
galeria ripícola. A espécie encontra-se severamente
fragmentada em zonas densamente povoadas, no

O total de espécies de anfíbios

entanto em zonas com pouca perturbação humana

considerado com ocorrência

ocorrem núcleos com bons efetivos populacionais

confirmada ou possível na área de

(Cabral et al., 2006).

estudo representa cerca de 65% das

A área de estudo não se insere em manchas de
habitat favorável à ocorrência da espécie (Teixeira et
al., 1998).

espécies presentes a nível nacional e
67% das espécies de anfíbios com
estatuto de conservação. Os principais
factores de ameaça deste grupo são a

O tritão-palmado ocorre em Portugal no noroeste e

alteração e perda de habitat (Cabral et

na área de estudo, dada a presença de biótopo

centro do país, apresentando uma distribuição

al, 2006; ICNB, 2006b).

favorável.

altamente fragmentada, sobretudo na orla litoral,

considerando-se contudo esta espécie pode ocorrer

Destaca-se que a área de implantação do projecto
não apresenta condições favoráveis à ocorrência de
importantes comunidades de anfíbios.

onde é maior o impacto humano, sendo conhecidas
apenas algumas populações distribuídas de forma
esparsa (Cabral et al., 2006).
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Grupo

Local

Regional

Nacional

A ocorrência de víbora-cornuda (Vipera latastei) está
confirmada para a quadrícula UTM 10x10km em que

Répteis

a área de estudo se insere (Loureiro et al., 2008),
considerando-se provável a sua presença na mesma,

A víbora-cornuda distribui-se por todo o território

dada a presença de biótopos favoráveis.

nacional, em núcleos populacionais fragmentados,

No que diz respeito à cobra-lisa-europeia (Coronella

encontra-se em declínio desde os últimos 20 anos,

austriaca), a sua ocorrência foi considerada possível

sendo a maior parte dos registos relativos às zonas

na área de estudo considerando a sua ocorrência

montanhosas a norte, como é o caso da Serra do

considerado com ocorrência

confirmada nas quadrículas NG80 e NG82,

Gerês (Cabral et a.l., 2006).

confirmada ou possível na área de

adjacentes à quadrícula NG80 onde a área de estudo

A cobra-lisa-europeia ocorre em núcleos isolados em

estudo representa cerca de das

se insere (Almeida et al. 2010). Considerando os

Portugal, dispersos sobretudo pelas regiões

espécies presentes a nível nacional e

biótopos favoráveis à sua presença, carvalhais, áreas

montanhosas do centro e Norte. Não existem

38% das espécies de répteis com

rochosas e matagais, considera-se provável que

estimativas publicadas sobre a densidade

estatuto de conservação. Os principais

ocorra na área de estudo.

populacional desta espécie (Cabral et al., 2006).

factores de ameaça deste grupo são a

A ocorrência de víbora de Seoane (Vipera seoanei)

A víbora de Seoane ocorre no Minho e em Trás-os-

perda, fragmentação e degradação do

foi considerada como possível na área de estudo,

Montes, com uma distribuição restrita. Apresenta um

habitat por ação antropogénica (Cabral

tendo em conta a sua presença confirmada numa

efetivo populacional reduzido, repartido por três sub-

et al., 2006).

quadrícula adjacente à área de estudo, NG82. Apesar

populações isoladas entre si: localizadas em Paredes

de estar presente biótopo favorável à sua presença

de Coura, Castro Laboreiro/ Soajo e Tourém/

(e.g. matos, bosques limítrofes de matos na

Montalegre e Larouco (Loureiro et al., 2008).

O total de espécies de répteis

proximidade de linhas de água), considera-se que a
sua presença na área de estudo é pouco provável
devido à distribuição muito limitada da população.

Avifauna

A ocorrência das espécies bútio-vespeiro (Pernis

A nível regional a área de estudo faz parte da área de

apivorus), águia-perdigueira (Hieraaetus fasciatus),

distribuição de 14 espécies de aves com maior

ógea (Falco subbuteo), narceja (Gallinago gallinago),

interesse para a conservação, de acordo com o LVVP

noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus), melro-

(Cabral et al., 2006). A área faz parte, ainda, da área

das-rochas (Monticola saxatilis), toutinegra-das-

de ocorrência de outras 90 espécies de aves de

O total de espécies de aves

figueiras (Sylvia borin), gralha-de-bico-vermelho

acordo com o Novo Atlas das Aves Nidificantes em

considerado com ocorrência

(Pyrrhocorax pyrrhocorax) e cruza-bico (Loxia

Portugal (Equipa Atlas, 2008), bem como com outras

confirmada ou possível na área de

curvirostra) é considerada possível, estando

referências bibliográficas consultadas. No entanto a

estudo representa cerca de 35% das

confirmada apenas nas quadrículas adjacentes à área

área de estudo não se encontra inserida em qualquer

espécies presentes a nível nacional e

de estudo (Equipa Atlas, 2008).

área de protecção especial para as aves (ZPE) ou IBA.

19% das espécies de aves com estatuto

Já a presença de outras espécies como a cegonha-

De uma forma geral a área de estudo apresenta um

de conservação. Os principais factores

preta (Ciconia ciconia), o açor (Accipiter gentilis) e

maior potencial de ser utilizada como área de

de ameaça deste grupo são a

alimentação/prospeção de alimento pela maioria das

perturbação humana e perda de

como confirmada para a quadrícula em que a área

espécies identificadas como de maior relevância

habitat (Cabral et al, 2006; ICNB,

de estudo se insere. A nidificação de ambas as

ecológica. A nível regional a área envolvente à área de

2006b).

espécies é dada como possível para esta quadrícula

estudo apresenta biótopos favoráveis à ocorrência e

(Equipa Atlas, 2008). Tendo em conta os biótopos

reprodução das espécies cuja reprodução se encontra

favoráveis considera-se pouco provável que estas

mais associada a biótopos florestais como a águia-

espécies ocorram na área de estudo.

cobreira, a águia-calçada, a ógea e o açor.

escrevedeira-amarela (Emberiza citrinella) está dada
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(Circus pygargus)

Local

Regional

estando confirmada em quadrículas adjacentes à
área de estudo, tal como a sua reprodução (Equipa
Atlas, 2008). Tendo em conta a presença de biótopos
favoráveis à sua presença, considera-se a mesma

Nacional
Ocorre em Portugal como nidificante

O tartaranhão-caçador tem ocorrência possível,

em grande parte do território nacional,
Nas serras do norte do país, ocorre em matos de urze,

de norte a sul, em particular na

tojo ou giesta e pastagens, nidificando em zonas de

metade este do país. Esta espécie está

mato e centeio (Cabral et al, 2006).

classificada como Em Perigo de acordo
com o Livro Vermelho dos Vertebrados

provável.

(Falco peregrinus)

Falcão-peregrino

Tartaranhão-caçador

Grupo

de Portugal (Cabral et al, 2006).

Esta espécie possui ocorrência possível para a área

Esta espécie ocorre em diversos habitats, não

de estudo, estando confirmada em quadrículas

ocupando contudo, em regra, áreas muito

adjacentes à área de estudo, onde tem também

florestadas. Está tipicamente associado a tipos de

nidificação confirmada (Equipa Atlas, 2008). Tendo

paisagem com afloramentos rochosos de média a

em conta a escassez de biótopos favoráveis à sua

grande dimensão, em vales e serras. Não é invulgar a

presença considera-se pouco provável que ocorra na

nidificação em estruturas humanas e árvores (Cabral

área de estudo.

et al, 2006).

A ocorrência de toupeira-de-água (Galemys

bacias hidrográficas dos rios Minho, Âncora, Lima,

pyrenaicus) é considerada como Possível na área de

Neiva, Cávado, Ave, Leça, Douro, Vouga, Mondego e

estudo. Considera-se improvável que ocorra na área

Tejo, em cursos de água de montanha, pertencentes à

Esta espécie tem uma distribuição
bastante alargada em Portugal,
embora dispersa, que compreende
grande parte da região norte. Esta
espécie está classificada como
Vulnerável, de acordo com o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal
(Cabral et al, 2006).

A toupeira-de-água distribui-se em Portugal pelas

Mamofauna

de estudo, dada a inexistência de biótopos

zona salmonícola e de transição salmonícola-

favoráveis.

ciprinícola (Cabral et al, 2006). A área de estudo

O gato-bravo (Felis silvestres) tem ocorrência

insere-se numa quadrícula UTM 10x10km de

possível na quadrícula em que a área de estudo se

ocorrência considerada não confirmada de acordo

insere. Considerando os seus biótopos mais

com Queiroz et al. (1998).

favoráveis de ocorrência é possível que ocorra na

O gato-bravo apresenta uma distribuição generalizada

área de estudo mas atendendo à sua distribuição em

em Portugal com possíveis ausências na faixa litoral

Portugal considera-se pouco provável (Fernandes,

norte e centro. Foram registadas regressões

2007).

populacionais locais no Gerês (Cabral et al, 2006;

O total de espécies de mamíferos
considerado com ocorrência
confirmada ou possível na área de
estudo representa cerca de 68% das
espécies presentes a nível nacional e
46% das espécies de mamíferos com
estatuto de conservação. Os principais
factores de ameaça deste grupo são a
mortalidade por causas
antropogénicas, perturbação humana
(Cabral et al, 2006; ICNB, 2006b).

Fernandes 2007).
O lobo é uma espécie prioritária que
apresenta uma população com menos
O lobo está confirmado para a quadrícula em que a
área de estudo se insere (Mathias et al, 1999 Sierra
(Canis lupus)

Lobo

&, 2005; ICNB, 2008), sobrepondo-se de forma
limítrofe à área da alcateia de Cabreira. Tendo em
conta a presença de biótopo favorável à presença da
espécie na área de estudo considera-se possível que
o lobo utilize esporadicamente a área. São
conhecidos três locais de criação do lobo e nenhum
se encontra a uma distância inferior a 3km da área

de 250 indivíduos maduros (Cabral et
O lobo ocorre sobretudo a norte do rio Douro,
contando com cerca de 45 a 55 alcateias (Cabral et al,
2006; Pimenta, 2003). A alcateia de Cabreira foi
detetada pela primeira vez em 1994, tendo sido a sido
confirmada pela última vez em 2005. A reprodução na
alcateia foi igualmente confirmada (Sierra & Álvares,
2005).

de implantação do projecto (Figura 4.5)

al, 2006). Na Península Ibérica a
espécie está representada pela
subespécie Canis lupus signatus e em
território nacional distribui-se por
cerca de 20000km2, diferenciando-se
em duas sub-populações (uma a Norte
do rio Douro e uma outra a Sul),
concentrando-se sobretudo a Norte do
rio Douro (Pimenta et al., 2005). Esta
espécie tem estatuto de conservação
“Em Perigo” (Cabral et al, 2006).
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4.1.3.3.6

Valores cinegéticos e piscatórios

A área de estudo e envolvente regista a presença de, pelo menos, uma zona de caça
associativa (ZCA), a ZCA de Talefe (nº5244). Foram identificadas através da bibliografia e do
trabalho de campo a presença de 13 espécies de interesse venatório com presença
confirmada ou muito provável, das quais 10 correspondem a aves e 3 a mamíferos, sendo
que 4 foram detetadas no decorrer dos trabalhos de campo: tordoveia (Turdus viscivorus),
gaio (Garrulus glandarius), gralha-preta (Corvus corone) e raposa (Vulpes vulpes) (Quadro
4.13)

Quadro 4.13 – Lista de espécies com interesse cinegético
Grupo

Aves

Mamíferos

Família

Espécie

Nome comum

PHASANIDAE

Alectoris rufa

Perdiz

PHASANIDAE

Coturnix coturnix

Codorniz

COLUMBIDAE

Columba oenas

Pombo-bravo

COLUMBIDAE

Columba palumbus

Pombo-torcaz

COLUMBIDAE

Streptopelia turtur

Rola-brava

TURDIDAE

Turdus merula

Melro

TURDIDAE

Turdus philomelos

Tordo-músico

TURDIDAE

Turdus viscivorus

Tordoveia

CORVIDAE

Garrulus glandarius

Gaio

CORVIDAE

Corvus corone

Gralha-preta

LEPORIDAE

Oryctolagus cuniculus

Coelho-bravo

CANIDAE

Vulpes vulpes

Raposa

SUIDAE

Sus scrofa

Javali

4.1.3.4 Biótopos e habitats
A área do Posto de Corte caracteriza-se pela presença dominante de extensas áreas de
matos e afloramentos rochosos, estando presentes pequenas áreas florestais,
essencialmente pinhal e carvalhal. A presença humana é reduzida, contando apenas com a
presença de uma rodovia, que atravessa a área de estudo, e uma área agrícola. Na
sequência do trabalho de campo foi possível cartografar 6 biótopos e mosaicos de biótopos
distintos. Na Figura 4.7 e Quadro 4.14 é possível observar que o biótopo mais
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representativo na área de estudo corresponde a matos, com cerca de 42,2% do total da
área analisada (equivalente a 13,19ha), a par de matos+ afloramentos rochosos, que se
encontram representados em cerca de 41,4% da área de estudo (12,93ha). Os restantes
biótopos ocupam áreas reduzidas, destacando-se os biótopos florestais, nomeadamente, o
carvalhal, que ocupa cerca de 7,1% da área de estudo (cerca de 2,23ha) e o pinhal que
surge em cerca de 4,8% da área analisada.
De entre os biótopos menos frequentes, observa-se que ocorrem na área de estudo cerca
de 1,1ha de áreas agrícolas e 0,3ha de áreas humanizadas.
Do Quadro 4.15 ao Quadro 4.20 é apresentada uma caracterização detalhada de cada um
dos biótopos cartografados, incluindo as espécies florísticas e faunísticas que aí ocorrem, o
respetivo IVB e uma fotografia representativa.

Figura 4.7 - Percentagem dos biótopos cartografados na área de estudo do Posto de Corte de Vieira
do Minho
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Quadro 4.14 - Área (ha) dos biótopos presentes na área de estudo, habitats do D.L. nº 49/2005, de
24 de fevereiro que possui, e respetiva percentagem face ao total de cada uma das áreas
consideradas
Biótopo

Habitats do DL 49/2005 que inclui Área (ha) Percentagem (%)

Pinhal

4030

1,50

4,80

Carvalhal

9230

2,23

7,12

Matos

4020*; 4030

13,19

42,23

Matos+ Afloramentos rochosos

-

12,93

41,37

Agrícola

-

1,10

3,53

Humanizado

-

0,30

0,95

31,25

100,00

Total

De acordo com os resultados obtidos com o trabalho de campo, verificou-se que de facto
algumas das manchas dos biótopos identificados possuem correspondência a Habitats
naturais incluídos no Anexo B-I do D.L. n.º 140/99 de 24 de abril com a redacção dada pelo
D.L. n.º 49/2005 de 24 de fevereiro, tendo sido confirmada a presença de 3 Habitats
distintos, nomeadamente, 4020 – Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris
e Erica tetralix (habitat prioritário), 4030 – Charnecas secas europeias e 9230 – Carvalhais
galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica.
Em seguida são descritos os Habitats constantes do D.L. n.º 140/99 de 24 de abril com a
redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005 de 24 de fevereiro com presença confirmada e
potencial na área de estudo.
4020 – Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix (habitat
prioritário)
Formações arbustivas meso-higrófilas e higrófilas dominadas por urzes, tojos e espécies
higrófilas do género Genista. Este habitat encontra-se representado, de forma pontual, em
quase todo o país, embora seja claramente mais frequente na zona Noroeste e nas áreas
montanhosas de Trás-os-Montes. Na área de estudo encontra-se o subtipo pt1 – urzaistojais orófilos. Estes matos correspondem a urzais-tojais higrófilos, dominados por Erica
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tetralix e Ulex minor, em que também são frequentes Calluna vulgaris e espécies do género
Genista.
Este habitat foi confirmado em apenas uma pequena mancha de matos, localizada na parte
norte da área de estudo, ocupando cerca de 0,10ha. A presença deste habitat higrófilo
considera-se ainda potencialmente presente em outras manchas de matos condições
ecológicas semelhantes ao local onde foi confirmada a presença do habitat 4020* (em
cerca de 1,71ha) localizados em zonas com maior grau de humidade (e.g. coincidentes com
linhas de escorrência de água), de forma pontual.
Salienta-se que as áreas de matos em questão nem sempre apresentam bom estado de
conservação, apresentando muitas vezes presença de silvas (Rubus sp.), fetos (Pteridium
aquifolium) e elementos arbóreos como bétulas (Betula alba).

Figura 4.8 - Exemplo de matos com correspondência ao Habitat 4020, presente na área de estudo

4030 – Charnecas secas europeias
Matos baixos com elevado grau de cobertura, dominados por nanofanerófitos pertencentes
a diferentes famílias, sendo as mais vulgares as Ericaceae, Cistaceae e Fabaceae. É um
habitat frequente em território nacional, à exceção das áreas mais quentes e secas do
nordeste e do sul de Portugal, onde se torna mais pontual. Na área de estudo encontra-se o
subtipo pt2 – tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais. Estes matos são
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dominados por Ulex europaeus e Ulex minor, sendo subseriais de bosques caducifólios de
Quercus robur. É considerado comum no território do Setor Galaico-Português.
Na área de estudo este habitat foi identificado em determinadas manchas de matos,
estando também presente em manchas de pinhal, no seu sobcoberto, numa área total de
11,51ha (36,82% da área analisada) (Figura 4.9).

Figura 4.9 - Exemplo de matos com correspondência ao Habitat 4030, presente na área de estudo

9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica
Este habitat corresponde a mesobosques caducifólios climácicos dominados por Quercus
robur e Quercus pyrenaica, com Betula celtiberica pontualmente presente. O grau de
cobertura do estrato arbóreo é normalmente próximo dos 100%, pelo que se pode
observar que o interior do bosque é sombrio, com uma elevada humidade relativa e
variações de temperatura pequenas. O sub-bosque é dominado por espécies esciófilas com
áreas de distribuição normalmente muito latas.
Na área de estudo, este Habitat ocorre de forma localizada na zona nordeste em
determinadas manchas de carvalhal, numa área total bastante reduzida de cerca de 1,05ha
(quadro seguinte).
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Quadro 4.15 – Caracterização do biótopo Pinhal presentes na área de estudo e IVB atribuído
Pinhal

Habitats do DL

Habitat 4030 – Charnecas

49/2005 que inclui

secas europeias

IVB

4,3

Pinus pinaster, Pteridium aquilinum, Quercus robur,
Principais espécies

Castanea sativa, Rubus sp., Ulex sp., Daboecia

florísticas

cantabrica, Calluna vulgaris, Erica cinerea, Adenocarpus
complicatus, Cytisus sp., Halimium alyssoides,

Principais Espécies
faunísticas

Pica-pau-malhado (Dendrocopus major), gaio (Garrulus
glandarius), águia-calçada (Hieraaetus pennatus), coelho
(Oryctolagus cuniculus), chapim-real (Parus major)
Este biótopo corresponde a áreas dominadas por pinheiro-bravo (Pinus pinaster), mais ou menos densas, podendo ocorrer
pontualmente outros elementos arbóreos, tais como, o carvalho-alvarinho (Quercus robur). Em sob-coberto estão presentes matos,

Características

sendo que numa determinada mancha de pinhal estes apresentam correspondência ao habitat 4030 (Charnecas secas europeias). É
um biótopo que está representado em apenas 1,5ha da área total analisada, possuindo alguma relevância ecológica.

Quadro 4.16– Caracterização do biótopo Carvalhal presentes na área de estudo e IVB atribuído
Carvalhal
Habitat 9230 – Carvalhais
Habitats

do

DL

49/2005 que inclui

galaico-portugueses de
Quercus robur e Quercus

IVB

6,8

pyrenaica
Quercus robur; Adenocarpus complicatus; Calamintha
Principais espécies

nepeta, Clinopodium vulgare, Hedera helix, Asphodelus

florísticas

sp., Cytisus multiflorus, Dactylis glomerata, Genista
falcata, Pteridium aquilinum
Rã-ibérica (Rana iberica), cobra-cega (Anguis fragilis),

Principais Espécies

corço (Capreolus capreolus), morcego-rabudo (Tadarida

faunísticas

teniotis), morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus
hipposideros)
Corresponde a áreas compostas por carvalho-alvarinho (Quercus robur) e carvalho negral (Quercus pyrenaica) localizadas na parte

Características

nordeste da área de estudo. Este biótopo ocorre numa área relativamente reduzida, de cerca de 2,23ha, tendo correspondência ao
Habitat 9230 em determinadas manchas, sendo que apresenta aí uma composição e densidade consistente com a descrição do
mesmo. Este biótopo possui uma elevada importância ecológica.
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Quadro 4.17 – Caracterização do biótopo Matos presentes na área de estudo e IVB atribuído
Matos
Habitat 4020 – Charnecas
húmidas atlânticas
Habitats do DL
49/2005 que inclui

temperadas de Erica
ciliaris e Erica tetralix

IVB

7,3

(habitat prioritário);
Habitat 4030 – Charnecas
secas europeias

Principais espécies
florísticas

Calluna vulgaris, Erica cinerea, Erica tetralix, Cytisus sp.,
Halimium alyssoides, Pteridium aquilinum, Rubus sp., Ulex
europaeus, Ulmus minor, Gentiana pneumonanthe
Lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica), lagartixa-do-mato-

Principais Espécies
faunísticas

comum (Psammodromus algirus), gavião (Accipiter nisus),
águia-cobreira (Circaetus gallicus), fuinha (Martes foina),
raposa (Vulpes vulpes), coelho (Oryctolagus cuniculus),
toutinegra-do-mato (Sylvia undata)
Este biótopo distribui-se de forma muito abundante pela área de estudo, podendo encontrar-se também em mosaico com afloramentos
rochosos. Algumas das manchas identificadas possuem correspondência ao Habitat 4030 ocupando uma área de cerca de 11,51ha na

Características

área analisada. Verificou-se também que uma pequena área de matos apresenta correspondência ao habitat 4020, um habitat
prioritário, tendo sido esta confirmada, podendo ocorrer também potencialmente em outras áreas de matos em mosaico com o habitat
4030.Os matos nem sempre apresentam bom estado de conservação, apresentando muitas vezes presença de silvas (Rubus sp.), fetos
(Pteridium aquifolium) e elementos arbóreos como bétulas (Betula alba). Este biótopo apresenta uma elevada relevância ecológica.

Quadro 4.18 – Caracterização do biótopo Matos+ Afloramentos rochosos, presentes na área de estudo e IVB atribuído
Matos + Afloramentos rochosos

Habitats do DL

-

49/2005 que inclui

IVB

5,7

Ulex spp.; Erica umbellata; Calluna vulgaris; Cytisus

Principais espécies
florísticas

multiflorus; Cytisus striatus; Halimium alyssoides; Agrostis
truncatula; Agrostis curtisii; Anarrhinum bellidifolium;
Merendera filifolia; Pteridium aquilinum; Pterospartum
tridentatum; Sedum hirsutum
Lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica), Lagartixa-do-mato-

Principais Espécies
faunísticas

comum (Psammodromus algirus), víbora cornuda (Vipera
latastei), gavião (Accipiter nisus), águia-cobreira (Circaetus
gallicus), fuinha (Martes foina), raposa (Vulpes vulpes),
coelho (Oryctolagus cuniculus), javali (Sus scrofa)
Corresponde a áreas extensas de matos baixos a bem desenvolvidos, compostos essencialmente por tojo (Ulex spp.) e urzes (e.g. Erica

Características

umbellata), intercalados com afloramentos rochosos, mais ou menos proeminentes. Este biótopo é abundante na área de estudo,
ocorrendo em cerca de 41,4% da área analisada. Devido ao seu interesse para a conservação, este biótopo obteve um IVB de 5,7.
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Quadro 4.19 – Caracterização do biótopo Agrícola presentes na área de estudo e IVB atribuído
Agrícola

Habitats do DL

-

49/2005 que inclui

IVB

1,3

Coleostephus myconis, Echium sp., Erodium sp.,
Principais espécies

Solanum nigrum, Urtica dioica, Bidens frondosa, Hedera

florísticas

helix, Mentha suaveolens, Vitis vinifera, Zea mays,
Phytollaca americana

Principais Espécies
faunísticas

Características

Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), ferreirinha
(Prunella modularis), geneta (Genetta genetta), javali
(Sus scrofa)
Este biótopo corresponde a uma pequena área agrícola localizada na parte sul da área de estudo, essencialmente com
presença de culturas anuais. Esta área ocupa cerca de 1,1 ha.

Quadro 4.20 – Caracterização do biótopo Humanizado, presentes na área de estudo e IVB atribuído
Humanizado

Habitats do DL

-

49/2005 que inclui

IVB

0,0

Principais espécies

-

florísticas

Principais Espécies
faunísticas

Características

Melro (Turdus merula), bico-de-lacre (Estrilda astrild),
pardal (Passer domesticus), rato-doméstico (Mus
domesticus)
Este biótopo diz respeito aos elementos artificializados presentes na área de estudo, tais como, rodovias e caminhos.
Encontra-se representado de forma muito pouco abundante, ocupando cerca de 0,30ha da área de estudo.

No Desenho n.º 07 incluído no Volume III – Peças Desenhadas, encontram-se cartografados
os respectivos habitats anteriormente referidos.
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4.1.3.5 Áreas de maior relevância ecológica
Tal como referido anteriormente, os critérios para definição das áreas de maior relevância
ecológica estão divididos em dois níveis, um primeiro que corresponde às áreas definidas
como condicionantes ecológicas e que foram integradas na planta de condicionantes do
projecto e um segundo nível, que corresponde a áreas sensíveis, cuja afectação deve ser
evitada sempre que possível.

Nível I – Condicionantes ecológicas
Tendo em conta o primeiro critério do primeiro nível (Áreas com presença confirmada de
habitats ou espécies prioritárias de acordo com o D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, com a
redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro) considera-se as áreas de biótopo
matos, com correspondência ao Habitat natural prioritário 4020 - Charnecas húmidas
atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, como sendo de maior interesse
conservacionista.
Tal como referido anteriormente, o habitat 4020* ocorre muito pontualmente na área de
estudo, no seu extremo norte, onde foi confirmada a presença de uma mancha de
pequenas dimensões (0,1ha).
De acordo com os critérios definidos, no que à fauna diz respeito, não foram identificadas,
nem são conhecidas áreas de reconhecida importância (incluindo locais de nidificação) para
espécies de avifauna com estatuto de conservação desfavorável (Cabral et al., 2006) e/ou
classificadas como SPEC1. No que respeita ao lobo, não são conhecidos locais de criação na
área de estudo, nem na envolvente imediata à mesma.

Nível II – Áreas sensíveis
No que diz respeito a áreas “Sensíveis” definidas como áreas de maior relevância ecológica
de nível II (áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais que
correspondam aos seus locais de abrigo e reprodução, as quais estejam incluídas no D.L. n.º
140/99 de 24 de abril com a redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005 de 24 de fevereiro e
consideradas raras a nível nacional ou sujeitos a legislação específica de protecção), cuja
afectação deverá ser evitada identificam-se áreas com presença potencial de 4020* e de
9230 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica.
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As manchas com presença potencial do Habitat 4020* localizam-se na parte central e norte
da área de estudo e ocupam uma área de cerca de 3,35ha, sendo que o habitat poderá
ocorrer aqui de forma muito pontual e dispersa nos locais com condições ecológicas
semelhantes à área onde foi confirmada a presença deste habitat higrófilo (principalmente
ao longo de linhas de escorrência onde se verificam condições de maior humidade). A
mancha de Habitat 9230 localiza-se na zona nordeste da área de estudo, consistindo numa
área de 1,05ha.
No que diz respeito aos valores faunísticos inventariados para a área de estudo do Posto de
Corte, e de acordo com os critérios definidos, verifica-se que toda a área de estudo se
insere numa área com ocorrência potencial de lobo, concretamente na área marginal do
território da alcateia de Cabreira (num buffer 5km).
No Desenho n.º 08 incluído no Volume III – Peças Desenhadas, encontram-se cartografadas
as respectivas áreas de maior relevância ecológica.

4.2
4.2.1

SOLOS
Introdução

Pode definir-se o solo como a camada superficial da Terra, substrato essencial para a
biosfera terrestre, que desempenha como principal função ser suporte e fonte de
nutrientes para a vegetação e, como tal, base de toda a cadeia alimentar. Constituído por
minerais, matéria orgânica, organismos vivos, ar e água, o solo contribui com um sistema
complexo e interactivo na regularização do ciclo hidrológico, nomeadamente através da sua
capacidade de transformação, filtro e tampão.
É no solo que se situam os aquíferos que abastecem a maioria das populações com água
potável. Por tudo isto o solo pode ser visto como “organismo vivo” onde a actividade
biológica determina o seu potencial. A estrutura do solo depende do tratamento que
recebe, e a produtividade das culturas agrícolas e longevidade da sua bioestrutura
reflectem a sua adequação.
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4.2.2

Metodologia

O estudo pedológico foi orientado no sentido de caracterizar os solos ocorrentes na área de
implantação da plataforma do Posto de Corte e do respectivo acesso em estudo, de forma a
avaliar as suas características físico-químicas e biológicas, bem como a sua aptidão agrícola.
Para elaboração deste capítulo, recorreu-se à cartografia existente na Direcção Regional de
Agricultura de Desenvolvimento Rural do Norte:
Carta de Solos n.º 44, à escala 1:25 000;
Carta de Aptidão da Terra para Agricultura n.º44, à escala 1:25 000;

4.2.3

Enquadramento Legislativo

O Decreto – Lei n.º 73/2009 de 31 de Março aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola
Nacional, abreviadamente designada RAN. O artigo 6.º define que “ 1- A classificação das
terras é feita pela Direcção – Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (DGADR),
com base na metodologia de classificação da aptidão da terra recomendada pela
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), que considera as
características agro-climáticas, da topografia e dos solos. 2 — De acordo com a
classificação referida no número anterior, as terras classificam-se em:
a) Classe A1 — unidades de terra com aptidão elevada para o uso agrícola genérico;
b) Classe A2 — unidades de terra com aptidão moderada para o uso agrícola genérico;
c) Classe A3 — unidades de terra com aptidão marginal para o uso agrícola genérico;
d) Classe A4 — unidades de terra com aptidão agrícola condicionada a um uso específico;
e) Classe A0 — unidades de terra sem aptidão (inaptas) para o uso agrícola.”

4.2.4

Unidades Pedológicas

Recorrendo à cartografia existente na Direcção Regional de Agricultura de Desenvolvimento
Rural do Norte - Cartas de Solos n.º 44, à escala 1:25 000 procedeu-se à análise da Carta de
Solos, e verificou-se que a zona de implantação do projecto não se encontra classificada,
conforme é possível observar na figura seguinte.
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Figura 4.10 – Excerto da Carta de Solos, à escala 1:25 000
Fonte: Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP N)

No entanto, no sentido de complementar a informação apresentada, verifica-se que nas
áreas envolvente ao local de implantação da plataforma do Posto de Corte e do respectivo
acesso, existe a classificação dos solos e que abrangem as unidades pedológicas que se
apresentam no seguinte quadro.

Quadro 4.21 – Caracterização das unidades fisiográficas, das unidades cartográficas, das subunidades
cartográficas, que permitem definir os solos dominantes na área envolvente ao projecto
Legenda

Unidade
Fisiográfica

Unidade Cartográfica

Subunidade
cartográfica

Solos Dominantes

1

Fgs1

6 ATcd.g

6.1 ATcd.g

ATcd.g1 RGuo.g1

2

Fcg.3

2 RGdo.g

2.1 RGdo.g

RGdo.g3 FLdm2

3

Qgo1

3 ATcd.g

3.2 ATcd.g

ATcd.g1 RGdo.g1 RGuo.g1

4

Qgo2

2 RGuo.g

2.1 RGuo.g

RGuo.g1 RGdo.g1 LPu.g

Na Desenho n.º 09 incluido no Volume III – Peças Desenhadas, apresenta-se a carta de
Solos.
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De seguida procede-se à caracterização dos grupos principais, unidades-solo e
subunidades da Carta dos Solos do Mundo (FAO/UNESCO, 1988) em que se integram as
unidades pedológicas.

1. ATcd.g1 RGuo.g1
AT – Antrossolos: Solos que, pela actividade humana, sofreram uma modificação profunda
por soterramento dos horizontes originais do solo ou através de remoção ou perturbação
dos horizontes superficiais, cortes ou escavações, adições seculares de materiais orgânicos,
rega contínua e duradoura, etc.
Antrossolos cumúlicos dístricos [ATcd]: Antrossolos cumúlicos com um grau de saturação
em bases (pelo acetato de amónio) inferior a 50%, pelo menos entre 20 e 50 cm de
profundidade.
 ATcd.g - de materiais de granitos ou rochas afins:
o

ATcd.g1 - em coberturas antrópicas sobre materiais de alteração da rocha
subjacente;

RG – Regossolos: Solos de materiais não consolidados, com exclusão de materiais com
textura mais grosseira que franco- -arenosa ou com propriedades flúvicas, não tendo outro
horizonte de diagnóstico além de um A úmbrico ou ócrico; sem propriedades gleicas em 50
cm a partir da superfície; sem características de diagnóstico para vertissolos ou antrossolos;
sem propriedades sálicas.
Regossolos úmbricos normais (ou órticos) RGuo : São regossolos úmbricos desenvolvidos
a partir de regolitos relativamente espessos resultantes da arenização profunda de xistos,
granitos, quartzodioritos ou granodioritos, ou correspondentes a sedimentos detríticos não
consolidados (em terraços fluviais ou marinhos), coluviões de bases de encostas e fundos
de vales, ou depósitos de vertente em encostas declivosas.
 RGuo.g - em materiais de granitos e rochas afins:
o

RGuo.g1 - de alteração da rocha subjacente.

2. RGdo.g3 FLdm2
RG – Regossolos: Solos de materiais não consolidados, com exclusão de materiais com
textura mais grosseira que franco- -arenosa ou com propriedades flúvicas, não tendo outro
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horizonte de diagnóstico além de um A úmbrico ou ócrico; sem propriedades gleicas em 50
cm a partir da superfície; sem características de diagnóstico para vertissolos ou antrossolos;
sem propriedades sálicas.
Regossolos dístricos normais (ou órticos) [RGdo]: Regossolos dístricos formados a partir de
sedimentos detríticos não consolidados, coluviões de bases de encostas e fundos de vales,
de depósitos de vertente em encostas declivosas ou materiais resultantes da alteração e
desagregação de rocha dura subjacente.
 RGdo.g - em materiais de granitos e rochas afins:

o

RGdo.g3 - de coluviação.

FL – Fluvissolos: Solos apresentando propriedades flúvicas e não tendo outros horizontes
de diagnóstico além de um A ócrico, mólico ou úmbrico ou um horizonte H hístico, ou um
horizonte sulfúrico, ou material sulfídrico até 125 cm da superfície.
Fluvissolos dístricos medianos ou normais

FLdm : Fluvissolos dístricos que não

apresentam textura grosseira contínua nem propriedades hidromórficas (gleicas ou
estágnicas) desde a superfície até, respectivamente, 50 e 100 cm de profundidade.
 FLdm - em aluviões recentes:
o

FLdm2

3. ATcd.g1 RGdo.g1 RGuo.g1
Antrossolos cumúlicos dístricos [ATcd]: Antrossolos cumúlicos com um grau de saturação
em bases (pelo acetato de amónio) inferior a 50%, pelo menos entre 20 e 50 cm de
profundidade.
 ATcd.g - de materiais de granitos ou rochas afins:
o

ATcd.g1 - em coberturas antrópicas sobre materiais de alteração da rocha
subjacente;

Regossolos dístricos normais (ou órticos) [RGdo]: Regossolos dístricos formados a partir de
sedimentos detríticos não consolidados, coluviões de bases de encostas e fundos de vales,
de depósitos de vertente em encostas declivosas ou materiais resultantes da alteração e
desagregação de rocha dura subjacente.
 RGdo.g - em materiais de granitos e rochas afins:
o

RGdo.g1 - de alteração da rocha subjacente;
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Regossolos úmbricos normais (ou órticos) RGuo : São regossolos úmbricos desenvolvidos
a partir de regolitos relativamente espessos resultantes da arenização profunda de xistos,
granitos, quartzodioritos ou granodioritos, ou correspondentes a sedimentos detríticos não
consolidados (em terraços fluviais ou marinhos), coluviões de bases de encostas e fundos
de vales, ou depósitos de vertente em encostas declivosas.
 RGuo.g - em materiais de granitos e rochas afins:
o

RGuo.g1 - de alteração da rocha subjacente.

4. RGuo.g1 RGdo.g1 LPu.g
Regossolos úmbricos normais (ou órticos) RGuo : São regossolos úmbricos desenvolvidos
a partir de regolitos relativamente espessos resultantes da arenização profunda de xistos,
granitos, quartzodioritos ou granodioritos, ou correspondentes a sedimentos detríticos não
consolidados (em terraços fluviais ou marinhos), coluviões de bases de encostas e fundos
de vales, ou depósitos de vertente em encostas declivosas.
 RGuo.g - em materiais de granitos e rochas afins:
o

RGuo.g1 - de alteração da rocha subjacente.

Regossolos dístricos normais (ou órticos) [RGdo]: Regossolos dístricos formados a partir de
sedimentos detríticos não consolidados, coluviões de bases de encostas e fundos de vales,
de depósitos de vertente em encostas declivosas ou materiais resultantes da alteração e
desagregação de rocha dura subjacente.
 RGdo.g - em materiais de granitos e rochas afins:
o

RGdo.g1 - de alteração da rocha subjacente;

LP – Leptossolos: Solos limitados em profundidade, até 30 cm a partir da superfície, por
rocha contínua e dura ou material muito calcário ou uma camada cimentada contínua ou
com menos de 20% de terra fina até 75 cm a partir da superfície; não tendo outros
horizontes de diagnóstico além de um A mólico, úmbrico ou ócrico, com ou sem um
horizonte B câmbico
Leptossolos Úmbricos (umbric leptosols) [LPu]: São leptossolos com horizonte A úmbrico,
sem rocha dura ou camada cimentada, contínuas, até 30 cm a partir da superfície.
 Leptossolos úmbricos em granitos [LPu.g]:
o

LPu.g - em granitos e rochas afins.
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4.2.5

Aptidão da Terra para Agricultura

Para elaboração deste capítulo, recorreu-se à cartografia existente na Direcção Regional de
Agricultura de Desenvolvimento Rural do Norte - Cartas de Aptidão da Terra para
Agricultura n.º 44, à escala 1:25 000.
A Carta de Aptidão para Uso Agrícola e Florestal da Terra de Entre Douro e Minho foi
adoptada a metodologia de classificação da aptidão da terra (land suitability evaluation)
recomendada pela FAO (FAO, 1976 e 1983 e Dent e Young, 1981).
O objectivo principal desta metodologia é a selecção do uso óptimo para cada unidade de
terra definida, atendendo a considerações de ordem física e económica e à conservação
dos recursos do meio para usos futuros.
O sistema de classificação da aptidão da terra para a agricultura, compreende as classes e
subclasses de aptidão para cada unidade de terra.
As classes são determinadas pelo grau ou graus mais desfavoráveis; as subclasses são
definidas pelas limitações determinantes das classes.
As classes, na metodologia da FAO, são representadas pelos símbolos seguintes:
S1, com aptidão elevada;
S2, com aptidão moderada;
S3, com aptidão marginal;
N, sem aptidão.
No entanto para a uniformização da simbologia das Cartas de Aptidão da Terra em
1:100.000 e 1:25.000 e para facilidade de consulta da Legenda consideraram-se as
seguintes alterações da simbologia usual:
Quadro 4.22 – Uniformização da Simbologia simbologia das Cartas de Aptidão da Terra em 1:100.000
e 1:25.000
Simbologia FAO

Simbologia Actual das Cartas de
Aptidão da Terra para Agricultura

Classificação da Aptidão

S1

A1

Com aptidão elevada

S2

A2

Com aptidão moderada

S3

A3

Com aptidão marginal

N

A0

Sem aptidão
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As subclasses são expressas pelos símbolos da classe e das qualidades e características
cujas limitações são determinantes da classe. No caso presente os símbolos das limitações
adoptadas para identificação das subclasses são os seguintes:
 t, do regime de temperatura;
 r, das condições de enraizamento;
 f, da fertilidade;
 a, das condições de arejamento;
 h, das disponibilidades de água no solo;
 e, do risco de erosão;
 s, da presença de socalcos (obstáculos);
 d, do declive do terreno (obstáculos);
 c, da ocupação social dispersa (obstáculos).

Pela análise da Carta da Aptidão da Terra para Uso em Agricultura, verifica-se que a zona de
implantação do projecto não se encontra classificada, conforme é possível observar na
figura seguinte.

Figura 4.11 – Excerto da Carta Aptidão de Terra para Agricultura, à escala 1:25 000
Fonte: Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP N)

No entanto, no sentido de complementar a informação apresentada, verifica-se que nas
áreas envolventes ao local de implantação da plataforma do Posto de Corte e do respectivo
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acesso, existe a classificação de aptidão das terras para uso na agricultura e que abrangem
as seguintes classes e subclasses, conforme contempladas no seguinte quadro.
Quadro 4.23 – Classe e Subclasses de Aptidão da Terras para a Agricultura, na área envolvente ao projecto

Ordem

Classe

Subclasse

1

A2

A2r,he

2

A3

A3a

3

A2

A2s

4

A0

A0e,r

Na Desenho n.º 10 incluído no Volume III – Peças Desenhadas, apresenta-se a Carta de
Aptidão da Terra para a Agricultura, à escala 1:25 000.
De uma forma geral, os solos na área envolvente ao projecto e conforme o quadro
apresentado anteriormente, as classificações para os solos variam entre solos com aptidão
moderada e solos sem aptidão.

4.3
4.3.1

USOS DO SOLO
Introdução

Para a caracterização da ocupação do solo recorreu-se a uma metodologia que incluiu,
numa primeira fase, a análise da carta de Ocupação do Solo, Condicionantes Legais,
Paisagem e Ordenamento do Território. Posteriormente, com base em ortofotomapas e
fotografia aérea, e reconhecimentos técnicos aos locais, procedeu-se tanto quanto possível
à identificação dos principais usos do solo na Área de implantação do Posto de Corte.
Esta caracterização e metodologia permitiram a introdução de um maior detalhe na
descrição das áreas florestais, áreas agrícolas, áreas edificadas e dos matos atravessados.
Deste modo, e tendo por base às limitações anteriormente referenciadas, produziu-se o
Desenho 09 – Usos do Solo e Componente Social, com a definição dos principais e
representativos usos do solo.
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4.3.2

Caracterização da Área de Implantação

As principais classes do uso do solo para a totalidade Área de implantação do Posto de
Corte e Via de acesso é a seguir apresentada:


Áreas sem uso definido.

Nesta região é dominante a orografia acidentada, com vales prenunciados, de uso agrícola
relativamente intensivo, com culturas e pequenas explorações de produtos hortícolas.
Contundo e para a área de implantação do Posto de Corte e Via de acesso, verificamos que
trata-se de um baldio, em que o uso não se encontra definido.
No seguimento, não se verifica no local de implantação do Posto de Corte e da Via de
acesso a existência actual de áreas edificadas, florestais e agrícolas.

4.3.2.1

Poste de Corte e Via de Acesso

Áreas sem uso definido
Inclui-se áreas sem uso definido.
Na Desenho n.º 11 incluído no Volume III – Peças Desenhadas, apresenta-se a definição
com recurso à fotografia aérea das áreas de uso do solo actuais, na área de implantação do
Projecto.
No quadro seguinte, apresenta-se a quantificação das Classes de Uso do Solo que ocorrem
na área de implantação em hectares e em percentagem (%).

Quadro 4.24 – Quantificação das Classes de Uso do Solo no Posto de Corte e Via de Acesso
Posto de Corte de Vieira do Minho

Classe de Uso do Solo

Área (ha)

%

Áreas Sem Uso definido

7,1

100

Total

7,1

100

Complementarmente existem ainda áreas pertencentes a canais de rega que não possuem
expressão face às restantes classes de ocupação de solo, pelo que se optou por não
categorizá-las nem apresentar os seus valores de ocupação.
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Deste modo, a determinação dos usos actuais do solo decorre da análise interpretativa dos
ortofotomapas, possibilitando no entanto e numa perspectiva macro territorial a definição
das classes de uso do solo referenciadas.
Apresenta-se seguidamente o registo fotográfico da área de implantação do Posto de Corte
e da Via de Acesso, em que se poderá verificar que os usos do solo assumem características
como de Áreas Sem Uso definido.
Importa ainda destacar a intersecção da Via de acesso ao Posto de Corte com um canal de
rega, que no entanto será devidamente restabelecido de modo a dar continuidade à
actividade de regadio.

Figuras 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17 – Área de implantação do Posto de Corte
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Figuras 4.18, 4.19, 4.20 e 4.21 – Área de implantação da Via de Acesso ao Posto de Corte

4.4

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES DE USO DO SOLO

4.4.1

Metodologia

A análise deste descritor baseou-se essencialmente:


Informação disponibilizada pela DGOTDU sobre os instrumentos de gestão
territorial em vigor e na leitura e confrontação da Carta de Ordenamento e da Carta
de Condicionantes do Plano Director Municipal do Concelho atravessado. Tendo
sido conferida junto da Câmara Municipal, por pedido de elementos, a actualização
desta informação e a existência de outros Planos com incidência na área a estudar.



Pesquisa documental:
o Análise de cartas de ocupação do solo, de cartas de ordenamento do PDM
(em vigor e eventuais revisões), cartografia de projecto, e das cartas de
habitats e biótopos, produzidas no âmbito do EIA.
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Recolha de informações junto de entidades tutelares ou concessionárias de serviços
públicos e de serviços da Administração com tutela específica sobre aspectos com
pertinência para o Estudo (ver Anexo I do EGCA).



4.4.2

Trabalho de campo para validação da informação.

Enquadramento legal

A Lei nº. 48/98, de 11 de Agosto, alterada pela Lei nº. 54/2007, de 31 de Agosto, estabelece
as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo, enquanto o Decreto-Lei
nº. 380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei nº. 46/2009, de 20 de
Fevereiro, estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial,
desenvolvendo as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo,
definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do sistema
de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação,
execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial. De acordo com este diploma, o
sistema de gestão territorial organiza-se, num quadro de interacção coordenada, em três
âmbitos: nacional; regional e municipal.
O âmbito nacional é concretizado através dos seguintes instrumentos:
a) O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território;
b) Os planos sectoriais com incidência territorial;
c) Os planos especiais de ordenamento do território, compreendendo os planos de
ordenamento de áreas protegidas, os planos de ordenamento de albufeiras de
águas públicas, os planos de ordenamento da orla costeira e os planos de
ordenamento dos estuários.
O âmbito regional é concretizado através dos planos regionais de ordenamento do
território, enquanto o âmbito municipal é concretizado através dos seguintes
instrumentos:
a) Os planos intermunicipais de ordenamento do território;
b) Os planos municipais de ordenamento do território, compreendendo os planos
directores municipais, os planos de urbanização e os planos de pormenor.
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela
Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, é o instrumento de desenvolvimento territorial que
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estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território nacional,
consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos
de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados
Membros para a organização do território da União Europeia. O PNPOT é a cúpula do
sistema de gestão territorial e um elemento fundamental de referência e orientação para
as decisões de gestão territorial, nos vários âmbitos em que essas decisões são tomadas.
Os Planos Sectoriais (PS) são instrumentos de política sectorial que programam ou
concretizam as políticas de desenvolvimento económico e social com incidência espacial,
determinando o respectivo impacte territorial. Constituem, assim, instrumentos de
programação ou de concretização das diversas políticas com incidência na organização do
território. A elaboração dos Planos Sectoriais, determinada por despacho do ministro
competente em razão da matéria, é da competência das entidades públicas que integram a
administração directa ou indirecta do Estado.
Os Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) definem orientações de valorização, protecção e
gestão equilibrada da água, de âmbito territorial, para uma bacia hidrográfica ou agregação
de pequenas bacias hidrográficas.
Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) estabelecem as normas de
intervenção sobre a ocupação e a utilização dos espaços florestais, encontrando-se
previstos na Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96 de 17 de Agosto) e regulados
pelo Decreto-Lei n.º 204/99 de 9 de Junho. Têm como objectivos gerais: avaliar as
potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus usos dominantes; definir
o elenco de espécies a privilegiar nas acções de expansão e reconversão do património
florestal; identificar dos modelos gerais de silvicultura e de gestão dos recursos mais
adequados; definir áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade à
erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como das normas específicas de
silvicultura e de utilização sustentada dos recursos a aplicar a estes espaços. Os PROF
fornecem o enquadramento técnico e institucional apropriado para minimização dos
conflitos relacionados com categorias de usos do solo e modelos silvícolas concorrentes
para o mesmo território.
Os Planos de Ordenamento das Áreas Protegidas (POAP) estabelecem a política de
salvaguarda e conservação que se pretende instituir em cada uma dessas áreas, dispondo
designadamente sobre os usos do solo e condições de alteração dos mesmos,
hierarquizados de acordo com os valores do património em causa. São planos vinculativos
para as entidades públicas e privadas.
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Os Planos de Ordenamento de Albufeiras (POA) compreendem uma área na qual se
integra o plano de água e a Zona Terrestre de Protecção, a qual tem uma largura de 500 m,
podendo ser ajustada para uma largura máxima de 1000 m, contados a partir do nível de
pleno armazenamento da albufeira. Estes planos são instrumentos onde os objectivos se
orientam sobretudo para salvaguarda dos recursos hídricos, definido regimes de protecção
e gestão da massa de água, estabelecendo usos preferenciais, condicionados e interditos no
plano de água e da zona terrestre de protecção.
Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) surgem como um instrumento de
enquadramento que pode conduzir a uma melhoria, valorização e gestão dos recursos
presentes no litoral, abrangendo uma faixa ao longo do litoral, a qual se designa por zona
terrestre de protecção, cuja largura máxima é de 500m, contados a partir do limite da
margem das águas do mar, ajustável sempre que se justifique, e uma faixa marítima de
protecção que tem com limite inferior a batimétrica -30. Têm como objectivos: ordenar os
diferentes usos e actividades específicas da orla costeira; classificar as praias e
regulamentar o uso balnear; valorizar e qualificar as praias consideradas estratégicas por
motivos ambientais e turísticos; enquadrar o desenvolvimento das actividades específicas
da orla costeira; assegurar a defesa e conservação da natureza. Os POOC preocupam-se
especialmente com a protecção e integridade biofísica do espaço, com a valorização dos
recursos existentes e a conservação dos valores ambientais e paisagísticos.
Os Planos de Ordenamento dos Estuários (POE) visam a protecção das suas águas, leitos e
margens e dos ecossistemas que as habitam, assim como a valorização ambiental, social,
económica e cultural da orla terrestre envolvente e de toda a área de intervenção do plano.
São enquadrados pelo Decreto-Lei n.º 129/2008, de 21 de Julho.
Os Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território (PIOT) asseguram a articulação
entre o plano regional e os planos municipais de ordenamento do território, no caso de
áreas territoriais que, pela interdependência dos seus elementos estruturantes, necessitam
de uma coordenação integrada. Os PIOT abrangem a totalidade ou parte das áreas
territoriais pertencentes a dois ou mais concelhos vizinhos. A elaboração dos PIOT compete
aos municípios associados para o efeito ou às associações de municípios, após aprovação,
respectivamente, pelas assembleias municipais interessadas ou pela assembleia
intermunicipal.
Os Planos Directores Municipais (PDM) são instrumentos de planeamento/ordenamento
territorial de natureza regulamentar, cuja elaboração é obrigatória e da responsabilidade
do Município. Os PDM estabelecem as regras para utilização, ocupação e transformação do
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uso do solo em todo o território do concelho. Definem um modelo de estrutura espacial do
território municipal, constituem uma síntese estratégica do desenvolvimento e
ordenamento local e integram as opções e outros ditames de âmbito nacional e regional,
nomeadamente: planeamento de ocupação, uso e transformação do território municipal,
pelas diferentes componentes sectoriais da actividade nele desenvolvidas e programação
das realizações e investimentos municipais.

4.4.3

Aplicabilidade dos Instrumentos de Ordenamento do Território

Para a identificação dos instrumentos de ordenamento do território aplicáveis à AE, foi
consultado o Sistema Nacional de Informação Territorial do Portal do Ordenamento do
Território e do Urbanismo, (http://www.territorioportugal.pt/), listando-se de seguida
todos os instrumentos de ordenamento do território em vigor aplicáveis ao concelho
atravessado pelo projecto.

Quadro 4.25 – Instrumentos de Ordenamento do Território Existentes e sua aplicabilidade ao Projecto

Vieira do Minho

Concelho

Instrumentos

Designação

Situação

Diploma

DR

Data

Relevante p/
o projecto

PDM

Vieira do Minho

1ª Publicação

RCM 113/95

250 IS-B

28/10/1995

Sim

PU

Cerdeirinhas

1ª Publicação

RCM 170/2007

206 IS

25/10/2007

---

POAAP

Albufeira da Caniçada

Revisão

RCM 92/2002

105 IS-B

7/5/2002

Não

PS

PBH do Cávado

1ª Publicação

DR 17/2002

63 IS-B

15/3/2002

Não

PS

PBH do Ave

1ª Publicação

DR 19/2002

67 IS-B

20/3/2002

Não

PS

PROF do Baixo Minho

1ª Publicação

DR 17/2007

62 IS

28/3/2007

Sim

PS

PROF do Baixo Minho

Suspensão Parcial

Port. 62/2011

23 IS

2/2/2011

Sim

PS

Rede Natura 2000

1ª Publicação

RCM 115-A/2008

139 IS

21/7/2008

---

Fonte: DGOTDU/SNIT - Sistema Nacional de Informação Teritorial - http://www.territorioportugal.pt/ . Última verificação/actualização 25 de Outubro de 2012.
Legenda:
PDM - Planos Directores Municipais. PP – Plano de Pormenor. MP - Medidas Preventivas. PROT – Plano Regional de Ordenamento do Território. PS – Planos Sectoriais. PBH –
Plano de Bacia Hidrográfica. PROF – Plano regional de Ordenamento Florestal. PU – Plano de Urbanização. POAAP – Plano de Ordenamento de Albufeira de Águas Públicas.
ACRRU -Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística.

Da análise efectuada, verifica-se que do ponto de vista da relevância para o presente
projecto, destaca-se o instrumento a seguir apresentado, o qual será analisado no capítulo
seguinte.
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PDM Vieira do Minho;
Para a elaboração do presente descritor foram considerados os instrumentos relevantes
bem como a informação fornecida pelas entidades contactadas no âmbito do estudo,
apresentando-se de seguida o resultado da análise efectuada.
Como resultado desta análise, e para uma melhor interpretação, foram elaboradas as
seguintes cartas temáticas, incluídas no Volume III – Peças Desenhadas:
-

Ordenamento - Desenho n.º 12, à escala 1:25 000;

-

Condicionantes - Desenho n.º 13, à escala 1:25 000;

-

Outras Condicionantes - Desenho n.º 14, à escala 1:25 000;

-

Carta de Áreas Classificadas com REN - Desenho n.º 15, à escala 1:25 000.

4.4.4

Ordenamento do Território

A Assembleia Municipal da Vieira do Minho aprovou em 30 de Dezembro de 1994, o seu
Plano Director Municipal. Na sequência desta aprovação, a Câmara Municipal iniciou o
processo de ratificação daquele instrumento de planeamento, conforme o disposto no n.º 5
do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março, que culminou com a Resolução de
Conselho de Ministro n.º 113/95 de 28 de Outubro.
De acordo com o Capitulo IV – Classe de uso do solo, artigo incluído na RCM acima referida,
estão definidas as seguintes Classes e Categorias de Espaços (Artigo 41º).
a) Espaços de aglomerados do tipo 1;
b) Espaços de aglomerados do tipo 2;
c) Espaços de aglomerados do tipo 3;
d) Espaços de expansão aglomerados do tipo 1;
e) Espaços de expansão de aglomerados do tipo 2;
f) Espaços industriais;
g) Espaços florestais;
h) Espaços florestais de protecção especial;
i)

Espaços de equipamentos colectivos;
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j)

Espaços agrícolas;

k) Unidades operativas de planeamento e gestão.

De seguida apresenta-se uma breve descrição dos espaços atravessados pela Área de
Implantação do projecto.

Espaços de florestais (Secção VIII – Artigo 71º da RCM)
o

Definição

1 - São espaços não infra-estruturados, de carácter agrícola de mata ou pedregosos, ou
vocacionados para a utilização florestal e silvo-pastoril, que contribuem para o
enquadramento paisagístico e para a transição entre as diferentes unidades de
ordenamento do território
2 - Estes espaços não se destinam à construção, excepto nas condições do artigo seguinte.

o

Condições especiais de edificabilidade

1 – Poderá a Câmara municipal com base em critérios urbanísticos e de acordo com os
objectivos do PDMVM, autorizar a instalação de:
(…) d) Equipamentos e edificações de interesse e promoção municipal, para a resolução de
carências colectivas;
2 – Excluem-se do disposto neste artigo as áreas classificadas como REN
3 – A execução e manutenção de todas as infra-estruturas próprias e necessárias à
construção nesta zona ficarão a cargo dos interessados, não sendo constitutiva de qualquer
direito de construção a abertura de novas vias ou rectificação das existentes.

Quadro 4.26– Síntese das categorias de espaço do ordenamento, no concelho de Vieira do Minho
Concelho

Espaços atravessados pela Área de Implantação

Vieira do Minho

Espaços florestais
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4.4.5

Condicionantes do Uso do Solo

As condicionantes a seguir apresentadas e analisadas, foram obtidas através de pesquisa
bibliográfica dos instrumentos de gestão territorial aplicáveis ao projecto em estudo e de
informações recebidas de entidades com jurisdição sobre o território, conforme a seguir se
apresenta:


Plano Director Municipal;



Informações recebidas de entidades com jurisdição sobre o território:
a. Neste particular, refira-se que no âmbito da 1ª Fase de elaboração do EIA –
Estudo das Grandes Condicionantes e Secção de Sitio, foram apresentadas
nos Anexos I.a, I.b e I.c do referido estudo (apresentadas no Volume IV –
Anexo I do presente EIA) os pedidos e informações recebidas.
b. A organização da correspondência recebida foi efectuada da seguinte
forma:
i. 1º Conjunto (Anexo I-a) - informação solicitada em meados de
Setembro de 2011 e recebida até à data de emissão do estudo em
Novembro de 2011;
ii. 2º Conjunto (Anexo I.b) - informação recebida após a entrega do
estudo em Novembro de 2011;
iii. 3º Conjunto (Anexo I.c) - informação solicitada em Janeiro de 2012
e recebida até à emissão do EGCA-SS, em Março de 2012.



Informações recolhidas através de cartografia (Carta Militar e Ortofotomapas) e
visita de campo.
Na sequência da visita ao local de implantação do Posto de Corte, para a análise de
impactes decorrentes da implantação do projecto considerou-se a seguinte
tipologia de uso do solo actual:

Área Sem Uso Definido
No Desenho n.º 14, à escala 1: 25 000, estão representadas todas as outras condicionantes
identificadas através da análise das respostas das entidades contactadas. No quadro
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seguinte apresentam-se as condicionantes ao uso do solo e servidões identificadas na área
de projecto.

Quadro 4.27 - Condicionantes ao Uso do Solo e Servidões identificadas na área do projecto
Condicionante

Descrição/Fonte

REN - Áreas com Risco de Erosão

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte)

REN – Domínio Hídrico

Plano Director Municipal de Vieira do Minho
Pedido de Prospecção e Pesquisa / Direcção Geral de Energia e Geologia

Outras Condicionantes

Áreas de Regadio / Direcção Geral de Agricultura e Pescas do Norte
Abate de Pinus Pinaster (Pinheiro Bravo)
Abate de Quercus Pyrenaica (Carvalho Negral)

4.4.5.1

Reserva Ecológica Nacional

O regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional é definido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008,
de 22 de Agosto, rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 63-B/2008, de 21 de
Outubro. De acordo como disposto no artigo 20.º, “Nas áreas incluídas na REN são
interditos ou usos e as acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam em:
a) Operações de loteamento;
b) Obras de urbanização, construção e ampliação;
c)

Vias de comunicação;

d) Escavações e aterros;
e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as acções necessárias ao normal e
regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo
e das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais.”
O mesmo artigo estipula ainda que se exceptuam “do disposto no número anterior os usos e
as acções que sejam compatíveis com os objectivos de protecção ecológica e ambiental e de
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN”, considerando-se
como “compatíveis com os objectivos mencionados no número anterior os usos e acções
que, cumulativamente:
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a) Não coloquem em causa as funções das respectivas áreas, nos termos do anexo I; e b)
Constem do anexo II (…), nos termos dos artigos seguintes, como:
i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou ii) Sujeitos à realização de uma mera
comunicação prévia; ou iii) Sujeitos à obtenção de autorização.”

Uma vez que o projecto em apreço será submetido a procedimento de AIA, e caso a CCDR
se pronuncie favoravelmente, não é necessário a solicitação de autorização para utilização
de áreas REN, isto de acordo com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional – Usos e
acções sujeitos à obtenção de autorização (artigos 23º e 24 º do Decreto-Lei n.º 166/2008,
de 22 de Agosto e Portaria n.º 1247/2008, de 4 de Novembro) “Quando uso ou acção esteja
sujeito a procedimento de AIA, nos termos do Decreto-Lei n.º 69/200, de 3 de Maio, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, ou de avaliação de
incidências ambientais, a pronúncia favorável da CCDR compreende a emissão de
autorização”.

4.4.5.1.1

Plano Director Municipal

As áreas sujeitas a servidões administrativas e restrições de utilidade pública encontram-se
delimitadas na planta actualizada de condicionantes do Plano Director Municipal de Vieira
do Minho e regem-se pelo disposto no Capítulo II – Servidões administrativas e restrições
de utilidade pública, artigo 5º.
No âmbito do presente projecto descrevem-se de seguida, as condicionantes atravessadas
pela Área de Implantação:

Reserva Ecológica Nacional (Secção II – Artigo 8º da RCM)
A REN tem por principais objectivos a protecção dos recursos naturais e paisagísticos,
através da salvaguarda das condições e potencialidades essenciais, de que depende o
equilíbrio ecológico e a qualidade ambiental, bem como a manutenção dos valores
económicos, sociais e culturais do município, e foi delimitada nos termos do Decreto-Lei
93/90, de 19 de Março.
o

Regime
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Nos solos considerados REN, delimitados na planta actualizada de condicionantes, não
poderão ser levadas a efeito quaisquer acções que se traduzam em operações de
loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, obras hidráulicas, vias de
comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto vegetal, apenas podendo ser
autorizadas as acções abrangidas pela legislação em vigor ou previstas no presente
regulamento
o

Acções integradas na Reserva Ecológica Nacional

As áreas integrantes na REN, correspondentes à delimitação aprovada são as seguintes:
1. Nas zonas ribeirinhas, águas interiores e áreas de infiltração máxima ou de
apanhamento:
a. Leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias;
b. Cabeceiras das linhas de água, sempre que a sua dimensão e situação em
relação à bacia hidrográfica tenha repercussões sensíveis no regime do
curso de água e na erosão das cabeceiras ou das áreas situadas a jusante;
c. Áreas de máxima infiltração;
d. Ínsuas;
e. Albufeiras e faixas de protecção respectivas;
2. Nas zonas declivosas- áreas com risco de erosão.

o

Acções condicionadas

1 - Para além das excepções previstas no artigo 4º do Decreto-Lei 93/90, de 19 de Março,
poderão ser licenciadas, desde que salvaguardados o equilíbrio ecológico e a qualidade
ambiental, as seguintes acções:
a) Beneficiação ou pequena ampliação de construções existentes, sem mudanças de
uso, ocupando até 30 % da área de construção existente, não excedendo uma área
total de 200 m2;
b) Construção de habitação do proprietário em unidades agro-florestais viáveis até um
máximo de 200 m2 da área de construção, desde que faça prova de que não possui
alternativa com viabilidade e a parcela de terreno tenha uma área mínima de 10 000
m2;
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c) Ampliação da construção com fins turísticos, publica ou privada, que tenha merecido
a aprovação da entidade com tutela;
d) Acções tendo em vista a melhoria das condições de exploração agrícola e florestal,
incluindo pequenos movimentos de terra, bem como instalações de apoio às
actividades agro-florestais, desde que a sua altura não ultrapasse 4,5 m e a área
coberta não exceda 200 m2, salvo os casos técnicos e plenamente justificados.
2 – Independentemente dos condicionamentos de ordem ambiental ou paisagística à
realização de obras ou dos empreendimentos que a entidade competente possa estabelecer,
ao abrigo no disposto no Decreto-Lei 93/90, de 19 de Março, será sempre exigível a
apresentação de:
a. Estudo de enquadramento no espaço envolvente;
b. Declaração na qual o interessado se comprometa a assumir todos os encargos com
a realização e manutenção das infra-estruturas, nomeadamente sanitárias,
eléctricas, telefónicas e viárias, sem prejuízos para terceiros.

Servidões administrativas e restrições de utilidade pública (Secção III – Artigo 12º da RCM)
Nesta secção inclui-se:
Infra-estruturas
 Passagem de Linha Eléctrica;

o

Âmbito

Serão observadas todas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública
constantes da legislação em vigor, além das patentes na planta actualizada de
condicionantes do PDMVM.

Quadro 4.28– Síntese das condicionantes intersectadas pela Área de Implantação do Projecto no
concelho de Vieira do Minho
Concelho
Vieira do Minho

Condicionantes intersectadas pela Área de Implantação
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Linha eléctrica
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4.5
4.5.1

PAISAGEM
Introdução

O carácter paisagístico de uma dada zona pode ser definido como o resultado de um
conjunto de interacções entre a topografia, o clima, os solos resultantes, os habitats
naturais e a influência da ocupação do solo e uso humano dessa zona. A análise e
apreciação do carácter paisagístico são tarefas com uma componente estrutural e
funcional, mais objectiva e relacionada com a análise de factores físicos evidentes, e uma
componente cénica, de âmbito mais alargado e subjectivo, considerando as sensações
transmitidas pelas características qualitativas da paisagem, que variam consoante o
observador e que focam aspectos mais relativos à estética da paisagem, principalmente
tendo em conta que um dos principais objectivos do estudo a que a presente metodologia
se aplica, inclui a percepção da distância e condições em que a visibilidade do Posto de
Corte em apreço poderá ter significado para os observadores potenciais, pelo que o
trabalho in situ assume particular importância.
A metodologia proposta assenta em bases bibliográficas, bem como na experiência da
equipa em analisar os impactes na paisagem e decorrentes da construção de LMAT,
subestações e postos de corte, incluindo a descrição detalhada dos trabalhos a
desenvolver, quer de trabalho de escritório, quer de trabalho de campo.
Esta metodologia inclui também, com a devida ponderação da sua relevância e
aplicabilidade ao caso em estudo, as considerações constantes na legislação relativas a
análise da Paisagem e à elaboração de EIA, nomeadamente: as premissas estipuladas na
“Convenção Europeia da Paisagem” (de acordo com o Decreto-Lei nº 4/2005, de 14 de
Fevereiro) e decorrentes dos estudos complementares, para análise desse factor; as
normas legais para elaboração de EIA constantes no Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de
Novembro (que constitui alteração ao Decreto-Lei nº 69/2000) e na Portaria nº 330/2001,
de 2 de Abril.
Foram ainda considerados os procedimentos da REN, S.A. e o “Guia Metodológico para a
Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de Transporte de
Electricidade-Subestações”, bem como os pareceres mais recentes emitidos pela APA sobre
análise da paisagem, que têm implicado a apresentação de elementos adicionais noutros
EIA de projectos semelhantes.
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No caso presente e atendendo a esta etapa mais detalhada da análise, procedeu-se
essencialmente a uma confirmação e afinamento da caracterização da paisagem na Área de
Estudo (considerada enquanto um buffer de 3 km em volta do Posto de Corte e acesso a
construir), antes efectuada a nível de “Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais e
Selecção de Sítio” (EGCA), nesse caso para uma área mais pequena, e tendo em conta os
dados específicos de projecto. Por motivos óbvios de interesse do estudo para o caso
concreto do projecto em causa, esta análise da paisagem foi mais aprofundada na zona de
influência visual efetiva do Posto de Corte, cujos aspectos mais característicos se
encontram ilustrados e apresentados no Volume IV – Anexos, Anexo VI - Paisagem.
Importa referir que a representação cartográfica do Posto de Corte e respectivo acesso, nos
desenhos de análise da Paisagem, foi necessariamente simplificada (dada a escala de
trabalho ser a de 1:25.000), embora se tenham tido obviamente em consideração todas as
características da intervenção reportadas nas várias especialidades do projecto de
execução, principalmente no que se refere à identificação de impactes e indicação de
medidas de minimização.
Assim, a apreciação da Paisagem da zona afecta ao projecto partiu da publicação
“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”
(da Universidade de Évora), a partir da qual foram identificadas duas Unidades de Paisagem
na Área de Estudo, que se encontram representadas no Desenho n.º 19, à escala 1/25.000,
incluído no Volume III – Peças Desenhadas.
No que se refere à zona envolvente à implantação prevista do Posto de Corte e respetivo
acesso, a apreciação da Paisagem recorreu particularmente à percepção directa feita
durante a visita de campo e à consulta da imagem aérea do local por meio do programa
Google Earth, tendo-se verificado a necessidade de ajustar a delimitação de unidades de
paisagem constante da publicação “Contributos para a Identificação e Caracterização da
Paisagem em Portugal Continental”, bem como proceder à identificação de subunidades de
paisagem, apresentadas no Desenho n.º 19, à escala 1/25.000, incluído no Volume III –
Peças Desenhadas.
Os critérios adoptados para a delimitação de subunidades de paisagem levaram à
compartimentação da área total das Unidades abrangidas, partindo da identificação e
delimitação de parcelas dessas Unidades cujas características específicas se destaquem do
padrão envolvente, não implicando, no entanto, a anulação da homogeneidade e coerência
das Unidades em que se inserem, face à escala do estudo.
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A caracterização local da paisagem, face à diferente escala de abordagem, permite
confirmar, então, as duas unidades de paisagem já identificadas na publicação consultada,
mas acrescida da delimitação de seis subunidades de paisagem – sucintamente descritas no
subcapítulo de “Caracterização Local”.
Ainda no que se refere a uma apreciação mais detalhada da Área de Estudo, as Unidades e
Subunidades em causa foram comparadas com a leitura dos mapas relativos à Paisagem e a
Áreas Protegidas, constantes do site do Atlas do Ambiente, com os relativos a Áreas
Classificadas, constantes do site do Instituto de Conservação da Natureza, e com a
informação constante dos PDM dos concelhos de Vieira do Minho e Montalegre e
percebida pela cartografia geral da Área de Estudo (à escala 1:25.000). Foi ainda tida em
conta a informação produzida no âmbito do EGCA, nomeadamente os capítulos e desenhos
relativos à Ecologia, Ordenamento, Condicionantes, Paisagem, Património e Usos do Solo.
As “Unidades/subunidades de Paisagem” identificadas têm, então, como base as suas
características homogéneas e adequadas à escala do presente estudo (1:25.000), mesmo
apesar de ser possível definir, em cada zona, uma gama diversificada de elementos.
A análise das Unidades e Subunidades de Paisagem é apresentada grosso modo de norte
para sul (acompanhando a numeração atribuída às unidades de paisagem no estudo
“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”).

4.5.2

Análise Cénica

Em termos metodológicos, a análise deste descritor baseou-se também na interpretação
dos desenhos relativos à análise cénica da Paisagem, ou seja, de Qualidade Visual,
Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade Visual e Paisagística, correspondentes às
Peças Desenhadas n.º PCVM-EIA-20-01, n.º PCVM-EIA-21-01 e n.º PCVM-EIA-2201,elaboradas à escala 1/25.000, incluídas no Volume III – Peças Desenhadas
Os desenhos de análise cénica da Paisagem, conforme o nome indica, constituem
instrumentos de apoio para a apreciação cénica da paisagem, a qual inclui não só a
avaliação objectiva do cruzamento entre as características fisiográficas e de ocupação do
solo, mas também a sua análise face a aspectos mais subjectivos, permitindo avaliar melhor
o efeito de uma paisagem com determinadas características físicas sobre a atribuição de
dado valor de qualidade e a consideração da sua capacidade de absorção visual e de
sensibilidade global, itens que particularizam o valor das várias Unidades/Subunidades
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identificadas, no âmbito do Estudo em causa e que contribuem para determinar o
significado dos impactes que a implantação do projecto poderá ocasionar na paisagem.
À semelhança do desenho de Unidades e Subunidades de Paisagem, essa cartografia
complementar elaborada para a componente cénica foi aplicada a um buffer de 3.000 m
em volta da estrutura do Posto de Corte e respetivo acesso, tendo em conta os limites de
acuidade visual comuns. Utilizaram-se as cartas militares como base de representação
cartográfica, sobrepondo-se as classes dos itens Qualidade, Capacidade de Absorção e
Sensibilidade, em transparência e indicando-se ainda, para cada desenho outros elementos
que concorreram para a sua afinação. A representação cartográfica desses elementos
resultou do cruzamento de várias fontes de informação, desde os PDM de Vieira do Minho
e Montalegre, aos dados do CORINE 2006, com grande importância para os dados
recolhidos na fase de EGCA, para a vista aérea proporcionada pelo programa Google Earth
e para o reconhecimento de campo. No caso das LMAT e subestação de Frades recorreu-se
ao mapeamento a nível nacional disponibilizado pela REN SA. Particularmente importantes
ainda foram os dados do “património imóvel” obtidos no site do IGESPAR.
Dado o carácter subjectivo dessa avaliação, recentemente e com a introdução na legislação
portuguesa, da consideração da Convenção Europeia de Paisagem, tem-se vindo a atender
cada vez mais ao efeito da paisagem sobre as populações locais, como forma de
compreender melhor os aspectos que essa mesma população valoriza ou penaliza, na
percepção da Paisagem. No entanto, considera-se que a organização de inquéritos dirigidos
à população e de mesas-redondas com stake-holders locais ultrapassa o âmbito do
presente estudo, pois nesses estudos complementares a abordagem da paisagem é feita de
forma holística, de modo a incluir parâmetros e factores de apreciação que, no âmbito de
um EIA, são apreciados de forma específica por descritores que não a paisagem, cabendo à
análise da paisagem uma abordagem mais específica sobre a sua estrutura global e as
relações visuais existentes. Em todo o caso, importa destacar a forma positiva como os
comerciantes e pessoas que trabalham em negócios de restauração e alojamento encaram
os projectos e obras relacionados com a produção e transporte de energia, dado que
contribuem para a utilização dos meios locais, quer pelas pessoas envolvidas no seu
projecto e análise ambiental, quer por empreiteiros e, posteriormente, pelos encarregados
da sua manutenção.
É ainda ponto assente que por mais que se queira retirar o carácter subjectivo duma
apreciação qualitativa, essa operação é extremamente difícil pelas inúmeras variáveis que
se podem associar aos vários observadores. A maior ou menor valoração de dado
parâmetro de análise da paisagem depende, não só de questões pragmáticas como a idade,
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o sexo, a cultura, a zona de residência, mas também de outras como a saúde, o estado de
espírito no momento, as próprias condições meteorológicas, etc. Além disso, é preciso ter
em conta que a paisagem é um factor que engloba tantos outros, não sendo a sua
apreciação possível mediante uma simples soma de valores, mas devendo esses mesmos
valores ser utilizados de forma adequada a cada caso.
Para elaboração do Desenho n.º 20 – Qualidade Visual, consultou-se bibliografia existente
(essencialmente inglesa, americana e australiana, mas também exemplos portugueses),
acerca do método de análise de preferências da paisagem,6 bem como outros estudos
elaborados pela equipa com o mesmo fim de qualificação da paisagem para além de,
obviamente, se ter tido em conta a sua adequação à tipologia de paisagem a atravessar
pelas estruturas de projecto.
No que se refere aos elementos genéricos incorporados neste desenho, para além da
representação dos elementos de projecto, foram apresentados alguns componentes da
paisagem considerados como auxiliares representativos para a sua apreciação, resultantes
do cruzamento de várias fontes de informação, desde os PDM de Vieira do Minho e
Montalegre, aos dados do CORINE 2006, com grande importância para a vista aérea
proporcionada pelo programa Google Earth e para o reconhecimento de campo:
Elementos de valoração cénica: as linhas de água principais (onde se concentram as
galerias ripícolas dignas de referência); e o património construído mais representativo
em termos paisagísticos (ou seja: o Aqueduto de Ruivães (aparentemente constituído
por uma levada de uso agrícola); e a Ponte da Misarela, sobre o rio Rabagão);
Áreas classificadas, com especial interesse natural e cultural, (ainda enquanto
elementos de valor cénico): o Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG); e as áreas
florestais em regime de protecção especial que, à excepção duma pequena área
existente no concelho de Montalegre, próximo de Linharelhos, corresponde ao
Perímetro Florestal da Serra da Cabreira;
Elementos de intrusão cénica: os equipamentos existentes (de que foi possível
identificar apenas a Subestação de Frades e a ETAR de Campos) e zonas em construção;
as linhas da RNT existentes; uma estrada em construção, de acesso à ETAR antes
referida e ligação entre a EN 103 e a povoação de Lamalonga; e os aerogeradores do
parque eólico da Serra da Cabreira.

6

Ver bibliografia.
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Tendo em conta as componentes formal e estética duma apreciação da qualidade da
paisagem, os parâmetros e ponderações adoptados seguiram factores tão objectivos
quanto possível, tendo-se no entanto considerado imprescindível incorporar outros mais
subjectivos mas, no nosso entender, essenciais para a abordagem da paisagem como um
todo e não só como a soma das partes.
Para o caso concreto das tipologias de paisagem definidas, tendo em conta o grande valor
cénico global, optou-se por considerar uma escala de 4 valores7, limitada a padrões que se
adequam às características globais da zona:
Qualidade muito elevada (digna de destaque);
Elevada (interessante);
Média (amena);
Baixa (vulgar ou degradada por elementos em construção ou outros).
Apesar da consideração dos vários parâmetros referidos, na análise da qualidade cénica
local, os parâmetros que, regra geral, assumiram maior peso foram os mais objectivos: a
ocupação do solo, o relevo, os valores existentes e as intrusões visuais, embora com a forte
consideração do parâmetro relativo ao valor geológico e paisagístico das cumeadas da
Serra da Cabreira e das encostas acentuadas dos rios Rabagão e da Peneda, e os talhões
agrícolas junto às povoações, igualmente identificativos de uma cultura regional. Em
grande conta entrou ainda a luminosidade e o dinamismo (associados à proximidade das
linhas de água mais importantes – destacando-se o Cávado e a foz dos rios Saltadouro e
Rabagão), a harmonia (associada às culturas agrícolas e às zonas mais planas e
homogéneas) e o enquadramento e escala (na ponderação da importância das amplas
panorâmicas obtidas a partir de zonas mais elevadas. Como “elementos transitórios”
consideraram-se as várias zonas actualmente transformadas por operações de construção.
Embora se pudessem considerar as áreas ardidas dentro da categoria de “elementos
transitórios”, não foi possível obter uma cartografia rigorosa das mesmas devidamente
actualizada, tarefa para a que a interpretação da imagem aérea, por meio do programa
Google Earth também se revelou insuficiente.
A classificação da área de estudo relativamente ao seu valor cénico seguiu então a
ponderação dos vários parâmetros, de acordo com o seguinte quadro:

7

Adaptando a metodologia proposta pela “Countryside Agency and Scottish Natural Heritage - Landscape Character

Assessment” – ver bibliografia.
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Quadro 4.29 – Classificação da área de estudo relativamente ao seu valor cénico
Parâmetros

Valor

Ocupação do solo

5

Planos de água

5

Relevo

4

Valores visuais

3

Raridade/originalidade

4

Escala / enquadramento visual

3

Dinamismo / diversidade

2

Harmonia

1

Elementos transitórios

1

O termo “Capacidade de Absorção Visual” corresponde precisamente à capacidade ou
facilidade com que determinada paisagem enquadra ou dissimula o efeito visual de novos
elementos não integrantes da paisagem original, mantendo a sua identidade e qualidade
visual, o que se constitui como particularmente relevante para o âmbito do estudo.
Tendo em conta essa designação, existem critérios ligeiramente diferentes para a sua
consideração, consoante os autores e as tipologias de projectos potencialmente indutores
de impactes visuais. Nessa perspectiva, a equipa responsável pela análise do descritor
paisagem considera ser a capacidade de absorção visual função essencial do relevo e da
ocupação do solo existente, mas também da distância entre observadores e objectos a
apreciar. No entanto, a metodologia proposta para elaboração do Desenho n.º 21 –
Capacidade de Absorção Visual, no presente EIA facilita o seu desenvolvimento, mediante a
utilização de um Modelo Digital de Terreno (MDT) que apenas tem em conta o relevo
existente. Apesar de se considerar que a informação que se obtém resulta incompleta,
considerou-se que a ponderação dos resultados obtidos com a introdução do factor
ocupação do solo a efectuar sobre o desenho de capacidade de absorção iria complicar
significativamente o processo de análise, tendo-se optado por seguir a metodologia do
MDT, e cruzar essa informação com a ponderação de implicações resultantes da ocupação
do solo e concentração e distância de observadores potenciais, apenas na elaboração da
carta de Sensibilidade Visual e Paisagística, recorrendo nesse caso ao conhecimento obtido
do local.
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Identificaram-se, assim, 5 classes de capacidade de absorção visual, produzidas pelo MDT
(com um pixel de 25x25 m), considerando uma altura média dos olhos de observadores
potenciais de 1.60 m, e partindo da identificação das zonas de localização potencial de
observadores, considerados previsivelmente como “mais sensíveis”, representando-se
todas as povoações, a rede viária e elementos de interesse patrimonial aglutinadores de
turistas e observadores.
Os pontos de observação potencial utilizados para classificação da Capacidade de Absorção
Visual foram selecionados conforme a dimensão e concentração dos aglomerados
populacionais, o grau de atração exercido pelos elementos de valor patrimonial e tendo-se
adoptado um espaçamento de 200 metros nos vários elementos da rede viária.
Para cada ponto de observação potencial, foram geradas bacias visuais (de 3 Km de raio)
tendo em conta o MDT, e as classes de capacidade de absorção foram geradas mediante
análise da sobreposição das várias bacias visuais elaboradas.
Assim, foram definidas as seguintes classes, de acordo com a área dentro do buffer de 3 km
possível de visualizar desde cada ponto de observação (considerado como representativo),
sendo inversamente proporcional a essa:
Capacidade de absorção Muito Elevada (áreas com pouca visibilidade a partir de
locais com observadores sensíveis dentro do buffer);
Capacidade de absorção Elevada;
Capacidade de absorção Média;
Capacidade de absorção Baixa
Capacidade de absorção Muito Baixa (áreas com muita visibilidade a partir de locais
com observadores sensíveis dentro do buffer).
A estas classes acresce uma outra (sem representação cromática) que identifica as áreas de
onde, de acordo com o MDT elaborado, não há visibilidade a partir de locais com
observadores sensíveis dentro do buffer.
A metodologia adoptada para elaboração do Desenho n.º 22 – Sensibilidade Visual e
Paisagística baseou-se grosso modo no cruzamento do Desenho n.º 21 – Capacidade de
Absorção Visual e do Desenho n.º 20 - Qualidade Visual. Tendo em conta, conforme já
referido no item anterior, que as bases digitais disponíveis para elaboração do desenho de
Capacidade de Absorção Visual consideram apenas o relevo como factor determinante
dessa mesma capacidade, o desenho de Sensibilidade Visual e Paisagística implicou
Estudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
Volume II - Relatório Síntese
Proc. n.º 003/EIA/0911

150

também a aplicação duma ponderação sobre o resultado obtido pelo cruzamento das duas
cartas já mencionadas (Capacidade de Absorção e Qualidade Visual), em função dos dados
disponíveis sobre a ocupação do solo (desenhos do EIA, CORINE 2006, ortofotomapas,
leitura do Google Earth e reconhecimento do terreno), nomeadamente no que se refere às
áreas mais arborizadas (que limitam a visibilidade potencial para a envolvência) e a locais
onde é previsível concentrar-se um maior número de observadores.
Partiu-se então duma tabela de dupla entrada, cruzando inicialmente apenas os dados de
Capacidade de Absorção e Qualidade Cénica:

CÉNICA

QUALIDADE

Quadro 4.30 – Capacidade de Absorção Visual
Mto.Elevada

Elevada

Média

Baixa

Mto.Baixa

Mto.Elevada

Baixa

Média

Elevada

Mto.Elevada

Mto.Elevada

Elevada

Baixa

Média

Elevada

Elevada

Mto.Elevada

Média

Mto.Baixa/Nula

Baixa

Média

Média

Elevada

Baixa

Mto.Baixa/Nula

Mto.Baixa/Nula

Baixa

Média

Média

Identificaram-se, inicialmente, 5 classes de sensibilidade visual e paisagística, sobre as quais
se introduziu uma ponderação associada à presença de observadores potenciais e à
existência de uma ocupação do solo que implique a consideração de obstáculos visuais,
nomeadamente os fornecidos pelas manchas arbóreas. A ponderação referida foi aplicada
da seguinte forma:
As áreas arborizadas implicaram a diminuição do valor de sensibilidade atribuído
em 1-2 classes, consoante o conhecimento do local específico;
As áreas com maior número de observadores potenciais implicaram o aumento do
valor de sensibilidade atribuído em 1 classe.
Da aplicação da ponderação referida optou-se, para facilidade de leitura e pela aplicação do
método ao âmbito do trabalho (inicialmente a caracterização é feita unicamente para que
se possam intuir os impactes prováveis da implantação do projecto), por representar
apenas as áreas de Sensibilidade Média, Elevada e Muito Elevada, pois são as mais sujeitas
a impactes.
Para facilitar a posterior apreciação dos impactes potenciados pela implantação do
projecto, apresentam-se no fim um quadro síntese, que organiza para todas as
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unidades/subunidades de paisagem os valores de qualidade, capacidade de absorção e
sensibilidade visual presentes, conforme a cartografia específica.

4.5.3

Estrutura da Paisagem

Em termos muito genéricos, a área de estudo desenvolve-se na bacia hidrográfica do rio
Cávado, integrando-se na zona geográfica de “entre Douro e Minho”8 e podendo visualizarse características diferenciadas, nomeadamente entre a faixa Norte – sob influência mais
direta do Rio Cávado e Serra do Gerês – e Sul – onde a presença mais marcante são os
cumes da Serra da Cabreira. Em toda a zona notam-se frequentes afloramentos graníticos
que contribuem para um aumento do valor visual duma paisagem, já de si extremamente
rica.
A zona Norte desenvolve-se, então, numa faixa ao longo do rio Cávado, caracterizando-se
por um panorama de extrema beleza, dominado pela presença do grande plano de água da
albufeira de Salamonde e acentuado pela vista directa do Parque Nacional da PenedaGerês. Em termos de ocupação humana, esta faixa, mais próxima do rio Cávado, inclui, na
margem esquerda, três povoações – Frades, Vila Nova e Sidrões.
A zona Sul, que corresponde à grande maior parte da área em estudo, compreende
diferentes tipologias de paisagem, mais humanizadas (junto às estradas) ou mais agrestes –
nas encostas acentuadas dos principais cursos de água (Cávado, Rabagão e Saltadouro (que
para montante assume a designação de rio da Peneda e ainda mais para montante de rio
da Laje)) e nos cumes da Serra da Cabreira.
Em toda a área dominam os declives acentuados, razão pela qual, à parte a EN103, que se
encontra com um bom piso e que contorna as serras da Cabreira e do Gerês, tocando todos
os lençóis de água das albufeiras do Alto Cávado e Alto Rabagão, e permitindo uma visão
quase constante em direcção ao Cávado, dentro da área de estudo, as outras estradas
facilmente transitáveis, são frequentemente sinuosas e íngremes, integrando-se com
facilidade na paisagem envolvente, mas limitando por vezes o acesso a lugares pitorescos.
Em termos de coberto vegetal, as áreas de floresta de espécies indígenas alternam-se com
matas escuras de eucaliptos e pinheiros e com extensões de matos rasteiros. Entrecortados
em terraços, mais ou menos estreitos, vêem-se pequenos campos agrícolas verdejantes,
delimitados por altas videiras e parreiras. As linhas de água são uma constante por toda a

8

“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, Volume II, página 8.
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área, com a sua vegetação característica, constituindo, nas áreas de cotas mais altas, as
únicas linhas “verdes” numa paisagem de coberto mais ralo e pobre e, muitas vezes,
destruída pelos incêndios.
No Desenho n.º 19 podem-se observar as Unidades de Paisagem de acordo com a sua
individualização constante no estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da
Paisagem em Portugal Continental” (confirmadas mediante visita de campo).
A esse respeito, verificou-se apenas que a Unidade de Paisagem 13 – Serra do Larouco e
Barroso – identificada na figura como afectando uma pequena parcela a noroeste da área
de estudo não se aplica na presente análise, quando examinada em relação com a unidade
10 – Serra da Cabreira e Montelongo – à escala do presente estudo.
Por questões de facilidade de leitura, optou-se por descrever as Unidades identificadas de
acordo com uma sequência idêntica à atribuída na publicação “Contributos para a
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, utilizando a mesma
numeração e designações das unidades de paisagem, adotando-se o mesmo critério na
identificação posterior de subunidades, de norte, para sul.
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Figura 4.1 – Grandes Unidades de Paisagem

As características mais pertinentes das unidades de paisagem identificadas encontram-se
descritas a seguir:
Unidade 9 – Serras da Peneda-Gerês
“Esta é uma paisagem com uma morfologia acidentada e altitudes elevadas, apresentando
condições climáticas determinadas em grande parte por este relevo (...). Ao relevo vigoroso
associa-se assim uma enorme frescura, abundância de água, vegetação luxuriante e
variada”.9
Na área de estudo, esta unidade é abrangida de forma marginal, concentrando-se na
imediata envolvência do rio Cávado e na foz do rio Rabagão, nessa zona ainda sob

9

Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (elaborado pela

Universidade de Évora) – volume II, pág. 65.
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influência das alterações impressas pela barragem de Salamonde, pelo que formam planos
de água alongados, cujos desníveis marginais permitem que a faixa interníveis tenha pouca
expressão, constituindo “elementos singulares” na paisagem e contribuindo ulteriormente
para imprimir uma grande riqueza cromática e efeito cenográfico de elevado valor.
A presença constante da água, em conjunto com a vegetação arbórea em que predominam
os carvalhos, os castanheiros e os sobreiros, transmite grande dinamismo aos panoramas
existentes.

Figura 4.22 - Confluência dos Rios Cávado e Rabagão

Figura 4.23 - Ponte da Misarela

Para além da área protegida do Parque Nacional da Peneda-Gerês, na margem direita do
Cávado, sobrepõe-se, na área de estudo, o Sítio Natura 2000 do mesmo nome.
“Não se trata de uma unidade de paisagem que se possa qualificar como rara mas que
possui facetas muito particulares, mesmo considerando o conjunto das serras do Norte de
Portugal”.10

Unidade 10 – Serra da Cabreira e Montelongo
“As serras da Cabreira (1 262 m) e de Montelongo, pela sua altitude e morfologia
correspondem, (...), a paisagens claramente diferenciadas das envolventes, (...), o que
justifica a sua individualização como unidade”.11

10

Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (elaborado pela

Universidade de Évora) – volume II, pág. 69.
11

Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (elaborado pela

Universidade de Évora) – volume II, pág. 73.
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A área de estudo cobre nomeadamente a Serra da Cabreira, que se diferencia da vizinha
Serra do Gerês, essencialmente pelos cumes mais suaves e arredondados e pela existência
de zonas planálticas. Os declives tornam-se mais severos nos vales onde as linhas de água
se encaixam, sendo de referir a presença de freixos e amieiros nas galerias ripícolas.
Nesta Unidade e dentro da área de estudo, destacam-se os afloramentos rochosos e o
coberto vegetal ralo embora com a presença de encostas cobertas com matas de espécies
florestais mistas, incluindo o pinheiro mas também o castanheiro e o carvalho. É, portanto,
uma paisagem de vistas elevadas e amplas, em que as zonas mais aplanadas são
aproveitadas para pastagens e folhas cerealíferas.
É no entanto, de referir a grande aproximação do limite norte desta Unidade ao Rio Cávado
e ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, o que leva a que esta Unidade se aproprie de parte
das características apontadas para a Unidade anterior, pois nas zonas de encosta da
margem do Rio Cávado, torna-se evidente de novo a abundância de água, com a presença
do plano de água da albufeira de Salamonde e o vale de grande expressão do Rio de
Saltadouro. O povoamento torna-se também mais denso, localizando-se ao longo das vias
de comunicação principais.

Figura 4.24 - Zona de cotas mais elevadas

Figura 4.25 - Zona próxima do rio Cávado – vale do rio Saltadouro

Neste caso, em termos de instrumentos de protecção ambiental e paisagística, sendo de
mencionar também, em termos de PDM, no concelho de Vieira do Minho, o Espaço
Florestal de Protecção Especial correspondente ao Perímetro Florestal da Serra da Cabreira.
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“Esta não é uma unidade com forte identidade por constituir como que uma transição entre
os vários tipos de paisagem bem definidos”.12

4.5.4

Caracterização local da Paisagem

Em comparação com a figura de “Grandes Unidades de Paisagem” anterior, foi então
elaborado o Desenho n.º 19 - Unidades e Subunidades de Paisagem, que reflecte a
abordagem sobre a apreciação da paisagem à escala do presente estudo.
Apesar do Desenho n.º 19 mostrar a redefinição dos limites das “Grandes Unidades de
Paisagem” constantes no estudo da Universidade de Évora, essa redelimitação foi ditada
apenas pela diferença de escala, mantendo-se as características já identificadas no
subcapítulo de “Estrutura da Paisagem” anterior, pelo que, na presente “Caracterização
Local”, procede-se apenas à indicação dos elementos de maior destaque das subunidades
de paisagem.
Complementarmente à descrição sintética dessas Subunidades de Paisagem, deve-se ler
também o quadro síntese final.
Para o caso em estudo, a diferenciação das Subunidades de Paisagem (sub-UP) decorreu,
complementarmente, das características de relevo, de ocupação do solo e de todos os
parâmetros ponderados para atribuição da sua qualidade, podendo-se designá-las como se
segue:
Unidade 9 – Serras da Peneda-Gerês
o sub-UP9A – zona de influência do Parque Nacional da Peneda-Gerês;
o sub-UP9B – zona humanizada de Frades e Vila Nova.
Unidade 10 – Serras da Cabreira e Montelongo
o sub-UP10A – encostas naturalizadas dos rios Cávado e Rabagão e da albufeira de
Venda Nova;
o sub-UP10B – zona rural de Ruivães, Campos e Zebral;
o sub-UP10C – zona naturalizada de influência do rio da Peneda;
o sub-UP10D – cumeadas da Serra da Cabreira.
12

Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (elaborado pela

Universidade de Évora) – volume II, pág. 74.
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4.5.4.1 Subunidades pertencentes à Unidade de Paisagem 9 – Serras da Peneda-Gerês
4.5.4.1.1

Subunidade 9A – Zona de influência do Parque Nacional da Peneda-Gerês

O buffer de 3 km em volta da zona de implantação do projecto limita esta subunidade, sob
influência direta do Parque Nacional da Peneda-Gerês a duas pequenas parcelas que, no
entanto, se distinguem notoriamente da subunidade seguinte, nomeadamente pela
manutenção do espaço naturalizado (da primeira), com vegetação à base de matos e
espécies autóctones, embora na parcela mais oriental seja abrangido um troço da estrada
de acesso ao Parque, marginal ao rio Cávado.
Este efeito de naturalização, associado à presença do plano de água da albufeira de
Salamonde, levam a que a sua qualidade visual seja elevada a muito elevada. No entanto, o
encaixe do rio e a pouca presença de observadores neste local levam a que a capacidade de
absorção visual seja elevada a muito elevada e a sensibilidade visual consequentemente
baixa a nula.

4.5.4.1.2

Subunidade 9B – Zona humanizada de Frades e Vila Nova

A zona humanizada de Frades e Vila Nova localiza-se na confluência dos Rios Cávado e
Rabagão, no extremo nordeste da área de estudo.
Insere-se ainda na faixa relativa à grande unidade de paisagem 9 (do estudo “Contributos
para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”) e corresponde
a uma zona com cotas mais baixas, mantendo-se nas faixas de margem dos rios referidos,
na envolvência das povoações de Frades, Vila Nova e Sidrós (ou Sidrões), notando-se a
presença de vegetação muito rica.
As povoações referidas apresentam um carácter pitoresco, nomeadamente Sidrões, com
casas de granito e ruas muito estreitas, não favoráveis à circulação de veículos automóveis,
o que constitui neste caso um aspecto positivo.
Trata-se de uma paisagem de grande riqueza visual, embora a sua relação mais directa com
zonas dos rios meandrizadas, a cotas restritas, leve à diminuição da visualização para outras
unidades e subunidades em volta. Considera-se, assim, que o valor cénico encontra-se
entre o elevado e o muito elevado, reduzindo pontualmente para médio, devido ao efeito
intrusivo do atravessamento de duas linhas de MAT e, dado encaixe dos rios, tem uma
capacidade de absorção visual elevada a muito elevada e uma sensibilidade visual baixa a
nula.
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4.5.4.2 Subunidades pertencentes à Unidade de Paisagem 10 – Serras da Cabreira e
Montelongo
4.5.4.2.1

Subunidade 10A – Encostas naturalizadas dos rios Cávado e Rabagão e da
albufeira de Venda Nova

Esta subunidade de paisagem insere-se já na grande unidade de paisagem 10, constituindo
a zona de articulação com a grande unidade de paisagem 9. Desenvolve-se essencialmente
na encosta sobre o rio Cávado e, mais concretamente, na zona alargada de influência da
albufeira de Salamonde, abrangendo, portanto, as vertentes dos rios Saltadouro e Rabagão
e prolongando-se para as encostas da albufeira de Venda Nova (essa no concelho de
Montalegre, já fora da área de estudo). O coberto vegetal apresenta-se mais ralo e de
características subarbustivas nas encostas com declives mais pronunciados, embora na
aproximação às zonas povoadas da subunidade 10B e da envolvência da EN103, se note
uma densificação do coberto arbóreo, com presença de matas de espécies mistas, folhosas
e resinosas. Verifica-se, no entanto, que esse tipo de vegetação é nitidamente cortado, na
faixa de protecção das linhas de transporte de energia existentes, voltando a verificar-se o
predomínio de coberto vegetal de baixo porte e a permanência apenas de árvores de
espécies autóctones, como sobreiros.
As maiores cotas atingidas possibilitam uma maior amplitude visual, o que se destaca
particularmente no atravessamento do vale do rio de Saltadouro.
Apesar da grande beleza e amplitude da paisagem, a presença de várias estruturas que
levaram à concentração de apoios e linhas de transporte de energia (Posto de Corte da
Central de Frades e Subestação de Frades), levam a que a qualidade genérica desta Unidade
seja média, subindo a um valor elevado no vale do rio de Saltadouro, na envolvência da
povoação de Vila Nova e do vale do rio Rabagão e nas zonas mais elevadas com vegetação
arbórea autóctone, que enriquece a paisagem com o seu cromatismo (parte do vale do rio
Saltadouro encontra-se retratado nas fotos do ponto 9 do anexo fotográfico). Na zona mais
baixa do vale do rio Rabagão a qualidade cénica atinge mesmo um valor muito elevado,
sendo de destacar, nesse sentido, a presença da Ponte da Misarela, que se encontra
classificada enquanto Imóvel de Interesse Público, desde 1993. Dentro desta subunidade
inclui-se ainda grande parte da Via XVII de Ruivães e a Ponte da Rês ou Ponte Velha sobre o
rio Saltadouro, embora sem estatuto de classificação patrimonial.
Por outro lado, é nesta subunidade que se concentram as infraestruturas de transporte de
energia, na faixa mais a norte, e zonas ainda em construção, na parte mais oriental desta
subunidade, o que leva à atribuição pontual de zonas com qualidade baixa.
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A capacidade de absorção visual, por outro lado, tendo em conta os declives abruptos e a
orientação das encostas, é prevalentemente elevada e muito elevada, embora descendo a
valores médios e baixos nas zonas mais elevadas e, portanto, com maior acessibilidade
visual, junto ao troço oeste da EN103, na EM103-8, entre Vila Nova e Ferral, e no lugar de
Carqueijal, a norte de Campos.
Assim, a sensibilidade visual é maioritariamente baixa a nula, embora se verifiquem zonas
pontuais com sensibilidade média e até elevada, igualmente junto ao troço oeste da EN103
e no lugar de Carqueijal.

4.5.4.2.2

Subunidade 10B – Zona rural de Ruivães, Campos e Zebral

Esta subunidade que decorre, em parte, da análise efectuada no âmbito do EGCA, define-se
no eixo de cumeada que se estabelece nesta região, localizada na margem esquerda dos
rios Cávado e Rabagão. É precisamente nesta zona planáltica, que separa as sub-bacias
hidrográficas do Rabagão, que corre a norte e desagua logo no rio Cávado, e do rio da
Peneda ou da Laje, também ele afluente da margem esquerda do Cávado, onde conflui um
pouco mais à frente, que se concentra a presença humana desta Unidade de Paisagem,
dentro da área de estudo.
É devido a esse carácter aglutinador das povoações e ao traçado consequente ou
consequência das estradas, que se deve o prolongamento desta subunidade de paisagem
para sudoeste, abrangendo a povoação de Espindo e a sua envolvente, e para sudeste, para
as povoações de Lamalonga e Linharelhos, justificando-se ainda a delimitação de uma
parcela separada desse continuo rural, constituída pelo aglomerado populacional de Zebral.
Aqui se encontram então as povoações existentes nesta Unidade, na área de estudo:
Ruivães, Pousadouro, Vale, Botica, Santa Leocádia, Espindo (foto do ponto 6), Campos,
Lamalonga, Linharelhos e Zebral. É em volta destas povoações e, portanto, dentro deste
eixo que se desenvolveu a actividade agrícola e pecuária, aproveitando a maior suavidade
dos declives e criando espaços de cultivo com a construção de muros de pedra seca. A
paisagem surge por isso com a marca do homem bem presente, contrastando com os vales
onde correm os cursos de água, inacessíveis e encaixados em vertentes muito inclinadas,
repletos de vegetação natural. Grande parte destas povoações e a sua relação com a zona
de implantação do Posto de Corte podem ser observadas nas fotos do ponto 1 do Anexo
Fotográfico. A povoação do Zebral, onde se prevê que possam incidir os principais impactes
visuais de implantação do posto de corte, encontra-se retratada nas fotos dos pontos 4, 5, 7
e 8, e a foto do ponto 9 ilustra uma orada na periferia de Ruivães, em relação visual com o
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atravessamento do rio Saltadouro (subunidade 10A) e com a zona de implantação do Posto
de Corte (subunidade 10C) à distância.
Uma vez implantadas em zonas planálticas, a exposição visual é maior. No entanto, a
coesão do edificado, os telhados e a volumetria, mantêm-se relativamente constantes, o
que confere uma qualidade visual elevada à paisagem construída, embora desça a valores
médios próximo de Lamalonga e Linharelhos.
Para a atribuição de valores elevados de qualidade concorre a presença de vários
elementos de interesse patrimonial, como parte da Via XVII de Ruivães e do Aqueduto de
Ruivães, e ainda o Povoado fortificado de S. Lourenço e o Pelourinho de Ruivães, este
último classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1933. Por outro lado, a
influência das infraestruturas de transporte de energia e a ETAR de Campos são apenas
marginais, embora levem a reduzir a qualidade para média junto a Pousadouro, sob a
influência visual do traçado das LMAT e para baixa, na envolvente da ETAR de Campos.
Alguma vegetação natural, como o carvalhal, ainda persiste nesta subunidade, em locais
mais inacessíveis ou afastados dos núcleos edificados. O castanheiro faz também parte da
paisagem agrícola, encontrando-se de forma dispersa e nos contornos de diversas folhas de
cultura.
Apesar da concentração elevada de observadores potenciais, a modelação do terreno
levam a que a capacidade de absorção visual só atinja valores muito baixos próximo de
Vale, embora as zonas com valores baixos e médios abundem, em Vale, Pousadouro,
Ruivães, Zebral, Espindo e na zona do Povoado fortificado de S. Lourenço. De resto, verificase uma capacidade de absorção elevada e muito elevada, nomeadamente em Botica,
Campos, Lamalonga e Linharelhos.
Tendo em conta os valores de qualidade e capacidade de absorção visual, então, verifica-se
que a sensibilidade é maioritariamente média e elevada, embora se mantenha baixa a nula
em Lamalonga e Linharelhos.

4.5.4.2.3

Subunidade 10C – Zona naturalizada de influência do rio da Peneda

Esta subunidade inclui o rio da Peneda e todas as áreas na sua envolvente, de carácter
florestal ou naturalizado. Este rio começa por ser da Laje, quando passa junto a Linharelhos,
Lamalonga e Campos. Mais adiante, depois de passar próximo de Zebral, continua em
direcção a Ruivães e assume a designação de rio da Peneda. Mas, depois de passar sob a
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Ponte Grande, no traçado da EN 103, corre junto a Ruivães e Vale e fica conhecido por rio
de Saltadouro até que logo desagua na albufeira de Salamonde, no rio Cávado.
Este curso de água corre encaixado na morfologia granítica, com declives severos nas suas
margens. Sendo desta forma pouco acessível, teve oportunidade de se desenvolver uma
galeria ripícola com alguma expressão, onde se encontram carvalhos, amieiros e vegetação
arbustiva característica do carvalhal da zona temperada húmida.
São notadas diversas superfícies de afloramentos rochosos nos cumes arredondados e nas
próprias encostas do rio.
É num destes cumes, precisamente no lugar da Peneda, que se prevê a implantação do
Posto de Corte âmbito do presente estudo. Principalmente por esse motivo, encontra-se
profusamente retratada, nas fotos dos pontos 1 a 4 e 9 do anexo fotográfico.
Esta subunidade engloba por isso uma alternância de altimetria, entre os cursos de água e
as zonas de cumeada intersticiais, sem uso habitacional ou agrícola.
Em face das características desta paisagem, pode afirmar-se que possui média a elevada
qualidade visual, respeitando os valores mais altos ao vale do rio da Peneda, com a sua
Ponte dos Pardieiros e o prolongamento da levada que constitui o Aqueduto de Ruivães
(foto do ponto 4), e aos grupos de folhosas. A capacidade de absorção visual é variável –
média e baixa, próximo da EM 523 (junto ao local previsto para o Posto de Corte e
respetivo acesso – fotos do ponto 3) e nas encostas junto ao caminho entre Espindo e
Zebral; e elevada e muito elevada nas zonas de relevo mais encaixado. Como consequência,
a sensibilidade visual da paisagem varia igualmente entre valores médios e elevados, em
correspondência com as zonas de capacidade de absorção mais baixa, e baixa a nula nas
zonas mais encaixadas.

4.5.4.2.4

Subunidade 10D – Cumeadas da Serra da Cabreira

A zona de encosta da Serra da Cabreira é, com a subunidade 10A, a que ocupa maior
extensão dentro da área de estudo.
À semelhança das outras subunidades de paisagem, também nesta se assiste a uma
homogeneidade relativa, tendo em conta a escala do estudo.
Atravessando diferenças altimétricas bastante constantes e desenvolvendo-se sempre em
zona de alta encosta e cumeada, a presença da Serra da Cabreira imprime diferenças
visuais ao panorama observado, para além de algumas variações no coberto vegetal e no
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aumento substancial de afloramentos rochosos. De forma genérica, esta subunidade
contorna zonas habitadas, verificando-se, no entanto, dada a grande acessibilidade visual
que as cotas altas imprimem, que a sensibilidade visual atinge valores médios, elevados e
mesmo muito elevados principalmente na parte oeste desta subunidade, mantendo-se
como baixa a nula na parte este.
Este grau de sensibilidade visual decorre parcialmente da capacidade de absorção que
concentra valores médios a muito baixos nas zonas mais elevadas e, portanto, de maior
exposição visual, subindo a elevada e muito elevada nas encostas orientadas para o
exterior da área de estudo e nas zonas mais encaixadas.
Nesta subunidade, as encostas acentuadas e as diferenças de coberto vegetal, perceptíveis
com a variação altimétrica nos cumes da Serra da Cabreira, acentuam os contrastes
visualizados (visualização em último plano, nas fotos do ponto 1 do anexo fotográfico). A
essa situação corresponde um coberto vegetal predominantemente rasteiro, onde os
afloramentos rochosos assumem maior expressão e cuja natureza mais agreste faz o
paraíso dos cavalos e do gado, que aí circulam independentes.
A presença de matas arbóreas concentra-se na envolvência de vales e a encostas mais
húmidas, existindo algumas manchas com ocupação florestal dentro do Perímetro florestal
da Serra da Cabreira.
Apesar do aspecto agreste dos cumes mais altos, trata-se de uma paisagem de grande
beleza, naturalidade e amplitude de vistas, atribuindo-se um valor cénico elevado a essas
zonas e médio à sua envolvente, com a exceção do cume onde se insere o parque eólico da
Serra da Cabreira, igualmente de valor médio.

4.5.5

Quadro Síntese

Para facilitar a interpretação e aplicação aos projectos, desta análise da paisagem,
apresenta-se o quadro seguinte, que sintetiza os valores de qualidade, capacidade de
absorção e sensibilidade visual para cada subunidade abrangida pela área de estudo.
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Quadro 4.31 - Quadro síntese das unidades e subunidades de paisagem abrangidas pela área de estudo
Análise cénica

Unidades /
Subunidades de Paisagem

Qualidade Visual

Capacidade de Absorção
Visual

Sensibilidade Visual

UP9 – Serras da Peneda-Gerês
Sub-UP9A – Zona de influência do Parque Nacional
da Peneda-Gerês
Sub-UP9B - Zona humanizada de Frades e Vila Nova

Elevada a Mtº Elevada
Elevada a Mtº Elevada
(pontualmente média)

Elevada a Mtº Elevada

Baixa a Nula

Elevada a Mtº Elevada

Baixa a Nula

UP10 – Serras da Cabreira e Montelongo
Genericamente Média a
Elevada
sub-UP10A – Encostas naturalizadas dos rios Cávado

Baixa – infraestruturas e

e Rabagão e da albufeira de Venda Nova

zonas em construção
Mtº Elevada – vale do

Genericamente Elevada a Mtº

Baixa a Nula

Elevada

(pontualmente média

Média a Baixa junto ao troço W

e elevada junto ao

da EN103, na EM103-8 e em

troço W da EN103 e

Carqueijal

em Carqueijal)

Rabagão

Elevada a Mtº Elevada – Botica,
Elevada
sub-UP10B – Zona rural de Ruivães, Campos e Zebral

Média – Pousadouro,
Lamalonga e Linharelhos

Campos, Lamalonga e Linharelho

Predominantemente

Média e Baixa – Vale,

Média e Elevada

Pousadouro, Ruivães, Zebral,

Baixa a Nula –

Espindo e povoado de S.

Lamalonga e

Lourenço

Linharelhos

Baixa – ETAR de Campos

Mtº Baixa - Vale

sub-UP10C – Zona naturalizada de influência do rio
da Peneda

Média a Elevada

Variável: Média a Baixa junto à

Variável: Média e

EM523 e junto ao caminho entre

Elevada nas zonas de

Espindo e Zebral

CAV mais baixo

Elevada a Mtº Elevada nos vales

Baixa a Nula nos vales

encaixados

encaixados
Média a Mtº Elevada

sub-UP10D – Cumeadas da Serra da Cabreira

Média a Elevada

Média a Mtº Baixa nas encostas

nas encostas

orientadas a norte e este

orientadas a norte e

Alta e Mtº Alta nas encostas a

este

sul e vales

Baixa a Nula nas
encostas a sul e vales
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4.6

AMBIENTE SONORO

No âmbito do Projecto de Execução do Posto de Corte foi elaborado pela REN, S.A. o Estudo
de Condicionamento Acústico apresentando-se de seguida as considerações técnicas
incluídas no referido Estudo, complementadas pelos trabalhos realizados pela Equipa
Técnica da Trifólio, Lda.

4.6.1

Introdução

Na envolvente próxima do local de implantação do projecto existem alguns receptores
sensíveis (edifícios de habitação) (situados a distâncias iguais ou superiores a 565m dos
limites do Posto de Corte) e armazéns de apoio às actividades agrícolas locais, não se
verificando a existência de fontes de ruído significativas.
A estrada local mais próxima (a partir da qual, inclusivamente, será feito o acesso ao Posto
de Corte) é a EM623, que se desenvolve a Norte/Poente da mesma, a uma distância
aproximada, em linha recta, de 410m, e apresenta volumes de tráfego bastante reduzidos.
A implantação do projecto é para ser efectaur num terreno sem ocupação sensível ao
ruído, na freguesia de Ruivães, concelho do Vieira do Minho, nas proximidades das
povoações de Zebral, Coutados da Ladeira, Campos e Botica.
No que concerne a fontes ruidosas de interesse, o Posto de Corte integrará 2 (duas)
reactâncias “Shunt” que funcionarão em simultâneo.
Por forma a caracterizar o ambiente sonoro actual e para avaliar o cumprimento das
exigências regulamentares aplicáveis em matéria de ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de
Janeiro – REGULAMENTO GERAL DE RUÍDO), bem como a eventual necessidade de implementar
medidas de condicionamento acústico no futuro Posto de Corte, foram realizadas recolhas
de dados acústicos na sua área envolvente, em particular junto dos locais habitados mais
próximos (potencialmente mais expostos ao ruído do Posto de Corte (ver Desenho 26 e
Anexo VII.a – Registo Fotográfico). Os dados registados serão posteriormente comparados
com os níveis sonoros previsivelmente resultantes do funcionamento do novo Posto de
Corte, em plena operação, nas condições futuras (Fase de Exploração).
Foi também preparado um modelo de cálculo digital, com software específico para o efeito,
para previsão dos níveis sonoros com origem no funcionamento da futura instalação.
Por fim, caso se verifique a necessidade de adopção de medidas de minimização de ruído,
serão descritas e justificadas as soluções técnicas optimizadas para redução do ruído com
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origem nos equipamentos do Posto de Corte, para cumprimento das disposições
regulamentares expressas no diploma acima referido, visando melhorar a qualidade de vida
dos receptores sensíveis potencialmente afectados.

4.6.2

Enquadramento Legal

A legislação em vigor em matéria de prevenção e controlo poluição sonora, aprovada pelo
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro (REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO), estabelece o
seguinte:
Artigo 3.º - Definições
Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por:
(…) a) Actividade ruidosa permanente: a actividade desenvolvida com carácter permanente,
ainda que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou
permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte de ruído, designadamente
laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços;
(…)
c) Avaliação acústica: a verificação da conformidade de situações específicas de ruído com
os limites fixados;
d) Fonte de Ruído: a acção, actividade permanente ou temporária, equipamento, estrutura
ou infra-estrutura que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou
permaneça em locais onde se faça sentir o seu efeito;
(…)
i) Indicador de ruído: o parâmetro físico-matemático para a descrição do ruído ambiente
que tenha uma relação com um efeito prejudicial na saúde ou no bem-estar humano;
j) Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno (Lden): o indicador de ruído, expresso em
dB(A), associado ao incómodo global, dado pela expressão:
Lden = 10×log 1/24 [13×10Ld/10 + 3×10(Le+5)/10 + 8×10(Ln+10)/10
l) Indicador de ruído diurno (Ld): o nível sonoro médio de longa duração, conforme definido
na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado durante
uma série de períodos diurnos representativos de um ano;
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m) Indicador de ruído do entardecer (Le): o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano;
n) Indicador de ruído nocturno (Ln): o nível sonoro médio de longa duração, conforme
definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versão actualizada correspondente, determinado
durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano;
o) Mapa de ruído: o descritor do ruído ambiente exterior, expresso pelos indicadores L den e
Ln, traçado em documento onde se representam as isófonas e as áreas por elas delimitadas
às quais corresponde uma determinada classe de valores expressos em dB(A);
p) Período de referência: o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruído, de
modo a abranger as actividades humanas típicas, delimitado nos seguintes termos:
i) Período diurno - das 7 às 20 horas;
ii) Período do entardecer - das 20 às 23 horas;
iii) Período nocturno - das 23 às 7 horas;
q) Receptor sensível: o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de
lazer, com utilização humana;
(…)
s) Ruído ambiente: o ruído global observado numa dada circunstância num determinado
instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou
longínqua do local considerado;
(…)
t) Ruído particular: o componente do ruído ambiente que pode ser especificamente
identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada fonte sonora;
u) Ruído residual: o ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para
uma situação determinada;
v) Zona mista: a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja
ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na
definição de zona sensível;
x) Zona sensível: a área definida em plano municipal de ordenamento do território como
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de
lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços
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destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de
restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem
funcionamento no período nocturno;

(…) Os valores limites de exposição, expressos no Art.º 11.º, são função da classificação de
uma zona como mista ou sensível.
Artigo 11.º - Valores limite de exposição
1 - Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados
os seguintes valores limite de exposição:
a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A),
expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55
dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em vigor
do presente Regulamento, uma grande infra-estrutura de transporte não devem ficar
expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador L den, e
superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
(…) 3 - Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.os 2 e 3 do
artigo 6.º, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos
receptores sensíveis os valores limite Lden igual ou inferior a 63 dB(A)e Ln igual ou inferior a
53 dB(A).
(…) No caso em apreciação a classificação das zonas como “mistas” ou “sensíveis” não está
ainda definida em instrumentos de planeamento territorial (Art.º 6.º), pelo que são
aplicáveis os limites expressos no n.º 3.º do Art.º 11.º.

Artigo 12.º - Controlo prévio das operações urbanísticas (…)
6 - É interdito o licenciamento ou a autorização de novos edifícios habitacionais, bem como
de novas escolas, hospitais ou similares e espaços de lazer enquanto se verifique violação
dos valores limite fixados no artigo anterior.
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Artigo 13.º - Actividades ruidosas permanentes
1 - A instalação e o exercício de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores sensíveis
isolados estão sujeitos:
a) Ao cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.º;
b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o
valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do
ruído particular da actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador
LAeq do ruído residual, diferença que não pode exceder 5 dB(A) no período diurno, 4
dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período nocturno, nos termos do anexo
I ao presente Regulamento, do qual faz parte integrante.”
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, devem ser adoptadas as medidas
necessárias, de acordo com a seguinte ordem decrescente:
a) Medidas de redução na fonte de ruído;
b) Medidas de redução no meio de propagação de ruído;
c) Medidas de redução no receptor sensível.
3 - Compete à entidade responsável pela actividade ou ao receptor sensível, conforme quem
seja titular da autorização ou licença mais recente, adoptar as medidas referidas na alínea
c) do número anterior relativas ao reforço de isolamento sonoro.
(…) 5 - O disposto na alínea b) do n.º 1 não se aplica, em qualquer dos períodos de
referência, para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a
45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de
recepção igual ou inferior a 27 dB(A), considerando o estabelecido nos n.os 1 e 4 do anexo I.

Relativamente à aplicação do Critério de Incomodidade (a que se refere a alínea b) do n.º 1
do Art.º 13.º, acima mencionado), o Anexo I estabelece ainda que:
1. O valor do LAeq do “ruído ambiente” determinado durante a ocorrência do “ruído
particular” corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do “ruído
particular”, passando a designar-se por nível de avaliação, LAr, aplicando a
seguinte a fórmula: LAr=LAeq+K1+K2, em que K1 é a correcção tonal e K2 é a
correcção impulsiva;
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Estes valores são K1=3 dB(A) ou K2=3 dB(A) se for detectado que as componentes
tonais ou impulsivas, respectivamente, são características específicas do ruído
particular, ou são K1=0 dB(A) ou K2=0 dB(A) se estas componentes não forem
identificadas. Caso se verifique a coexistência de componentes tonais e impulsivas a
correcção a adicionar é de K1+K2=6 dB(A).
O método para detectar as características tonais do ruído dentro do intervalo de
tempo de avaliação: verificar, no espectro de um terço de oitava, se o nível sonoro
de uma banda excede o das adjacentes em 5 dB(A) ou mais, caso em que o ruído
deve ser considerado tonal.
O método para detectar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo
de tempo de avaliação: determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo
equivalente, LAeq, medido em simultâneo com característica impulsiva e fast. Se esta
diferença for superior a 6 dB(A), o ruído deve ser considerado impulsivo.
2.

Aos valores limite da diferença entre o LAeq do “ruído ambiente” que inclui o “ruído
particular” corrigido (LAr) e o LAeq do “ruído residual”, estabelecidos na alínea b) do
n. º 1 do artigo 13.º, deve ser adicionado o valor D indicado na tabela seguinte. O
valor D é determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada
de ocorrência do ruído particular e a duração total do período de referência.
Quadro 4.32– Cálculo do valor D
Valor da relação percentual (q) entre a Duração
acumulada de ocorrência do ruído particular e a

D, EM DB(A)

duração total do período de referência
q

12,5%

12,5% ‹ q

25%

4
3

25% ‹ q

50%

2

50% ‹ q

75%

1

q › 75%

0

3. Excepções à tabela anterior— para o período nocturno não são aplicáveis os valores
de D=4 e D=3, mantendo-se D=2 para valores percentuais inferiores ou iguais a
50%. Exceptua-se desta restrição a aplicação de D=3 para actividades com horário
de funcionamento até às 24 horas.
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Em face do exposto, as disposições regulamentares relativas ao ruído cujo cumprimento
importa garantir neste tipo de projecto são as seguintes:
N.º 3 do Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 (zona não classificada):
o Lden

63 dB(A), para o período global (diurno-entardecer-nocturno);

o Ln 53 dB(A), entre as 23h e as 7h.
Alínea b), n.º 1 do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007:

4.6.3

o LAr – LAeq (ruído residual)

5 dB(A) entre as 07h e as 20h;

o LAr – LAeq (ruído residual)

4 dB(A) entre as 20h e as 23h;

o LAr – LAeq (ruído residual)

3 dB(A) entre as 23h e as 07h.

Metodologia Adoptada

No presente EIA, procede-se à avaliação da afectação do ambiente acústico com origem no
Posto de Corte, a qual é feita de forma previsional, através da comparação das condições
acústicas resultantes da evolução da situação actual (sem o Posto de Corte com as
condições acústicas que resultarão do funcionamento do mesmo), por forma a verificar as
exigências regulamentares aplicáveis (“valores limite de exposição” - n.º 3 do Art.º 11.º, e
“critério de incomodidade” - alínea b) do n.º 1 do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de
17 de Janeiro).
Por forma a avaliar o ambiente acústico actual na zona com interesse (“Situação de
Referência”), procedeu-se à medição dos níveis sonoros apercebidos junto dos receptores
sensíveis mais próximos do futuro Posto de Corte (edifícios de habitação), e também junto
à via de tráfego local de interesse (EM623).
As referidas medições foram efectuadas seguindo os procedimentos normalizados e
recomendados para o efeito (Norma Portuguesa NP ISO 1996:2011 – “Acústica: Descrição,
medição e avaliação do ruído ambiente”), Circular de Clientes n.º 12/2011 “Implementação
do Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente (IPAC) e “Guia Prático para medições de
ruído ambiente – No contexto do Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a Norma NP
ISO 1996” (APA)), nos períodos de referência regulamentares (diurno, entardecer e
nocturno), e em condições representativas das actividades ruidosas em avaliação.
Os resultados das medições efectuadas foram objecto de ponderação adequada, por forma
a permitir a obtenção de valores dos parâmetros com interesse (Ld, Le, Ln e Lden) e a
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prospectivar as condições acústicas correspondentes ao cenário “sem a instalação do Posto
de Corte”.
As condições previstas de funcionamento do Posto de Corte (e a eventual identificação de
locais com necessidade de protecção acústica), são determinadas por estimativa dos níveis
sonoros com origem nos equipamentos do Posto de Corte, no cenário em análise,
recorrendo a programa informático específico para simulação da propagação do ruído no
exterior, essencialmente com base nas características dos equipamentos a instalar no Posto
de Corte (nomeadamente os seus espectros de emissão de ruído em 1/3 de oitava) e na
orografia do terreno sobre o qual ocorre a propagação do ruído.
Para o efeito foi modelada, no programa de cálculo, a zona com interesse, utilizando a
cartografia digital da área em análise, considerando as curvas de nível, as edificações
existentes, etc., bem como os dados recolhidos em levantamento de campo, e a
informação técnica relativa aos equipamentos a instalar (reactâncias “shunt” RS1 e RS2).
A modelação efectuada reporta-se, como anteriormente referido, ao cenário de
funcionamento pleno do Posto de Corte (Cenário 1).
Em face do exposto, e tendo em conta as disposições regulamentares atrás citadas,
adoptou-se no presente estudo a seguinte metodologia:
Realização de levantamentos de campo nas áreas potencialmente afectadas pelo ruído com
origem no futuro Posto de Corte, para caracterização do ambiente acústico actual
(“Situação de Referência”) e configuração da modelação orográfica do terreno;
a) Caracterização das condições acústicas correspondentes ao cenário “sem a
instalação do Posto de Corte” (evolução da “Situação de Referência”, ruído
residual);
b) Cálculo dos níveis sonoros do ruído particular resultante do funcionamento dos
equipamentos a instalar no Posto de Corte de Vieira do Minho, nos receptores
sensíveis com interesse, no cenário em análise;
c) Cálculo dos níveis sonoros do ruído ambiente para o cenário de interesse na
“Situação Futura” (com o Posto de Corte em pleno funcionamento), resultantes do
cúmulo dos níveis sonoros provocados pelo funcionamento do Posto de Corte de
Vieira do Minho 400Kv (ruído particular) com os níveis sonoros da actividade local
(ruído residual);
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d) Avaliação das condições acústicas apercebidas junto dos receptores sensíveis mais
expostos, face às exigências regulamentares aplicáveis: Valores Limite de Exposição
e Critério de Incomodidade (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro);
e) Se necessário, proceder-se-á à especificação das medidas para cumprimento das
exigências regulamentares, visando possibilitar à REN, a avaliação das implicações
decorrentes e a tomada de decisões.

4.6.4

Ambiente Sonoro Existente

O ambiente acústico actualmente observado nos locais com ocupação sensível ao ruído
situados nas proximidades do Posto de Corte, foi caracterizado através de medições dos
níveis sonoros in situ, realizadas nos dias 5 e 6 de Julho de 2012 (Ver Anexo VII – ambiente
Sonoro), a 4,0m de altura ao solo, nos períodos diurno, entardecer e nocturno, por
amostragens de duração acumulada igual ou superior a 30 minutos em cada local e em
condições consideradas representativas da zona com interesse.
As referidas medições foram realizadas seguindo os procedimentos estabelecidos na
normalização e recomendações aplicáveis (Norma Portuguesa NP ISO 1996:2011 –
“Acústica: Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente”), na Circular de Clientes n.º
12/2011 “Implementação do Guia Prático para Medições de Ruído Ambiente” publicada
pelo IPAC) e no “Guia Prático para medições de ruído ambiente – No contexto do
Regulamento Geral do Ruído tendo em conta a Norma NP ISO 1996” publicada pela APA.
Foi utilizado sonómetro integrador da marca Brüel & Kjær, modelo 2250, da classe de
precisão 1, de acordo com Normas CEI 804 (2000), com filtros para análise de frequências
em bandas de 1/3 de oitava de acordo com Norma CEI 61260 (1995), n.º de série 2600456,
verificado no Laboratório de Metrologia do Instituto de Soldadura e Qualidade (ver Anexo
VII – Ambiente Sonoro).
No início e no final de cada período de medições foi efectuada a calibração de cada
sonómetro utilizando um calibrador da marca Brüel & Kjær, modelo 4231, classe de
precisão 1, de acordo com Norma CEI 942, nº. de série 1898062, verificado no mesmo
laboratório e na mesma data do sonómetro, e registados os desvios relativamente à última
calibração, que não ultrapassaram 0,03 dB.
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Foi ainda utilizado equipamento da marca Rotronic, modelo Hygropalm HP22, número de
série 60693910, para o registo das condições de temperatura e humidade do ar observadas
durante as medições acústicas, e equipamento da marca Testo, modelo 425, número de
série 02213995 para registo das velocidade do vento tendo sido consideradas válidas (ver
Anexo VII – Ambiente Sonoro).
Foram seleccionados 3 pontos de medição acústica (M1 a M3), representativos da área em
análise (ver Desenho n.º 26), junto dos receptores sensíveis (habitações) mais próximos da
área de implantação do futuro Posto de Corte, tendo em conta as características normais
de dispersão dos campos sonoros em presença e a possibilidade de acesso a esses locais.
M1, junto ao Receptor de Referência R1;
M2, junto ao Receptor R2;
M3, junto ao Receptor R3.

Importa porém salientar que os níveis sonoros registados in situ não traduzem
necessariamente valores médios anuais para os respectivos períodos de referência, uma
vez que resultam de amostragens pontuais (duração média acumulada igual ou superior a
30 min.) efectuadas durante um período do ano relativamente curto (mês de Junho).
Contudo, e dadas as características do local e das actividades normalmente realizadas na
zona, e a ausência de fontes ruidosas significativas (vias de tráfego rodoviário intenso,
ferroviário, indústrias, etc.), pode considerar-se que os níveis sonoros apercebidos no local
não sofrerão variações significativas ao longo do ano, podendo assim ser considerados
como valores médios dos indicadores Ld, Le e Ln.
No quadro seguinte, apresenta os níveis sonoros registados nos Locais de Medição
seleccionados.
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Quadro 4.33 – Níveis sonoros do Ruído Residual nas proximidades do futuro Posto de Corte de Vieira do Minho
LOCAL DE

NOME/TIPO DE

DISTÂNCIA À FONTE

MEDIÇÃO

OCUPAÇÃO

SONORA/ LOCALIZAÇÃO

DATA

05-07-12

Zebral
M1

Habitação

≈ 565m a Sul dos

unifamiliar

limites do futuro

isolada (2

Posto de Corte

Pisos)

Coutados da
≈ 715m a

Ladeira
M2

Habitação

Sul/Nascente dos
limites do futuro

unifamiliar (2

Posto de Corte

Pisos)

Campo

≈ 930m a Nascente

M3

Habitação

CONDIÇÕES

FIM DA MEDIÇÃO)

P. Diurno (Ld)

FONTES SONORAS EM

METEOROLÓGICAS

T:

19ºC; HR:

(1)

57%;

Naturais (vento
fraco, animais),

06-07-12
05-07-12

(12:57 / 13:13)
P. Entardecer (Le)

T:

06-07-12

(20:33 / 20:48)
P. Entardecer (Le)

Vv: 0,2 ms-1
T: 15ºC; HR: 81%;

05-07-12

(20:04 / 20:20)
P. Nocturno (Ln)

T:

06-07-12

(23:04 / 23:21)
P. Nocturno (Ln)

Vv: 0,4 ms-1
T: 12ºC; HR: 89%;

05-07-12

(23:37 / 23:53)
P. Diurno (Ld)

T:

Vv: 0,3 ms
T: 20ºC; HR: 60%;
-1

Vv: 0,5 ms
15ºC; HR: 79%;

Vv: 0,3 ms-1
12ºC; HR: 82%;

≈ 15m da EM623

-1

06-07-12
05-07-12

(13:22 / 13:37)
P. Entardecer (Le)

T:

06-07-12

(20:03 / 20:18)
P. Entardecer (Le)

Vv: 0,3 ms-1
T: 15ºC; HR: 80%;

05-07-12

(20:31 / 20:46)
P. Nocturno (Ln)

T:

06-07-12

(23:40 / 00:00)
P. Nocturno (Ln)

Vv: 0,4 ms-1
T: 12ºC; HR: 89%;

05-07-12

(23:00 / 23:21)
P. Diurno (Ld)

T:

Vv: 0,3 ms
T: 21ºC; HR: 62%;

(1)

SONOROS

SONOROS

[DB(A)]

(2)

MÉDIOS

[DB(A)]

(2)(3)

44
43
41

longínqua, Sinos
41
41
Naturais (vento

40

fraco, grilos, cães
longínquos)

36
37
38

Naturais (vento

Vv: 0,3 ms-1
12ºC; HR: 82%;

Vv: 0,3 ms-1
19ºC; HR: 58%;
-1

(15:07
/ 15:23)
P. Diurno
(Ld)

T: Vv:
21ºC;0,4
HR:ms 62%;

05-07-12

/ 14:04)
P.(13:47
Entardecer
(Le)

-1
T: Vv:
14ºC;0,4
HRms79%;

rodov. e aéreo

/ 21:19)
P.(21:04
Entardecer
(Le)

T: Vv:
14ºC;0,6
HR:ms 81%;

06-07-12

(20:59
/ 21:14)
P.
Nocturno
(Ln)

-1
T: Vv:
11ºC;0,4
HR:ms 83%;

42
43

longínqua
39
41
Naturais (vento

42

fraco, grilos, cães
longínquos)

39
38
37

Tráf. rodov. local

48

(EM623), Tráf. aéreo
e act. local

48
48

longínquoss
43
42

-1

06-07-12

41

fraco, animais), Tráf.

Vv: 0,6 ms-1
15ºC; HR: 77%;

06-07-12

(00:26
/ 00:46)
P.
Nocturno
(Ln)

NÍVEIS

NÍVEIS

-1

(14:12 / 14:27)
P. Diurno (Ld)

07-07-12

Actividade local

Vv: 0,5 ms
19ºC; HR: 57%;

unifamiliar (2
Pisos)

PRESENÇA

-1

(14:40 / 14:56)
P. Diurno (Ld)

dos limites do futuro
Posto de Corte

PERÍODO DE REFERÊNCIA (INICIO /

Naturais (vento

41

fraco, pássaros, cães
longínquos)

34
36

-1

T: Vv:
11ºC;0,1
HR:ms 90%;

38

-1
Outras condições meteorológicas a referir: direcção do vento variável(00:06
(com /predominância
dos quadrantes
Oeste/Noroeste
no dia 05/07/2012 e Oeste/Sudoeste no dia
00:25)
Vv: 0,5 ms

06/07/2012) e nebulosidade nula;
(2)

Valores arredondados à unidade;

(3)

Níveis sonoros médios resultantes do cálculo da média logarítmica dos níveis sonoros obtidos em cada uma das medições, por período de referência, ponderados com o tempo

total de medição.

No Anexo VII – Ambiente Sonoro, apresentam-se os registos dos níveis sonoros efectuados,
em frequências de 1/3 de oitavas, nos Locais de Medição M1, M2 e M3.
No quadro seguinte, apresentam-se os valores dos parâmetros de avaliação acústica Lden e
Ln nos locais acima apresentados, obtidos através dos procedimentos de cálculo analítico
adequados, para efeitos da análise regulamentar dos “valores limite de exposição”
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aplicáveis (Art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, para zonas não classificadas como “mistas”
ou “sensíveis”: Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)).
A ponderação efectuada para determinação do valor do indicador regulamentar Ln
integrou, em posição cautelar, períodos de maior acalmia, bem como as características
rurais da zona.

Quadro 4.34 – Níveis sonoros Lden e Ln nas proximidades do futuro Posto de Corte de Vieira
LOCAL DE MEDIÇÃO

(1)
(2)

NÍVEL SONORO, EM DB(A)
LDEN

(1)

LN

(2)

M1

45

37

M2

45

38

M3

47

36

Lden = 10×log (1/24 x[13×10LD/10 + 3×10(LE+5)/10 + 8×10(LN+10)/10 );
Valores arredondados à unidade e ponderados tendo em conta os níveis sonoros registados

a diferentes horas e as variações horárias das actividades.

Os resultados obtidos e a apreciação qualitativa das condições observadas in situ permitem
concluir que actualmente o ambiente acústico nos locais com ocupação humana mais
próximos do futuro do Posto de Corte (Locais de Medição M1 a M3), se apresenta pouco
perturbado, com valores de Lden e Ln muito inferiores aos valores limite de exposição atrás
indicados.
Estas condições resultam do facto dos Locais de Medição M1 e M2 consistirem em locais
inseridos em áreas de características rurais (Zebral e Coutados da Ladeira), sendo o
ambiente acústico determinado, essencialmente, por ruídos naturais (vento, animais
(bovinos, pássaros, entre outros), etc.), e da ausência de fontes ruidosas importantes (como
vias com tráfego intenso, instalações fabris, etc.).
Os valores registados em período nocturno não são significativamente diferentes dos
valores registados nos períodos do diurno ou do entardecer dado que o ruído perceptível
na generalidade destes locais é, conforme já mencionado, devido essencialmente a causas
naturais, como vento, pássaros, outros animais, etc..
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Apenas no Local de Medição M3 se apercebe, com significado, o ruído do tráfego rodoviário
com origem na EM623 sendo que nos períodos entardecer e nocturno este decresce
drasticamente o que se traduz no decréscimo natural dos níveis sonoros registados.
Refere-se ainda que os níveis sonoros do ruído ambiente exterior estão normalmente
sujeitos a variações aleatórias que, em locais pouco ruidosos (como é o caso), podem
assumir valores bastante significativos, decorrentes por exemplo da variação da actividade
local, da presença de animais ou especialmente das condições atmosféricas (vento,
inversões térmicas afectando a propagação de fontes afastadas, etc.).

4.7
4.7.1

COMPONENTE SOCIAL
Introdução

A análise socioeconómica da Área de Implantação do Posto de Corte e da Via de Acesso, foi
efectuada tendo por base três níveis de espacialização:
Regional ou supramunicipal - tomando como base as NUT I e II em que se insere;
O concelho (NUT III);
E as freguesias.
O detalhe da abordagem para cada um dos níveis é função da relevância que assume essa
análise para a percepção do ambiente socioeconómico.
Assim, pretende-se identificar as principais características sociográficas da Área de
Implantação do Posto de Corte e da Via de Acesso, quando inseridas no ambiente
socioeconómico que a rodeia.
Deste modo, procede-se à caracterização do enquadramento regional e concelhio do
projecto, com o recurso a informação estatística censitária produzida pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE). Tal abordagem segue uma análise que incide sobre a
componente demográfica, nos aspectos relacionados com a dinâmica de demografia, da
estrutura económica e sócio-produtiva, tipo de habitação e variáveis microdemográficas.
Em termos de localização geográfica, como já referido, Área de Implantação do Posto de
Corte localiza-se no distrito de Braga.
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Ao nível da NUT II insere-se na região do Norte e ao nível da NUT III, encontra-se inserida na
Sub-região do Ave.
No quadro seguinte, apresentam-se os distritos, concelhos e freguesias presentes na Área
de Implantação do Posto de Corte e da Via de Acesso [ver Desenho 01 e no Desenho 02].

Quadro 4.35 – Distrito, Concelhos e Freguesias

4.7.2

Distrito

Concelho

Freguesia

Braga

Vieira do Minho

Ruivães

Enquadramento Regional e Sub-Regional

Portugal tem, desde há largas décadas, registado uma forte tendência para um
desenvolvimento assimétrico, entre o litoral, mais industrializado, povoado e desenvolvido,
e o interior, mais ruralizado e com significativa tendência para o despovoamento e a
recessão demográfica, condições que, aliás, vão normalmente a par uma vez que assentam
as suas bases nos mesmos factores. Contudo, mais recentemente, esta assimetria tem
vindo a ser contrariada, podendo hoje distinguir-se já a existência de alguns eixos de
desenvolvimento no interior do país.
Deste modo, podemos concluir que a área em estudo encontra-se na zona de transição,
entre o interior e o litoral, o que permite à presente região possuir características muito
próprias.
Ainda no respeitante ao enquadramento regional, importa referenciar a proximidade com a
capital do distrito – Braga, que tem assumindo um papel institucional, comercial e industrial
significativo para a região. Complementarmente, destaca-se ainda a importância regional
que a sede de Concelho – Vieira do Minho, possui quando inserida no tecido
socioeconómico da região.
Acresce ainda referir que o papel dinamizador que Braga possui, deve-se a factores
propiciadores da criação de novas dinâmicas socioeconómicas, de que se destacam as
acessibilidades, com a melhoria da conectividade e o alargamento das áreas de influência
de certos centros urbanos. Em estreita relação com esse factor, algumas cidades médias do
interior têm vindo a assumir um novo papel no contexto regional, como Vieira do Minho,
nomeadamente por via de especializações funcionais que, associadas à criação de emprego
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e à dinamização de actividades económicas as dotaram de uma maior capacidade de
atracção e fixação populacional.
O projecto em análise insere-se assim numa região, ou sub-região, que tem sido em alguma
medida objecto desta nova dinâmica, por via da melhoria significativa das acessibilidades e
consequente encurtamento de distâncias/tempo de deslocação aos grandes centros.

4.7.3

População

Os dados da evolução da população residente, apresentados no quadro seguinte, revelam
que a NUT II (região Norte) apresenta uma taxa de crescimento efectivo por local de
residência negativo. Igualmente a NUT III (sub-região do Ave), apresenta uma taxa de
crescimento efectivo por local de residência negativo. Ou seja, é visível do ponto de vista
macro-social que a região e sub-região em análise estão a demonstrar uma nova dinâmica,
nomeadamente no abandono da população dos grandes centros urbanos, criando um
efeito de desertificação de toda uma vasta área em favor de certos centros urbanos menos
desenvolvidos, e onde a qualidade de vida é significativamente mais favorável.
Prova disso mesmo, é o crescimento da taxa de efectivo populacional por local de
residência para os Concelhos de Braga e Vieira do Minho.
Esta situação decorre do desenvolvimento expansionista das infra-estruturas de
acessibilidades, o que potencia a deslocação do efectivo populacional, para locais onde a
qualidade de vida é significativamente mais atractiva, em detrimento da proximidade aos
locais de trabalho, preponderantemente localizados nas áreas metrópoles dos centros
urbanos.
Relativamente à população residente e à população média anual residente (Nº) por local de
residência, verifica-se que a NUT II (região norte) possui um número de população
residente por local de residência bastante significativo (3 687 293 habitantes).
Relativamente às NUT III, verificamos que a sub-região do Ave possui um número de
população residente por local de residência (509 968 habitantes).
Ao nível concelhio, o concelho de Vieira do Minho possui 14 724 habitantes, sendo este um
número representativo do número de população residente da região.
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Quadro 4.36 – População - Dinâmica Demográfica

NUT’S

Período de

Taxa de crescimento

Taxa de crescimento

referência

migratório (%) por

efectivo (%) por local

dos dados

local de residência

de residência

-0,14

-0,12

-0,13

-0,03

0,42

0,66

NUT II - Norte
NUT III - Ave

2010

Vieira do Minho
Fonte - http://www.ine.pt

Complementarmente, e na última década verificou-se um acréscimo populacional pouco
significativo no concelho Vieira do Minho.
Ainda assim, é importante referir que a realização dos Censos em 2011 veio contundo
confirmar a manutenção, sem grandes oscilações do efectivo populacional residente, em
conformidade com a taxa de crescimento do efectivo populacional residente estimado pelo
INE.
Ao nível regional, e particularmente ao nível das NUT III, verifica-se a mesma tendência
anteriormente referenciada.
Na base desta manutenção da dinâmica regional, estão factores históricos associados a
índices de crescimento e de competitividade. Por outro lado, existem factores de
desenvolvimento que potenciam o crescimento do efectivo populacional e actuam como
catalisadores e impulsionadores, em concelhos como Vieira do Minho e que estão
intrinsecamente associados à melhoria introduzida a nível das acessibilidades, constituindo
as novas redes de ligações rodoviárias e ferroviárias, a aproximação aos grandes centros
urbanos do litoral, com todas as vantagens daí decorrentes.
Sabendo que este processo de concentração populacional nos centros mais dinâmicos se
relaciona estreitamente com a estrutura demográfica, nomeadamente a nível etário, será
possível perspectivar um acelerar da dinâmica demográfica destas zonas em detrimento
das zonas mais interiorizadas e envelhecidas.
No quadro seguinte, apresenta-se o efectivo populacional residente na área regional, de
modo a podermos constatar o anteriormente referido.
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Quadro 4.37 - População Residente (10 anos)
População residente (Nº) por local de residência

NUT’S
2001
NUT II - Norte
NUT III - Ave
Vieira do Minho

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3 667 529

3 691 922

3 711 797

3 727 310

3 737 791

3 744 341

3 745 236

3 745 439

3 745 575

3 741 092

3 687 293

508 271

512 572

516 329

519 542

521 749

523 351

524 057

524 589

525 054

524 896

509 968

14 558

14 525

14 506

14 474

14 395

14 283

14 193

14 077

13 936

13 806

14 724

Fonte - http://www.ine.pt

Da análise do quadro acima apresentado, é possível verificar na década 2001-2011, o ténue crescimento do efectivo populacional no
Concelho de Vieira do Minho. Constata-se também, que a NUT III – (sub. região do Ave), possui um quadro de população residente
importante quando enquadrado na prespectiva regional, relacionado este facto com a dinâmica empresarial e socioeconómica dos
concelhos nele inseridos, e de que destacam, Guimarães, Santo Tirso, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Vizela, Fafe, para além de Póvoa do
Lanhoso e Vieira do Minho.
Sustenta-se assim a tese de que, as assimetrias verificadas ao nível regional contribuem para factores de desenvolvimento socioeconómicos
significativamente díspares, verificando-se assim um abandono da população residente, na procura de melhores condições de vida.
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Quadro 4.38 - População Residente (Freguesias)
População residente (Nº) por local de residência

Concelhos / Freguesias
Concelho – Vieira do Minho
Ruivães

1991

2011

Taxa de Variação (%) (1991-2011)

15 775

14 724

- 6,7

1 094

931

- 14,9

Fonte - http://www.ine.pt

No âmbito da população residente por freguesias verificamos que as perdas de efectivo
populacional, quando ocorrem são maioritariamente significativas, verificando-se uma
correlação directa com a tese de que, as assimetrias verificadas ao nível regional
contribuem para factores de desenvolvimento socioeconómicos significativamente
díspares, verificando-se assim um abandono da população residente na procura de
melhores condições de vida.
Este aspecto assume particular relevância na perda do efectivo populacional de Vieira do
Minho e em particular para asa freguesia de Ruivães, local de implantação do Posto de
Corte e Via de Acesso.
Da análise do quadro seguinte, verifica-se para o Concelho de Vieira do Minho, uma taxa de
mortalidade superior à taxa de natalidade.
Este factor potencia no concelho de Vieira do Minho uma taxa de crescimento natural
negativa.

Quadro 4.39 - Taxas de Crescimento Natural, Natalidade e Mortalidade
Período
NUT’S

de
Residência

NUT II - Norte
NUT III - Ave
Vieira do Minho

2009

Taxa de

Taxa bruta de

Taxa bruta de

Crescimento

Natalidade

Mortalidade

Natural (‰) por

(‰) por local

(‰) por local

local de residência

de residência

de residência

0,03

8,7

8,5

0,11

8,3

7,2

-0,66

6,3

12,9

Fonte - http://www.ine.pt

Em síntese, conclui-se que, poderiam existir alguns factores que potenciassem
significativamente a dinâmica demográfica, fazendo com que esta tivesse como principal
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traço caracterizador o crescimento do efectivo populacional residente, o que não se verifica
no Concelho de Vieira do Minho, que releva uma dinâmica demográfica contrária, com a
incapacidade de atrair e fixar população.
Complementarmente, o envelhecimento da população, induzindo um movimento natural
negativo e a concentração populacional nos centros mais dinâmicos, contribuem para
agravar esta situação de esvaziamento demográfico desta zona.
No respeitante à Densidade Populacional e Índice de Renovação da População, constitui o
mesmo, um indicador socioeconómico importante, uma vez que retrata estatisticamente a
ocupação do território e comprova a capacidade de renovação de população que a
população média anual residente possui.

Quadro 4.40 - Densidade Populacional e Índice de Renovação da População
Período de
NUT’S

referência
dos dados

Densidade

Índice de renovação da

População média

populacional (N.º/

população em idade

anual residente

km²) por Local de

activa (N.º) por Local de

(Nº) por local de

residência

residência

residência

NUT II - Norte
NUT III - Ave

2009

Vieira do Minho

176,0

165,2

3 743 333

421,4

192,1

524 975

63,8

153,5

13 871

Fonte - http://www.ine.pt

Conforme se constata, o concelho de Vieira do Minho possui uma densidade populacional
significativamente reduzida, quando comparada com as restantes áreas geográficas e
regionas, contribuindo este facto para uma efectiva dispersão do tecido económico e
produtivo do concelho.

4.7.4

Estrutura Económica e Sócio-Produtiva

Este ponto do estudo pretende apenas caracterizar, de uma forma objectiva, a população
activa e sua distribuição pelos sectores de actividade, bem como as principais actividades
económicas, identificadas nas regiões do Concelho abrangido em análise.
A estrutura da população activa constitui um dos melhores indicadores do dinamismo da
ocupação e da organização espacial do território. Os diversos ramos de actividade
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determinam em maior ou menor grau, alterações em múltiplos aspectos do território,
como sejam o uso do solo, o desenvolvimento urbano-industrial, o povoamento ou os
fluxos de pessoas e/ou bens.
De acordo com o quadro seguinte, a população empregada por local de residência
relativamente ao ano 2010 é significativa, sendo contundo um sinal preocupante os 12,6%
de taxa média de desemprego, facto este que indiciam a diminuição do desenvolvimento
económico da região.
A este facto está associado ao desenvolvimento do tecido empresarial e económico das
regiões, verificando presentemente uma diminuição significativa na oferta de
oportunidades do mercado de trabalho, assente na desvitalização e desinvestimento das
regiões interiores, em detrimento de mercados de trabalho mais atractivos, em que a mãode-obra, é significativamente menos dispendiosa, sem que se verifique uma inversão desta
tendência.

Quadro 4.41 - População empregada e desempregada por local de residência
Período de
Região (NUT II)

referência
dos dados

Norte

2010

Taxa média de

Taxa média de

desemprego (%)

emprego (%)

12,6

63,2

Fonte - http://www.ine.pt

No respeitante ao Ganho Médio Mensal, igualmente considerado como um indicador
socioeconómico, verificam-se diversas assimetrias já anteriormente referidas, e que
traduzem em referências monetárias, as disparidades verificadas.
Confirma-se assim a nível regional, que o concelho de Vieira do Minho possui o menor
Ganho Médio Mensal, verificando-se uma disparidade nos rendimentos quando comparado
com o concelho do Braga, na ordem dos EUR 251,70.
Estes factores estão assentes e directamente relacionados com a formação académica e
desenvolvimento social e económico das regiões, caracterizando de forma evidente as
assimetrias económicas entre concelhos objecto da presente análise.
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Quadro 4.42 - Ganho Médio Mensal
Período de
NUT’S

referência dos

Ganho médio mensal por Localização
geográfica (€)

dados
NUT II - Norte

877,30

NUT III - Ave

2010

773,60

Vieira do Minho

648,70

Fonte - http://www.ine.pt

No âmbito dos sectores de actividade e face às classes de uso do solo caracterizadas e
significativamente representativas, identificamos como principal sector de actividade o
primário, associado à agricultura e exploração de áreas florestais.
Uma vez que o principal sector de actividade identificado foi o Primário, associado à
agricultura e áreas florestais, apresenta-se de seguida (com recurso aos dados estatísticos
do INE) a superfície de solo ocupada actualmente com explorações agrícolas e florestais ao
nível regional e concelhio.
De seguida, e por forma a atestar e demonstrar a importância sócioeconómica para as
regiões em análise do sector Primário, apresenta-se a identificação do número de
explorações agrícolas e florestais ao nível da freguesia.

Quadro 4.43 – N.º de Explorações Agrícolas (Superfície agrícola utilizada)
Superfície agrícola utilizada (ha)
Período de
NUT’S / Concelhos

N.º de Explorações Agrícolas

referência
dos dados

Superfície
agrícola utilizada

NUT II - Norte
NUT III - Ave
Vieira do Minho
Ruivães

2009

Matas e florestas

Superfície

sem culturas

agrícola não

sob-coberto

utilizada

Outras
superfícies

110578

63315

21889

104676

6196

3644

486

6144

820

629

37

819

58

47

-

58

Fonte - http://www.ine.pt
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Quadro 4.44 – Superfície e N.º de Explorações (Superfície agrícola utilizada)

NUT’S / Concelhos

Período de

Superfície agrícola utilizada (ha)

referência

N.º de Explorações Agrícolas

dos dados
NUT II - Norte
NUT III - Ave

2009

Vieira do Minho

0 - < 1 ha

1 ha - < 5 ha

5 ha - < 20 ha

20 ha - < 50 ha

>= 50 ha

16 307

67 652

22 466

3 227

926

723

4 409

936

110

18

51

614

138

7

10

Fonte - http://www.ine.pt

Quadro 4.45 – Superfície e N.º de Explorações (Superfície agrícola não utilizada)

NUT’S / Concelhos

Período de

Superfície agrícola não utilizada (ha)

referência

N.º de Explorações Agrícolas

dos dados
NUT II - Norte
NUT III - Ave

2009

0 - < 1 ha

1 ha - < 5 ha

5 ha - < 20 ha

20 ha - < 50 ha

2 577

11 473

6 427

1 128

272

96

319

64

4

1

2

31

4

-

-

Vieira do Minho

>= 50 ha

Fonte - http://www.ine.pt

Quadro 4.46 – Superfície e N.º de Explorações (Outras superfícies)

NUT’S / Concelhos

Período de

Outras superfícies (ha)

referência

N.º de Explorações Agrícolas

dos dados
NUT II - Norte
NUT III - Ave
Vieira do Minho

2009

0 - < 1 ha

1 ha - < 5 ha

5 ha - < 20 ha

20 ha - < 50 ha

>= 50 ha

14 680

63 938

21 764

3 171

864

713

4 354

928

110

18

51

612

138

7

10

Fonte - http://www.ine.pt

Com base nos dados disponíveis, verificamos a importância regional que a agricultura
possui no Concelho e na Freguesia em estudo, nomeadamente na superfície das
explorações agrícolas com superfície agrícola utilizada. É igualmente possível verificar que,
existe uma predominância de explorações agrícolas com áreas de superfície entre 1 ha e 5
ha, nomeadamente no Concelho de Vieira do Minho, pelo que a este facto não será
seguramente alheio as pequenas explorações de produtos hortícolas, vinha, pecuária e
fruta, ainda que na área de implantação do Posto de Corte este facto não seja verificável.
Estudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
Volume II - Relatório Síntese
Proc. n.º 003/EIA/0911

186

Apresentamos de seguida, os dados estatísticos disponibilizados pelo INE das áreas de
matas e florestas integradas em explorações agrícolas e o n.º de explorações agrícolas.

Quadro 4.47 – Superfície e N.º de Explorações (Matas e florestas sem culturas sob-coberto)

NUT’S / Concelhos

Período de

Matas e florestas sem culturas sob-coberto (ha)

referência

N.º de Explorações Agrícolas

dos dados

0 - < 1 ha

NUT II - Norte
NUT III - Ave

2009

Vieira do Minho

1 ha - < 5 ha

5 ha - < 20 ha

20 ha - < 50 ha

>= 50 ha

6 931

39 027

14 557

2 191

583

298

2 657

604

67

12

19

487

111

4

7

Fonte - http://www.ine.pt

Concluímos assim, no enquadramento económico local e regional uma importante
contribuição produtiva para o efectivo populacional, sendo o sector primário predominante
aos restantes sectores de actividade.
Complementarmente e ainda no âmbito da Estrutura Económica e Sócio Produtiva,
apresenta-se de seguida e com recurso a dados bibliográficos do INE, as Superfícies de uso
do solo previstas nos PMOT - Planos Municipais de Ordenamento do Território, para as
diferentes classes de uso.

Quadro 4.48 – Superfícies de uso do solo previstas nos PMOT

Período de
NUT’S / Concelhos

referência
dos dados

NUT II - Norte
NUT III - Ave
Vieira do Minho

2008

Superfície de uso

Superfície de

Superfície de uso

do solo para

uso industrial

Superfície de
uso do solo

do solo urbano,

equipamentos e

do solo

para turismo

(km²) do

identificado nos

parques urbanos

identificado

identificado

território

PMOT (ha)

identificado nos

nos PMOT

nos PMOT

nacional

PMOT (ha)

(ha)

(ha)

Superfície

181 589

11 301

16 545

965

21 283

25 024

1 154

2 446

0

1 245

1 128

8,9

4,2

0

218

Fonte - http://www.ine.pt

É possível verificar para as diferentes superfícies de solo previstas nos PMOT, o seguinte:
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Urbano, equipamentos e parques urbanos
Na proximidade da área de implantação do Posto de Corte

encontra-se a seguinte

localidade:
o Botica - Concelho de Vieira do Minho.
o Ruivães - Concelho de Vieira do Minho;
o Campos - Concelho de Vieira do Minho;
o Zebral - Concelho de Vieira do Minho;

Industrial
A Superfície de uso industrial prevista nos PMOT de áreas industriais e empresariais, possui
uma menor expressão no Concelho de Vieira do Minho.

Turismo
A nível concelhio, verificamos a inexistência de áreas previstas nos PMOT para a
implantação de infra-estruturas e equipamentos destinados ao Turismo. Verifica-se assim,
que a oferta turística na região, é ainda escassa, face às oportunidades disponibilizadas pela
ruralidade da região, e pela sua qualidade ambiental, sendo a mesma expressa na dupla e
integrada perspectiva de condições ambientais de vida na região e de sustentabilidade
ambiental dos processos de desenvolvimento económico, social e territorial. De modo a
constatarmos de forma efectiva esta realidade, e com base nos dados estatísticos do INE,
apresenta-se seguidamente a identificação dos estabelecimentos hoteleiros que ocorrem
nas proximidades da área de implantação do Posto de Corte – 2 pensões e 1 Pousada.

Quadro 4.49 - Estabelecimentos hoteleiros (N.º) por Localização geográfica e Tipo (estabelecimento hoteleiro)
Estabelecimentos hoteleiros - designação

Período de

NUT’S

referência
dos dados

NUT II - Norte
NUT III - Ave

2009

Vieira do Minho

Hotéis

Aldeamentos

Apartamentos

Apartamentos

Turísticos

Turísticos

Hotéis

Pensões

Estalagens

Pousadas

Motéis

141

251

24

10

9

5

1

9

13

14

0

3

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

Fonte - http://www.ine.pt
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Em conformidade com o anteriormente apresentado, verificamos que a oferta de
Estabelecimentos hoteleiros a nível Concelhio é escassa, não possuindo esta área
económica grande relevância.
Não obstante, e de modo a constatarmos de forma efectiva esta realidade, apresenta-se de
seguida a identificação das unidades hoteleiras, com base nas listagens fornecidas pelo
Turismo de Portugal, que ocorrem de forma dispersa no Concelho de Vieira do Minho.

Quadro 4.50 – Identificação de unidades hoteleiras
Período de
Concelho

Freguesia

referência dos

Designação

Tipologia

Camas

Quartos

Localização

Casa de Dentro

Turismo de Habitação

14

7

Junto a Ruivães

Casa de Sobradada

Turismo Rural

12

6

(Vila)

dados
Vieira do Minho

Ruivães

Outubro de 2010

Fonte: Listagens do Turismo de Portugal, IP

Da análise efectuada, verifica-se a existência na sua área envolvente, de oportunidades
evidentes para a dinamização do chamado “Turismo da Natureza”, contribuindo assim para
o desenvolvimento económico e social da região.

4.7.5

Nível de Vida da População

Como se referiu a propósito do enquadramento regional, o índice sintético de
desenvolvimento regional coloca esta região, particularmente ao nível concelhio, em
posição não muito vantajosa em termos de coesão e competitividade. Contrariamente,
coloca-as muito bem posicionadas em termos de qualidade ambiental. Neste índice, a
qualidade ambiental é expressa numa dupla e integrada perspectiva de condições
ambientais de vida na região e de sustentabilidade ambiental dos processos de
desenvolvimento económico, social e territorial.
Este aspecto da qualidade ambiental é um dos factores mais relevantes na qualidade de
vida das populações residentes e que constitui o suporte para um eixo estratégico de
desenvolvimento. Efectivamente, uma das oportunidades identificadas prende-se
precisamente com a capacidade de atracção, associada às valências da ruralidade em
termos de qualidade de vida e bem-estar, susceptível de criar um novo modelo residencial
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sustentado numa orientação de oferta residencial avalizada por uma política de habitat que
desfrute das benesses da natureza – Turismo de Natureza.
Neste âmbito, a oferta turística é ainda escassa face às oportunidades disponibilizadas pela
ruralidade da região, suportando teoricamente o referido anteriormente.
Considera-se ainda que, o desenvolvimento económico e social das regiões onde a
ruralidade é preponderante assente na expansão da oferta turística, poderá constituir no
futuro e para as gerações vindouras uma mais-valia significativa face à constante
diminuição da qualidade de vida verificada nos grandes centros urbanos, e constatada em
diversos indicadores socioeconómicos.
Ainda no âmbito da qualidade de vida, outro indicador socioeconómico representativo, é a
oferta de equipamentos de saúde nas diversas regiões, de modo a permitir o adequado
tratamento da população, contribuindo este factor para a valorização da esperança média
de vida.
Verifica-se assim, para a região em estudo, que a disponibilização de serviços de saúde é
deficitária. Constatando-se contudo, uma correlação directa com o efectivo populacional
residente, ou seja, as Regiões e Supra Regiões mais populosas abrangidas possuindo as
mesmas uma oferta significativamente maior e de mais qualidade e oferta de serviços,
quando comparadas com as menos populosas.
A escassa disponibilização de equipamentos de saúde contribui igualmente para o
despovoamento das regiões, diminuindo assim a qualidade de vida das populações
residentes.

Quadro 4.51 - Estabelecimentos de Saúde (N.º)
Estabelecimentos de Saúde

Período de
NUT’S

referência
dos dados

NUT II - Norte
NUT III - Ave
Vieira do Minho

2008

Hospitais

Centros de Saúde

Oficial

Privado

C/Internamento

S/Internamento

23

34

5

102

2

4

0

10

0

0

0

1

Fonte - http://www.ine.pt
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Apesar das oportunidades que o território oferece para o desenvolvimento e crescimento
económico e social das populações, verifica-se uma situação de desvitalização
socioeconómica, que permitiu caracterizar em traços largos o ambiente envolvente como
uma área recessiva, com fortes entraves ao desenvolvimento endógeno, quer a nível
demográfico, quer de capacidade de aproveitamento de recursos e fixação de actividades
económicas.

4.7.6

Habitação

No que respeita à habitação, encontramos alojamentos do tipo clássicos no Concelho
representado neste estudo. Como seria de esperar, predominam os alojamentos familiares
clássicos afectos a uma utilização residencial do tipo habitual. Efectivamente, apesar de se
poder pressupor a possibilidade de migração temporária em épocas específicas, que tem
vindo a generalizar-se, um pouco por todo o país, potenciando a importância de segundas
residências como forma alternativa de lazer e de tempos livres, por vezes associada à
valorização do património familiar, evidenciando-se a sub-região do Ave, como destinos
prioritários, nomeadamente dos emigrantes que na década de 60 e 70 abandonaram as
suas terras, na procura de melhores condições de vida.

Quadro 4.52 - Edifícios de habitação familiar clássica (Nº) e Alojamentos familiares clássicos (Nº) por
localização geográfica

NUT’S

Período de
referência

NUT II - Norte
NUT III - Ave
Vieira do Minho

2010

Edifícios de

Alojamentos

habitação familiar

familiares clássicos

clássica (Nº)

(Nº)

1 211 878

1 864 484

156 670

224 357

7 061

7 647

Fonte - http://www.ine.pt

4.7.7

Energia

De seguida, e tendo em vista expor mais um indicador sócioeconómico relevante em
termos regional, apresenta-se uma análise sobre o quadro energético actual da região
inseridas na área de estudo, tendo como base os dados bibliográficos e estatísticos do
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Instituto Nacional de Estatística (INE) e os Boletins Estatísticos da Direcção Geral de Energia
e Geologia (BEDGEG).
A informação agora apresentada, pretende de forma clara e objectiva caracterizar a actual
situação de referência do quadro energético das da região referida, quer em termos de
consumo, quer em termos de produção de energia.
Em conformidade com os dados estatísticos do INE, apresenta-se no quadro seguinte o
número de Consumidores de electricidade por localização geográfica e por tipologia de
consumo.
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Quadro 4.53 – N.º de Consumidores de electricidade por localização geográfica
Tipologia de Consumo
NUT’S / Concelhos

Doméstico
2009

NUT II - Norte
NUT III - Ave

Não Doméstico

2005

2009

2005

Indústria
2009

Agricultura
2005

2009

Outros

2005

2009

2005

1 707 624

1 647 637

222 100

212 302

42 801

59 310

44 933

51 464

2

6

195 900

191 410

27 860

27 110

6 282

8 785

4 830

6 004

-

-

7 027

6 761

773

742

187

199

74

76

-

-

Vieira do Minho
Fonte - http://www.ine.pt

- Crescimento (quando comparado com 2005)
- Redução (quando comparado com 2005)
-

- Dado Nulo ou existente

Da leitura do quadro é visível no período evolutivo seleccionado (2005-2009), variações importantes e significativas na redução do n.º de consumidores
das áreas produtivas e económicas das regiões, nomeadamente com especial destaque, nas áreas de consumo agricultura e indústria. Este facto,
encontra-se associado, em nosso entendimento, ao abandono e desertificação das áreas agrícolas e às transferências e deslocalizações dos locais de
produção na área industrial. Somente no consumo doméstico, se verifica um incremento do n.º de consumidores, associado intrinsecamente às variações
e flutuações do efectivo populacional. No quadro seguinte apresentam-se os consumos de energia por localização geográfica.
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Quadro 4.54 – Consumo de energia eléctrica (kWh) por Localização geográfica - AE
Tipologia de Consumo
NUT’S / Concelhos

Doméstico
2009

NUT II - Norte
NUT III - Ave
Vieira do Minho

2005

Não Doméstico

Indústria

Agricultura

2009

2005

2009

2005

2009

2005

Iluminação Vias

Iluminação interior de

Públicas

Edifícios do Estado

2009

2005

2009

2005

3 286 966 378

2 904 601 706

5 327 588 739

5 735 201 477

145 624 984

156 266 813

568 816 918

475 972 703

761 644 704

673 843 926

52 065 381

59 519 223

613 989 159

572 310 933

393 406 712

333230523

1 267 951 295

1 532 228 441

19 176 558

22 351 753

70 574 168

59 127 191

95 476 832

90 115 312

459 321

477 516

14 067 863

13 260 153

6 568 900

5 059 788

8 683 971

2 513 496

227 747

261 202

2 250 683

2 070 341

1 344 249

1 193 783

- Redução (quando comparado com 2005)
- Dados não disponíveis
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4 700 608 574

- Crescimento (quando comparado com 2005)

Volume II - Relatório Síntese

2009

4 994 038 743

Fonte - http://www.ine.pt

n.d.

Outros
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Conforme se constata no quadro acima apresentado, a redução do n.º de consumidores
não constituiu a redução efectiva do consumo de energia, nomeadamente nos seguintes
casos:
Tipologia de Consumo – Indústria
o Vieira do Minho

Da leitura dos quadros acima apresentados, somente para a tipologia de consumo não
doméstico, e para o concelho de Vieira do Minho, se verifica uma relação directa, com a
redução do n.º de consumidores e a consequente e expectável redução de consumo de
energia.
Ao nível do consumo eléctrico por consumidor, e face aos dados disponíveis, constatamos
no quadro seguinte para a NUT III sub-região do Ave, uma redução, no consumo de energia
eléctrica por consumidor, apesar do aumento do n.º de consumidores nas tipologias
doméstico e não doméstico.
Esta correlação, encontra-se seguramente associada ao abandono das áreas agricultadas, e
à substituição das áreas produtivas e industriais no enquadramento regional.

Quadro 4.55 – Consumo de energia eléctrica por consumidor (kWh/ cons.) por Localização geográfica
(Anual)
Tipologia de Consumo

NUT’S
2009
NUT II - Norte
NUT III - Ave
Vieira do Minho

2005
7 502,9

7 462,3

10 478,2

11 186,2

4 111,6

3 131,8

Fonte - http://www.ine.pt
- Crescimento (quando comparado com 2005)
- Redução (quando comparado com 2005)

Ao nível de produção bruta de electricidade para as regiões NUT II e NUT III - Ave, em
conformidade com os dados disponíveis no INE, verificamos um incremento significativo na
produção da electricidade a partir de fontes renováveis, com especial destaque para a
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energia Eólica. Refira-se ainda, o incremento substancial na produção de energia a partir de
fontes hídricas, fruto dos programas de investimento em infra-estruturas destinadas à
produção de energia.
Em sentido contrário, verifica-se uma diminuição significativa na Produção bruta de
electricidade com origem térmica, em particular para as NUT II e NUT III - Ave, resultado da
aposta no desenvolvimento de uma política energética assente em fontes de energia
renováveis e menos poluentes.

Quadro 4.56 – Produção bruta de electricidade (kWh) por Localização geográfica
Tipologia
NUT’S

Eólica
2009

NUT II - Norte

2005

Térmica

2009

2005

2009

Fotovoltaica
2005

2009

833 019 623

6 904 421 237

3 991 435 183

6 869 017 285

8 196 127 422

193 014

-

-

-

443 611 484

218 783 257

117 534 985

74 937 235

11 330

-

258 841 472

167 888 057

557 729 989

274 364 269

733 107 654

753 904 516

-

-

Fonte - http://www.ine.pt
- Crescimento (quando comparado com 2005)
- Redução (quando comparado com 2005)
-

- Dado Nulo ou existente

Ainda neste âmbito, e com base nos dados disponíveis pela Direcção Geral de Energia e
Geologia (DGEG), referentes a Junho de 2011, é possível verificar ao nível distrital, a origem
concreta e precisa das fontes renováveis que contribuem para a produção de energia
eléctrica, no cenário actual e em cenário evolutivo e comprável a 3 anos (2005, 2009 e
2010), bem como a potência instalada de fontes de energia renováveis.
Deste modo, e em conformidade com a figura seguinte, é possível constatar para o Distrito
de Braga, e quando integrados no enquadramento nacional, assimetrias importantes ao
nível de Produção de Energia eléctrica e na Potência Instalada para a produção de energia.
Ainda assim, verificamos que a produção de energia provém de origem hídrica e eólica.
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2 608 835 797

NUT III - Cávado
NUT III - Ave

Hídrica
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Figura 4.2 - Produção de energia eléctrica a partir de fontes renováveis por distrito em 2010 (GWh)
Portugal Continental

Fonte - http://www.dgge.pt/

Figura 4.3 - Evolução da energia eléctrica produzida através de renováveis (GWh)
Portugal Continental (exclui a microprodução)

Fonte - http://www.dgge.pt/
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Em termos de Evolução da Energia eléctrica produzida através de energias renováveis,
verificamos da análise da figura anterior, um incremento importante entre 2005 e 2010,
fruto da redefinição da estratégia da Produção de Energia eléctrica a partir de fontes
renováveis a nível nacional, constatando-se um reforço significativo na produção de energia
eléctrica entre 2009 e 2010, resultado da operacionalização e implementação dessa mesma
estratégia.
Assim sendo, constata-se que Braga constitui o 6.º Distrito no Continente, com um índice
de Potência instalada para a produção de energias renováveis, mais elevado, ainda que em
termos produtivos, se verifique que a produção de electricidade é ainda suportada na
origem hídrica.

Figura 4.4 - Evolução histórica da Potência Instalada total de renováveis por distrito (MW)
Portugal Continental (exclui a microprodução)

Fonte - http://www.dgge.pt/

Pelo exposto, é possível retirar alguns traços caracterizadores da realidade em presença e
que podem ser considerados estruturantes e, como tal, subjacentes às tendências
evolutivas da área de implantação do Posto de Corte e Via de Acesso, nomeadamente em
termos de energia eléctrica (consumo e produção).
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Destacam-se assim:


Em termos de dinâmica de consumo de energia eléctrica verifica-se que, as regiões
abrangidas pela área em estudo apresentam uma redução do n.º de consumidores
de energia eléctrica nas áreas produtivas da indústria e agricultura;



Verifica-se ainda um incremento significativo de consumo de energia eléctrica
doméstico e não doméstico;



Verificou-se um incremento positivo na produção de energia a partir de fontes de
energia renováveis, bem como no investimento da potência instalada.

Em suma, pode-se afirmar que a região em estudo caracteriza-se no âmbito da energia, por
estruturas de consumo de variadas tipologias, verificando-se o Projecto em causa, na
constituição do reforço da rede de distribuição para os Concelhos limítrofes.

4.7.8

Síntese

Da análise efectuada é possível retirar alguns traços caracterizadores da realidade em
presença e que podem ser considerados estruturantes e, como tal, subjacentes às
tendências evolutivas da região em estudo.
Destacam-se assim:


O facto da região em estudo sofrer de uma interioridade significativamente
assimétrica: no seio da sua área de enquadramento regional e concelhio;



Esta interioridade faz com que em termos socioeconómicos sejam verificadas
assimetrias a nível regional e concelhio, com especial destaque para o Concelho de
Vieira do Minho;



Em termos de dinâmica de desenvolvimento, verifica-se uma atenuante,
respeitante à melhoria das acessibilidades rodoviárias;



A estrutura etária da população não só está francamente desequilibrada, como essa
situação se tem vindo a agravar, em alguns casos de forma particularmente
dramática; na sua generalidade, trata-se de uma zona envelhecida e claramente
recessiva em termos demográficos;



Em resumo, pode-se dizer que a área regional e envolvente ao Projecto se
caracteriza por alguns factores que afectam significativamente a sua dinâmica
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demográfica, fazendo com que esta tenha como principal traço caracterizador a
repulsão populacional, enquanto incapacidade de atrair e fixar população;


O envelhecimento da população, induzindo um movimento natural negativo, e a
concentração populacional nos centros mais dinâmicos, contribui para agravar esta
situação de esvaziamento demográfico desta zona;



Verificam-se a presença de alguns aglomerados urbanos como Botica, Zebral,
Campos

e

Ruivães,

que

irão

ser

necessariamente

influenciados

pelo

empreendimento. Contundo refira-se o significativo afastamento que os
aglomerados urbanos possuem relativamente à área de implantação do Posto de
Corte e Via de Acesso;


A actividade no sector primário é dominante no uso do território, ainda que o
sector terciário seja também representativo na empregabilidade do efectivo
populacional;



O turismo apresenta-se como uma actividade potencialmente interessante, pelos
valores patrimoniais, naturais e construídos, existentes na zona, mas que tem sido
encarada como residual e pouco dinâmica.

4.8
4.8.1

PATRIMÓNIO
Enquadramento

Os trabalhos arqueológicos foram executados segundo o Regulamento dos Trabalhos
Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho) e as novas orgânicas da Direcção
Geral de Património Cultural (Decreto Lei n.º 115/2012) e das Direções Regionais de Cultura
(Decreto Lei n.º 114/2012), cumprindo os termos de referência para o descritor património
arqueológico em estudos de Impacte Ambiental de linhas eléctricas em fase de estudo
prévio acordados entre a REN e o ex-IPA - Instituto Português de Arqueologia, actual
Direcção Geral de Património Cultural.
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direcção Geral
de Património Cultural, no dia 2 de Outubro de 2012, com a direcção científica de João
Albergaria (Ver Volume IV – Anexos – Anexo VIII – Património).
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4.8.2

Levantamento da Informação

4.8.2.1 Escala de Análise Espacial
A situação actual do factor Património circunscreve uma área de estudo, com a finalidade
de se elaborar o enquadramento histórico do território abrangido por este projecto e de
integrar os elementos patrimoniais registados nas prospecções arqueológicas.
A área de projecto corresponde à zona de implantação do actual projecto (Posto de Corte e
acesso viário).
A área de impacte directo consiste na zona de construção do Posto de Corte (e zona
envolvente com mais 25m de extensão) e do acesso viário (faixa de 50m de largura).
A área de impacte indirecto consiste nos setores que não vão sofrer intervenções no
terreno e numa envolvente à área de projecto com 50m de distância.
A área de impacte nulo corresponde à restante zona prospetada.

4.8.2.2 Recolha Bibliográfica
O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os
seguintes recursos:
Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos)13
da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).
IGESPAR: Património (Registo sistemático dos procedimentos de classificação
com decisão intermédia ou final)14 da responsabilidade da Direcção Geral do
Património Cultural (DGPC).
Sistema de Informação para o Património Arquitectónico do Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana15.
IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército16

13

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios

14

http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/

15

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2

16

http://www.igeoe.pt/
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Plano Director Municipal de Vieira do Minho, ratificado pela Resolução do
Conselho de Ministros nº 113/95, DR nº 250, Série I-B, de 28/10/1995, pp.
6700-6715.
Câmara Municipal de Vieira do Minho: Concelho: Património (http://www.cmvminho.pt/2382, 27-9-2011 e 12/10/2012).
Câmara Municipal de Vieira do Minho: Concelho: Património Arqueológico
(http://www.cm-vminho.pt/, 27-9-2011).
Município de Vieira do Minho: Concelho: Património Arqueológico e
Arquitectónico

de

Vieira

do

Minho.

(http://patrimonio.cm-

vminho.pt/vm_content.html, 12/10/2012).
Câmara

Municipal

de

Vieira

do

Minho:

PDM

(http://sig.cm-

vminho.pt/websig/v4/portal/index.php?par=vieiradominho, 12/10/2012).
Bibliografia publicada sobre a região.
Nos arquivos da DGPC foram ainda consultados os seguintes processos, nos dias
21/09/2011, 26/09/2011 e 04/10/2011:
2001/1(386) - EIA - Ramal em Linha Dupla entre a Linha Caniçada/ Riba d'Ave1 e
o Posto de Corte de Venda Nova 2, a 150 kV
2004/1(135) - Inventário do Património Arqueológico e Arquitectónico de Vieira
do Minho
2005/1(370) - Inventário dos sítios e achados castrejos na região do Minho
2005/1(568) - EIA - Subestação de Frades e Ligação às Linhas Alto
Rabagão/Caniçada e Venda Nova/Caniçada
Foram também contactados as seguintes instituições e investigadores:
Câmara Municipal de Vieira do Minho, por correio electronico (de
terralevis@gmail.com para geral@cm-vminho.pt), datado de 16/09/2011, que
respondeu também por correio electrónico (de antonio.campos@cm-vminho.pt
para terralevis@gmail.com) em 24/10/2011 assinado por António Teixeira
Campos. Nesta resposta afirma-se que “a informação de que a Autarquia
dispõe está acessível no seu site”, que já tinha sido consultado no âmbito da
execução deste trabalho.
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A equipa de arqueologia dispensou-se ainda de consultar a Unidade de Arqueologia da
Universidade do Minho, responsável por vários trabalhos no território do concelho de
Vieira do Minho, porque da última vez que fez uma consulta àquela intituição recebeu da
seguinte resposta por email (de lfontes@uaum.uminho.pt para terralevis@gmail.com)
datado de 24/09/2011 e assinado por Luis Fontes:
“Os sítios arqueológicos existentes na área do vosso estudo estão referenciados nos
diversos inventários das entidades da tutela - ex-IPA, IGESPAR (Endovélico), DRCN
e Autarquias (planos directores municipais), bem como em inúmeras publicações
da

especialidade

(que

da Unidade de Arqueologia da
a Unidade de Arqueologia a

fazer

poderão
UM).
o

consultar
Se

trabalho

na

pretendem
solicitado,

biblioteca
que

devem

V.

seja
Exas.

formalizar um pedido de execução do trabalho, com indicação do caderno de
encargos, prazos de execução e custos de referência, para nossa apreciação.”

4.8.2.3 Análise Topomínica
A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a ausência de topónimos
com potencial significado arqueológico na área de projecto do empreendimento em
estudo.

4.8.3

Prospecção Arqueológica

As prospecções arqueológicas realizaram-se no dia 22 de Outubro de 2012, de forma
sistemática em toda a área de projecto.

4.8.3.1 Visibilidade do Terreno
O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias
subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno, que
permite distinguir as grandes unidades de observação (ver quadro seguinte); a segunda
distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno.
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Quadro 4.57 – Graus de visibilidade do terreno
Visibilidade má do terreno

1

Visibilidade mista do terreno

2

Visibilidade média do terreno

3

Intransponível ao percurso pedestre.
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo.
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno.
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de construções.
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho.

Visibilidade boa do terreno

4

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de
materiais arqueológicos.
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande

Solo urbano

5

quantidade de entulho e de lixo recente.
Observação de construções, mas superfície de solo original sem
qualidade de observação.
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente

Aterros e escavações

6

revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de observação.

Área vedada

7

Intransponível ao percurso pedestre.

Terreno de forte inclinação

8

Percurso pedestre dificultado por questões de segurança.
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira

Áreas de fogo e de desmatação

9

Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de
materiais arqueológicos.

Quadro 4.58 – Grau de diferenciação do Grau de visibilidade do terreno 4
Visibilidade mínima da
superfície do solo

Visibilidade intermédia da
superfície do solo

Visibilidade elevada da
superfície do solo

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
4.1

Observação facilitada de construções, mas com identificação
difícil de materiais arqueológicos.
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.

4.2

Observação facilitada de construções e identificação razoável
de materiais arqueológicos.
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.

4.3

Observação facilitada de construções e de materiais
arqueológicos.
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4.8.3.2 Ficha de Sítio
O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo
é feito numa ficha criada para este efeito.
A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com os
seguintes objectivos:
Identificação;
Localização administrativa e geográfica;
Descrição da Paisagem;
Caracterização do material arqueológico;
Caracterização das estruturas;
Avaliação e classificação do valor patrimonial;
Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial.
Quadro 4.59 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio
Designação

Descrição

Número

Numeração sequencial dos sítios identificados.

Designação

Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma freguesia.

CNS

Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Tipo de sítio

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Período

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Tipo de trabalhos realizados

Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (DGPC).

Classificação oficial

Tipo de Classificação Oficial.

Legislação

Decreto-Lei que define a Classificação Oficial.

ZEP

Zona Especial de Protecção, com o Decreto-Lei que a define.

Quadro 4.60 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio
Designação

Descrição

Topónimo

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia.

Lugar

Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais.

Freguesia

Freguesia onde está localizado.

Concelho

Concelho onde está localizado.

Sistemas de Coordenadas

Datum Lisboa

C.M.P.

Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000
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Quadro 4.61 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente
Designação

Descrição

Acessibilidade

Tipo de Acessos e respectiva inventariação.

Âmbito geológico

Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.

Relevo

Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.

Coberto vegetal

Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio.

Uso do solo

Descrição do uso do solo no local implantação do sítio.

Controlo Visual da Paisagem

Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio.

Tipo de vestígios identificados

Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio.

Quadro 4.62 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico
Designação

Descrição

Área de dispersão

Caracterização da área de dispersão do material arqueológico.

Tipo de dispersão

Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela área do sítio.

Tipo de material presente

Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio.

Características do material identificado

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado.

Cronologia do material identificado

Caracterização cronológica do material arqueológico observado.

Quadro 4.63 – Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas
Designação
Estado de conservação
Descrição da planta e relação espacial das estruturas

Descrição
Caracterização do estado de conservação das estruturas.
Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam
espacialmente.

Modo de construção

Descrição do modo de construção de cada estrutura.

Materiais de construção

Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura.

Descrição das estruturas

Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido
assinaladas nos campos anteriores.

Interpretação funcional das estruturas

Proposta da função de cada estrutura.

Elementos datantes da estrutura

Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura.
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4.8.3.3 Registo Fotográfico
O registo fotográfico realizado teve como objectivos a obtenção de imagens dos sítios com
valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da vegetação que cobria o terreno,
na área que será afectada por este projecto. No Volume IV – Anexos, Anexo VIII –
Património, Anexo VIIIb – Levantamento Fotográfico, encontra-se o registo fotográfico
efectuado para o presente relatório arqueológico.

4.8.3.4 Registo Cartográfico
A área de projecto foi delimitada na Carta Militar de Portugal, mais concretamente na folha
n.º 44 (Volume III – Peças Desenhadas, Desenho n.º PCVM-EIA-27-01, 1:25.000).
A localização das ocorrências e a descrição do grau de visibiliade constam na cartografia à
escala de projecto de execução (Volume III – Peças Desenhadas, Desenho n.º PCVM-EIA-2702 e PCVM-EIA-27-02, 1:2.000 e 1:5.000).

4.8.3.5 Informação Oral
No decorrer das prospecções arqueológicas sistemáticas não se obteve informação oral
relevante para este estudo.

4.8.4

Valor Patrimonial

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais
importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado
usando as categorias apresentadas nos quadros seguintes, às quais é atribuída uma
valoração quantitativa.
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Quadro 4.64 – Factores usados na avaliação patrimonial e respectiva ponderação
Descrição

Classificação

Valor da Inserção Paisagística

2

Valor da Conservação

3

Valor da Monumentalidade

2

Valor da raridade (regional)

4

Valor científico

7

Valor histórico

5

Valor Simbólico

5

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o
espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a avaliação
da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se
apresentar semelhante à paisagem original, entenda-se a paisagem contemporânea da
construção e utilização do sítio, a sua inserção paisagística será considerada “com
interesse”.
Nos casos em que não foi possível determinar este valor, o mesmo não contribuiu para o
cálculo do Valor Patrimonial.

Quadro 4.65 – Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respectivo valor numérico
Descrição

Classificação

Com Interesse

5

Com pouco interesse

2

Sem Interesse

1

Indeterminável

Nulo

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em
questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro de
um sítio, já que é mais profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na
conservação de um sítio em bom estado do que num sítio em mau estado.
O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não
foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
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Quadro 4.66 – Descritores do Valor da Conservação e respectivo valor numérico
Descrição

Classificação

Bom

5

Regular

2

Mau

1

Desconhecido

Nulo

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no meio
envolvente,

dadas

as

suas

características

arquitectónicas

e

artísticas.

Avalia

simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do
sítio em questão e o impacto que é actualmente observável, que decorre da evolução do
sítio e da paisagem onde se insere, assim como da evolução das categorias culturais que
reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio.
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das suas
características arquitectónicas e artísticas foi feita tendo em consideração a sua relevância
a nível regional.
Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio
totalmente enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta na determinação do
Valor Patrimonial.

Quadro 4.67 – Descritores do Valor da Monumentalidade e respectivo valor numérico
Descrição

Classificação

Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as
mesmas características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. Houve
situações, por incapacidade de caracterizar convenientemente o objecto em estudo, em
que se desconhecerá a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi tido em conta
na determinação do Valor Patrimonial.
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Quadro 4.68 – Descritores do Valor da Raridade e respectivo valor numérico
Descrição

Classificação

Único

5

Raro

4

Regular

2

Frequente

1

Desconhecido

Nulo

O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o
conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente da
antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão.
Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na determinação
do Valor Patrimonial.

Quadro 4.69 – Descritores do Valor Científico e respectivo valor numérico
Descrição

Classificação

Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como objecto
representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste caso a
antiguidade do objecto já foi considerada, visto que, em geral, conservam-se menos
vestígios dos períodos históricos mais recuados, o que aumenta a importância de cada
vestígio singular.
Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento das
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspectos das
sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte de
informação disponível.
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Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado no cálculo do
valor patrimonial.

Quadro 4.70 – Descritores do Valor Histórico e respectivo valor numérico
Descrição

Classificação

Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

Com o Valor Simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem
para as comunidades que usufruem dela actualmente. A atribuição deste valor depende da
percepção do sítio na identidade comunitária, da relação afectiva que as populações
mantêm com ele, e da importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível
determinar este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor Patrimonial.

Quadro 4.71 – Descritores do Valor Simbólico e respectivo valor numérico
Descrição

Classificação

Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete factores anteriormente descritos.
Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o
mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística,
Conservação, Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado,
Médio, Reduzido, por exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os quadros
anteriores.
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários
critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de categorias
consideradas, ou seja:
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(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da
Monumentalidade*2) + (Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) + (Valor
Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7
Se todos os factores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será
igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial
inferior a 4, o que corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos factores
considerados no cálculo do Valor Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o
mais baixo, a saber, o Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da
Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflecte sobretudo o
desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e portanto deve ser
manuseado com muita cautela.
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de
Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais
elevado e a classe E às incidências patrimoniais com menor valor.

Quadro 4.72 – Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial

4.8.5

Significado

Classe de Valor Patrimonial

Valor Patrimonial

Muito elevado

A

≥16 ≤20

Elevado

B

≥12 <16

Médio

C

≥8 <12

Reduzido

D

≥4 <8

Muito reduzido

E

<4

Localização geográfica e administrativa

A área de enquadramento histórico deste projecto localiza-se no território das freguesias
de Ruivães e Campos, do concelho de Vieira do Minho, distrito de Braga, entre o rio Cávado
a Norte, o Rio Rabagão, afluente do primeiro, a Nordeste e a Serra da Cabreira a Sul e
Sudoeste.
Esta área situa-se portanto a meia encosta da Serra da Cabreira, na margem Sul do Rio
Cávado, a SSE da sede de freguesia, junto à fronteira com a freguesia de Campos e a Sul da
povoação de Botica.
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4.8.6

Breve enquadramento histórico

O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projecto tem como
objectivo, no âmbito deste trabalho, compreender a evolução da ocupação humana neste
espaço específico, de forma a melhor enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais
identificadas e os futuros impactos sobre a paisagem cultural que resultarão desta obra.
Esta análise centra-se na área de estudo definida para o Estudo de Grandes Condicionantes
(Volume IV- Anexos, Anexo I – Estudo das Grandes Condicionantes), pois a sua intenção não
é a história desta região, mas a evolução da ocupação no espaço específico onde se
implanta esta obra.
Não se conhecem vestígios, na área de enquadramento histórico, de ocupação humana
anterior ao período moderno. Nos territórios das freguesias de Ruivães e Campos, os
vestígios mais antigos encontram-se a Norte da área de enquadramento.
Assim, a colonização humana deste território remontará ao IIº milénio a. C., altura em que
terá sido ocupado pelas populações construtoras de estruturas tumulares megalíticas,
como a a Mamoa de Mariolas (CNS 30056, Fontes e Roriz, 2006, n.º 938, 2007, 118-119, n.º
938, e 2012a, n.º 938; Fontes et alli, s.d.; Mendes, 2010). Este monumento funerário,
provavelmente individual, é formado por um cairn com fossa de enterramento ao centro
rodeada por dois aneis de lajes colocadas na vertical, com o último anel a suportar uma laje
de granito. A construção desta estrutura foi datada, por critérios tipológicos do Bronze
Inicial.
Imediatamente a Sul desta mamoa foi identificado um pequeno habitat Outeiro de
Mariolas (CNS 30562, Mendes, 2010), resultado de uma ocupação de curto prazo, entre o
Calcolítico e a Idade do Bronze.
Posteriormente, o povoamento desta zona ter-se-à localizado no Outeiro do Vale (CNS
20748, Fontes e Roriz, 2012a, nº 129), povoado fortificado que se localiza a NW de Ruivães.
Este povoado, “pelas características topográficas do local e pela antiguidade dos
fragmentos cerâmicos recolhidos [manuais]” (Fontes e Roriz, 2012a, nº 129) foi
considerado pré-romano, ou seja do Iº milénio a.C..
No entanto, na ausência de qualquer estudo monográfico sobre o mesmo, não é possível
datar com melhor precisão o seu período de ocupação, ou perceber como explorava o
território limitrofe a que a área de enquadramento histórico deveria pertencer. Note-se, no
entanto, a ausência de indicadores de romanização neste povoado (Fontes e Roriz, 2012a).
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Nos finais do séc. I a.C, a região envolvente à área de enquadramento, é marcada pela
construção da via XVII, a estrada romana que ligava Bracara Augusta (Braga) a Asturica
(Astorga), por Aquae Flavaiae (Chaves).
Dois troços desta estrada encontram-se identificados a Norte da área de enquadramento: o
caminho Ruivães - Via XVII na freguesia de Ruivões (CNS 20746, Fontes e Roriz, 2006, n.º
127; 2007, 118-119, 121, n.º 127, 2012a, nº, 2012b, n.º 127; Fontes et alli, s.d.) e o Caminho
de Santa Leocádia na freguesia de Campos (Fontes e Roriz, 2007, 118-119, n.º 137, 2012a,
n.º 137 e 2012b, n.º 137; Fontes et alli, s.d.). O traçado desta via a Norte da área de
enquadramento encontra-se já bem reconhecido:
“(…) em Ruivães torna a ter vestígios do lado direito da EN [103], por cima da igreja,
sendo perceptível até ao aqueduto. Daqui passa para o lado esquerdo da EN, onde
se vêm alguns troços da via. Em Pitões é sobreposta por algumas casas, mas torna a
ser observável até Santa Leocádia, ainda do ladoesquerdo. Do Km 92 até
sensivelmente ao lugar da Paredinha a via é sobreposta pela actual estrada, sendo
novamente vísivel a Sul da actual estrada, até ao Km 96” (Fontes e Roriz, 2012b).
O traçado da via manteve-se, portanto, em utilização nos últimos 2000 anos, condiconando
a estruturade povoamento deste território. A fundação ex nihilo de um povoado em
período romano no Alto de S. Cristovão (Fontes e Roriz, 2007, 118-119, n.º 130, 2012a, n.º
130; Fontes et alli, s.d.) imediatamente a NE de Ruivães, “dominando a encosta que faz a
passagem do vale do rio Cávado ao vale do rio Rabagão, (…) revela uma estratégia de
implantação claramente relacionada com a passagem da via romana” como a notícia de
dois miliários aí recolhidos durante o séc. XVIII confirma (Fontes e Roriz, 2012b).
Este povoado, que terá sido originalmente uma mansio17, que serviria aquela estrada,
tornou-se o aglutinador do povoamento do território em análise. A sua ocupação mantemse até à Alta Idade Média, durante os reinos Suevo e Visigodo e depois desloca-se
ligeiramente para Norte (CNS 213 - Monte de São Cristóvão / Alto de S. Cristovam, cf.
Fontes e Roriz, 2007, 118-119, 122, n.º 136, 2012a, n.º 136 e 2012b, n.º 136; Fontes et alli,
s.d.). Aqui, encontram-se as ruínas da primitiva igreja de São Martinho, orago da freguesia
de Ruivões, pois este povoado terá sido a “sede da extinta paróquia de São Martinho de
Vilar de Vacas, referenciada nas Inquirições de 1258” (Fontes e Roriz, 2012b). A esta
paróquia pertenciam então as povoações da actual freguesia de Campos.

17

Estrutura de apoio ao trafego da via, que forneceria alojamento e cavalos, por exemplo.
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Ao longo do séc. XV-XVI, o Alto de São Cristovam despovoa-se e desenvolve-se a actual
sede de freguesia, Ruivães, que foi sede de concelho até 1853. Durante o período moderno
e contemporâneo intensifica-se a exploração do seu território, como o aparecimento de
novos núcleos populacionais como Botica, a povoação mais próxima da área de
enquadramento, cuja Capela de Nossa Senhora dos Remédios foi fundada em 1678
(Gonçalves, 2006).
Neste processo incluí-se também a construção de vários moinhos de água em Botica, no Rio
da Peneda e no Rio da Laje. A intensificação da exploração agro-pecuária está representada
na área de enquadramento pelos dois elementos patrimoniais aí recenceados, o Aqueduto
de Ruivães e a Cabana da Peneda.
Os dados actualmente disponíveis permitem portanto propor o seguinte quadro histórico
da área de enquadramento:
O povoamento humano só se terá aproximado da área de enquadramento no
IIº milénio a.C, tendo provavelmente sido muito intermitente.
Durante o Iº milénio a.C a área de enquadramento poderá ter pertencido ao
território explorado pelo povoado fortificado do Outeiro do Vale, durante o
período incerto que este foi ocupado.
Com a fundação da mansio do Alto de S. Cristovão, provavelmente no séc. I a.C,
altura da construção da via XVII, a área de enquadramento passará a pertencer
ao território deste povoado, depois, durante a Idade Média, à paróquia de de
São Martinho de Vilar de Vacas e finalmente, em período moderno, ao
concelho de Ruivães.
No entanto, os vestígios conhecidos de exploração da área do povoado são já
de período moderno e/ou contemporâneo, e devem relacionar-se com a
fundação de Botica, o povoado mais próximo.

4.8.7

Caracterização sumária da paisagem e do terreno

A paisagem do território onde se pretende implementar este projecto é caracterizada
essencialmente pelo predomínio de arbustos e matos densos, que impediram muitas vezes
a percurso pedestre e a observação correta do solo. Desta forma, excluindo o topo dos
pequenos cabeços, onde se registou boa visibilidade (ações recentes de desmatação
parcial),e uma pequenas parcelas de terreno recentemente lavradas, o grau de visibilidade
foi sempre mau.
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O relevo é formado por pequenas elevações, de encostas suaves, nas quais despontam o
topo do afloramento granítico (que apresenta avançado estado de degradação e fratura à
superfície), que acompanham a vertente de um grande cerro.

Figura 4.26 - Vista geral do terreno (acesso

Figura 4.27 - Vista geral do terreno (implantação

viário)

do Posto de Corte)

Figura 4.28 - Vista geral do terreno (implantação

Figura 4.29 - Vista geral do terreno (implantação

do Posto de Corte)

do Posto de Corte)

4.8.8

Caracterização patrimonial

Os trabalhos arqueológicos efetuados na área de projecto levaram ao inventário de duas
ocorrências patrimoniais: uma levada de água (n.º 1) e um antigo abrigo de pastor (n.º 2).
Foram os mesmos cartografados no Desenho n.º 27, escala 1/25 000 e Desenho n.º 28,
escala 1/2 000.
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Quadro 4.73 – Lista de ocorrências patrimoniais identificadas na área de projecto
Valor

Classe de Valor

Patrimonial

Patrimonial

Contemporâneo

4,42

D

Contemporâneo

---

---

Nº

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

1*

Aqueduto de Ruivães

Conduta de água

20747

2**

Cabana da Peneda

Abrigo de pastor

-

* - Corresponde à ocorrência patrimonial n.º 95 do Estudo das Grandes Condicionantes (Volume IV- Anexos, Anexo I)
** - Corresponde à ocorrência patrimonial n.º 99 do Estudo das Grandes Condicionantes (Volume IV- Anexos, Anexo I)

O primeiro aspecto a ser destacado consiste na ausência de ocorrências patrimoniais com
classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Valor
Concelhio ou Imóvel em Vias de Classificação) na área de projecto.
O conjunto patrimonial inventariado é formado por uma construção destruída
recentemente (n.º 2 – Cabana da Peneda) e que nunca teve valor patrimonial e muito
menos significado histórico (período moderno). Face à ausência de vestígios físicos, não se
procedeu à sua avaliação patrimonial.
Para além deste sítio inventariado (n.º 2), mas não relocalizado, confirmou-se a existência
de uma conduta de água (neste troço, chamar-lhe aqueduto é um eufemismo), recontruída
recentemente com lajes de cimento armado. O seu único interesse patrimonial (pelo
menos, no segmento observado) reside nos pontos de passagem para os terrenos agrícolas
(grandes lajes de granito), que aparentam ser originais.
Contudo, importa referir que os segmentos com mais interesse estão efectivamente fora
da área de projecto.
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Figura 4.30 - Vista geral da conduta na zona de intersecção com o acesso (n.º 1)

Figura 4.31 - Vista geral da encosta onde deveria estar a cabana da Peneda (n.º 2)

O Aqueduto de Ruivães tem neste troço um valor patrimonial de Significado Reduzido, mas
deverão ser efetuados todos os esforços técnicos para conservá-lo in situ.
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4.9
4.9.1

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Enquadramento Geológico - Geotécnico

O Posto de Corte a instalar localiza-se no concelho de Vieira do Minho. O Posto de Corte
encontra-se inserido num meio natural com um ligeiro declive do terreno natural com
pendente para noroeste. O terreno natural em estudo varia entre as cotas entre a +690 e
+720.

Figura 4.32 - Vista aérea da zona onde se pretende construir a plataforma (zona circunscrita a vermelho)

De acordo com a Carta Geológica de Portugal, ocorrem à zona em estudo formações
geológicas eruptivas, (“Granito de Ruivães e Barroso”) de datados do Hercinico. Trata-se de
uma rocha de grão grosseiro, com tendência profiróide, de duas micas, (essencialmente
biotiticos). São granitos orientados, facto observado na vizinhança dos contactos com
metassedimentos e fácies alteradas. A biotite apresenta-se muitas vezes cloritizada. A
moscovite é pouco abundante e ocorre em placas tardias.
Observa-se ainda nesta região uma falha provável com orientação SW-NE na zona Norte da
plataforma e alinhamentos de fracturas a Sul desta.
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Figura 4.33 - Extracto da Carta Geológica 6A - Montalegre – (zona interessada a vermelho)

4.9.2

Sismicidade

A actividade sísmica do território português resulta de fenómenos localizados na fronteira
das placas Africana e Euro-Asiática (sismicidade inter-placa) e também de fenómenos no
interior da placa (sismicidade intra-placa). No interior da placa, a sismicidade é difusa,
coincidindo os epicentros, grosso modo, com os grandes acidentes ao nível do soco, os
quais rejogaram quando da compressão miocénica e mostram também sinais de actividade
sísmica no Quaternário (últimos 2 milhões de anos).
Como se pode verificar na seguinte figura, o local de implantação do projecto abrange uma
zona de Intensidade Sísmica, graus 6, na Escala Internacional (Wood-Neumann). Esta escala
pretende classificar a intensidade dos sismos através dos estragos causados pelos mesmos,
sendo que os graus em causa correspondem a:
Grau 6 – Foi sentido por toda a gente: muitas pessoas atemorizaram-se e saíram de
casa. Móveis pesados foram deslocados, caiu estuque dos tectos e ficaram
chaminés danificadas. Estragos ligeiros.

Estudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
Volume II - Relatório Síntese
Proc. n.º 003/EIA/0911

220

Área de Projecto

Figura 4.34 – Intensidade sísmica
Fonte: Atlas do Ambiente Digital

A carta de intensidade sísmica compreende apenas o período entre os anos 1901 e 1972,
não incluindo os eventos sísmicos ocorridos anteriormente. Foi assim elaborada uma carta
de sismicidade histórica, abrangendo os primeiros registos históricos, que se apresenta na
figura seguinte.
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Área de Projecto

Figura 4.35 - Isossistas de Intensidade Máxima
Fonte: Atlas do Ambiente Digital

De acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes
(RSAEEP, 1983) o projecto insere-se na zona sísmica D, considerada a zona de menor
sismicidade das quatro em que Portugal Continental se encontra classificado.

4.9.3

Recursos Minerais

De acordo com as entidades contactadas no âmbito do ECGA, a área de implantação do
projecto intercepta uma área sujeita pedido de prospecção e pesquisa de recursos
minerais. Este pedido foi solicitado à empresa Minerália – Minas, Geotecnica e
Construções, Lda, no entanto não foi disponibilizado o tipo de mirerais a explorar por esta
empresa.
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4.9.4

Monumentos Geológicos e Arqueológicos

Foram identificados no âmbito do EIA, dois sítios arqueológicos no local de implantação do
Projecto (Posto de Corte e Via de Acesso). Neste âmbito, sugere-se a consulta do Capítulo
4.8.8 - Caracterização patrimonial, para informação detalhada sobre esta temática.
Contundo, importa referenciar que não foram identificados para a área de implantação do
projecto monumentos geológicos ou ocorrências arqueológicas, de acordo com as
informações fornecidas pelas entidades contactadas, assim como no sítio do Laboratório de
Nacional de Energia e Geologia (LNEG).

Área de Projecto

Figura 4.36 - Sitio Com Interesse Geológico
Fonte: www.lneg.pt
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4.10 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA
4.10.1 Recursos Hídricos Superficiais
4.10.1.1 Metodologia
A caracterização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos da zona em estudo
apoiou-se,

sobretudo,

em

dados

bibliográficos

existentes

sobre

o

assunto,

complementados com o respectivo levantamento de campo.
A metodologia adoptada para a análise e caracterização dos recursos hídricos superficiais
da zona em estudo, apoiou-se ainda na caracterização da principal bacia hidrográfica onde
se insere o presente projecto.
Desta forma, apresenta-se em seguida um resumo dos principais aspectos dos recursos
hídricos superficiais com vista à caracterização e identificação das principais linhas de água.

4.10.1.2 Caracterização da Bacia Hidrográfica do Projecto
A zona em estudo insere-se na Bacia Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça, concretamente na
sub-bacia hidrográfica do rio Cávado. Esta região hidrográfica é delimitada pelo território
espanhol a Este, o oceano Atlântico a Oeste, a região hidrográfica do Minho e Lima a Norte
e a região hidrográfica do Douro a Sul.
A região hidrográfica do Cávado, Ave e Leça tem uma área de aproximadamente 3 400 km2,
inserindo-se, na íntegra, em território nacional. No seu território residem cerca de 1,4
milhões de habitantes, distribuídos por 30 concelhos, dos 9 estão totalmente inseridos
nesta Região Hidrográfica.
A sub-bacia Cávado tem 1 593 km2 de área, é a maior bacia das sub-bacias que integram o
Plano de Gestão das Regiões Hidrográficas do Cávado, Ave e Leça. Apresenta uma
densidade populacional de 171 hab./km2, abrangendo 14 concelhos: Amares, Barcelos,
Boticas, Braga, Cabeceiras de Basto, Esposende, Montalegre, Ponte da Barca, Ponte de
Lima, Póvoa do Lanhoso, Póvoa de Varzim, Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde.
Destes apenas Amares e Terras do Bouro encontram-se total ou quase totalmente inseridos
na sub-bacia. A principal linha de água da sub-bacia é o rio Cávado, com cerca de 129 km de
extensão, desde a sua nascente, na Serra do Larouco, até à foz, em Esposende.
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Uma classificação fundamental em termos hidrográficos tem a ver com a que é feita pelo
“Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal” para as linhas
de água e bacias hidrográficas mais importantes do País. Esta classificação serve também
de base à elaboração do Plano Nacional dos Recursos Hídricos e para tal foi o território
nacional dividido em sete Regiões Hidrográficas, baseadas nas grandes bacias dos principais
rios portugueses.
A base da classificação reside na atribuição de um código numérico a cada linha de água
considerada, de acordo com o seguinte código:
 1º algarismo – Região Hidrográfica a que pertence o curso de água;
 Pares de algarismos seguintes – o primeiro refere-se ao rio principal, o segundo ao
afluente de 1ª ordem, o terceiro ao afluente de 2ª ordem e assim sucessivamente
até se enumerar toda a cadeia de afluentes de diversa ordem que liga um curso de
água ao rio principal.
Na freguesia de Ruivães, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Informação de
Recursos Hídricos (SNIRH), existe uma linha de água, com a designação de Rio da Cabreira.
Esta linha de água é um afluente do Rio Cávado e tem um comprimento de 13,2 km com
uma bacia hidrográfica de 40 km2.

Figura 4.37 – Identificação dos principais cursos de água na área em estudo
Fonte: http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/
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Quadro 4.74 – Identificação das principais ribeiras na envolvente do Projecto
Bacia
Hidrográfica
Cávado, Ave
e Leça

Sub-Bacia
Hidrográfica
Cávado

Curso de
Água
Rio
Cabreira

Classificação

Área da Bacia
2

Comprimento do

Distância ao
Projecto (m)

Decimal

(km )

Curso de Água (km)

10829

40,5

13,2

175

* A área de implantação do projecto não intercepta o curso de água referido.

Importa referir que na Carta Militar 1: 25 000, esta linha de água está designada como Rio
da Peneda ou Rio de Saltadouro. Na classificação decimal das linhas de água, contemplada
no site do SNIRH, designam este curso de água por Rio Cabreira. No entanto, quando se
procede à escolha de estações de Monitorização de Qualidade da Água Superficial, este
curso de água vem designado por Rio Saltadouro ou da Cabreira.
Nesse sentido, considera-se que apesar das diversas designações, nomeadamente Rio
Saltadouro, Rio da Peneda ou Rio da Cabreira, trata-se da mesma linha de água.
Na área envolvente à implantação do projecto, verifica-se a existência de um canal de
irrigação. Este canal de rega é utilizado como infraestrutura para a distribuição de água ao
regadio de Ruivães. Nas seguintes fotografias, apresenta-se a referida infraestrutura.
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Figuras 4.38, 4.39, 4.40 e 4.41 – Canal de Irrigação

4.10.1.3 Escoamento Superficial
De uma maneira geral, as linhas de água da região em estudo apresentam escoamentos
que acompanham a variação sazonal da precipitação, registando-se os maiores valores no
período de Inverno.
Para a linha de água existente mais próximas do local de implantação do projecto em
estudo, foi verificada a existência ou não de uma estação integrada no Sistema Nacional de
Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), pelo qual se seleccionaram as estações
hidrométricas, nomeadamente a Estação Cabreira e a Estação designada por Cabreira
Total.) Na figura seguinte apresenta-se a sua localização face à área de implantação do
projecto.
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Estações Hidrométricas
da Cabreira

Figura 4.42 – Identificação das Estações Hidrométricas
Fonte: http://geo.snirh.pt/AtlasAgua/

No quadro seguinte procede-se à sua caracterização.

Quadro 4.75 – Características das estações hidrométricas
Coordenadas
Designação

Estação da Cabreira /
Derivação
Estação da Cabreira /
Total

Código

Bacia

04J/02H

Cávado

04J/07H

Cávado

Curso de Água Latitude

Rio Saltadouro
ou da Cabreira
Rio Saltadouro
ou da Cabreira

Proc. n.º 003/EIA/0911

Período

(Nº)

(W)

41º65´3

7º99’8

1972-2012

41º65´2

7º99’7

1972-2012
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Os dados de escoamento disponíveis apresentam-se nas seguintes figuras, onde se pode
observar que os maiores valores de escoamento ocorrem nos meses de Inverno.

Figura 4.43 - Escoamento mensal na estação cabreira (Total)

Figura 4.44 – Caudal médio diário na estação cabreira (Total)

(04J/07H)

(04J/07H)

Figura 4.45 - Escoamento mensal na estação cabreira

Figura 4.46 – Caudal médio diário na estação cabreira

(Derivação) (04J/02H)

(Derivação) (04J/02H)
Fonte: SNIRH (http://snirh.pt)

4.10.2 Qualidade da Água Superficial
A qualidade das águas superficiais foi caracterizada através dos dados obtidos a partir da
rede de Qualidade da Água pertencente ao INAG/DRAOT, cuja informação encontra-se
disponível através do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).
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Foi selecionada uma estação de amostragem que caracteriza-se o melhor possível as
características do local em estudo:
Proximidade ao local (aproximadamente a 2 km a Noroeste do Posto de Corte),
A mesma bacia hidrográfica e se possível a própria linha de água.
Deste modo, apresenta-se no quadro seguinte as principais características da estação de
amostragem da qualidade da água seleccionada.
Quadro 4.76 – Estações de monitorização da qualidade da água
Nome

Foz Cabreira

Código
SNIRH
03I/07

Linha de Água
Rio Saltadouro ou
Cabreira

Coordenadas

Concelho

Vieira do Minho

M (m)

P (m)

206 449

523 230

Fonte: SNIRH

Figura 4.47 – Identificação da estação de qualidade da água superficial
Área de Projecto

Fonte: http://snirh.inag.pt
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A classificação da qualidade da água para usos múltiplos permite obter informação sobre os
usos que potencialmente podem ser considerados na massa de água. São consideradas
cinco classes (ver quadro seguinte).

Quadro 4.77 - Classificação da qualidade da água – descrição
Classes
A
B

Descrição
Águas com qualidade equivalente às condições naturais aptas a satisfazer
potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade.

Classificação
Excelente

Águas com qualidade ligeiramente inferior à Classe A, mas podendo também

Boa

satisfazer potencialmente todas as utilizações.
Águas com qualidade aceitável, suficiente para irrigação, usos industriais e

C

produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite a existência de
vida piscícola (espécies menos exigentes), mas com reprodução aleatória, apta

Razoável

para recreio sem contacto directo.
Águas com qualidade medíocre, apenas potencialmente aptas para irrigação,

D

arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir mas de forma

Má

aleatória.

E

Águas extremamente poluídas e inadequadas para a maioria dos usos.

Muito Má

Figura 4.48 - Classificação Disponível para a Estação Foz Cabreira – 2006-2009

No seguinte quadro, apresentam-se os parâmetros responsáveis pela classificação da
qualidade da água nos diferentes anos.
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Quadro 4.78 – Parâmetros responsáveis pela classificação da qualidade da água
Ano

Parâmetros

2006

pH

2007

pH

2008

pH

2009

Nada a referir

Nas figuras seguintes, apresentam-se os resultados de acordo com as classificações obtidas
para alguns parâmetros indicadores da qualidade da água em diferentes períodos de
observação para a estação de Foz Cabreira (03I/07), utilizando para o efeito a base de
dados do SNIRH.
Para esta avaliação foram seleccionados 5 parâmetros: pH, Azoto Amoniacal, Carência
Bioquímica de Oxigénio (CBO), Carência Química de Oxigénio (CQO) e Sólidos Suspensos
Totais (SST). Apresentam-se de seguida, os valores de série em gráfico e o valor mais
recente para cada parâmetro.

Figura 4.49 – Estação de Foz Cabreira – pH - 2011

Figura 4.51 – Estação de Foz Cabreira –Azoto Amoniacal- 2011

Figura 4.50 – Estação de Foz Cabreira – pH – 2000 - 2011

Figura 4.52 – Estação de Foz Cabreira – Azoto Amoniacal –
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Figura 4.53 – Estação de Foz Cabreira – Carência Bioquímica de
Oxigénio (CBO) - 2011

Figura 4.54 – Estação de Foz Cabreira – (CBO) – 2000 - 2011

Figura 4.55 – Estação de Foz Cabreira – Carência Química de

Figura 4.56 – Estação de Foz Cabreira – Carência Química de

Oxigénio (CQO) - 2011

Oxigénio (CQO) – 2007 a 2011

Figura 4.57 – Estação de Foz Cabreira – Sólidos Suspensos

Figura 4.58 – Estação de Foz Cabreira – Sólidos Suspensos

Totais - 2011

Totais -2000 a 2011

De uma forma geral, os resultados obtidos para os diversos parâmetros na estação de
amostragem de qualidade da água considerada, são indicadores da Boa qualidade da água
no rio em causa, especialmente no decorrer do ano de 2011.
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4.10.3 Fontes de Poluição
O concelho de Vieira do Minho está integrado no Sistema Multimunicipal de Abastecimento
de Água e de Saneamento do Noroeste. Este Sistema está dimensionado para a recolha,
tratamento e rejeição de 80 milhões de m3 de águas residuais por ano geradas por uma
população residente estimada em 1,2 milhões de habitantes.
As principais fontes de poluição nesta bacia hidrográfica prendem-se com descargas ilegais
e com o uso indiscriminado de fertilizantes na agricultura.
Há ainda a referir as vias rodoviárias existentes, nomeadamente, as diversas estradas
nacionais e municipais, que de alguma forma também contribuem para a degradação dos
meios hídricos. Na área de implantação do Projecto destaca-se somente a Estrada
Municipal EM623.

4.10.4 Recursos Hídricos Subterrâneos
4.10.4.1 Metodologia
A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos, no que diz respeito à qualidade e
quantidade, foi efectuada com base na informação disponível no Sistema Nacional de
Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), complementada com a visita de campo.

4.10.4.2 Unidades hidrogeológicas
O local de implantação do projecto localiza-se na Unidade Hidrogeológica do Maciço
Antigo, como se pode verificar pela figura seguinte.
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Legenda:

Local de Implantação do Projecto

Figura 4.59 – Unidades hidrogeológicas
Fonte: www.snirh.pt

O Maciço Antigo é a unidade geológica que ocupa a maior extensão em Portugal, sendo
constituído, essencialmente, por rochas eruptivas e metassedimentares. As litologias
correspondentes aqueles tipos de rochas são habitualmente designadas pelos
hidrogeólogos por rochas cristalinas ou rochas duras ou, ainda, por rochas fracturadas ou
fissuradas. Em termos gerais, podem considerar-se como materiais com escassa aptidão
hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos. No entanto, apesar da escassez
de recursos hídricos subterrâneos, estes desempenham um papel importante quer no
abastecimento à população, quer na agricultura.
Pela análise da figura seguinte, observa-se que o local de implantação do projecto não se
encontra sob nenhum sistema aquífero específico, pelo que se considera como pertencente
ao Maciço Antigo Indiferenciado.
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Local de Implantação do Projecto

Figura 4.60 – Sistemas aquíferos do Maciço Antigo
Fonte: www.snirh.pt

A massa de água correspondente ao Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Cávado
integra-se no designado Maciço Hespérico ou Ibérico que é constituído, essencialmente,
por um substrato rochoso de idade paleozóica relacionado com o orógeno Varisco (Ribeiro
et al., 1979; Ribeiro & Pereira, 1992). No Maciço Hespérico a evolução tectónica posterior é
imposta pela orogenia Alpina (Ribeiro et al., 1979; Ribeiro, 1988; Ribeiro et al., 1990a;
Cabral, 1995) correspondendo à reactivação das falhas tardi-variscas e por consequência
está na origem dos actuais traços morfoestruturais. A presença de alguns depósitos
plioquaternários discordantes, sobre o substrato, representa ou o testemunho do
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arrasamento do relevo e modelação da superfície do MI, ou o resultado do entalhe da rede
hidrográfica actual (Martín-Serrano, 1994).
Do ponto de vista da litologia, podem identificar-se as seguintes unidades litológicas:
depósitos de cobertura, rochas metassedimentares, rochas graníticas.

4.10.4.3 Avaliação dos Recursos Hídricos Subterrâneos
De acordo com o Plano de Gestão das Regiões Hidrográficas do Cávado, Ave e Leça, as
formações geológicas dominantes na área abrangida pela massa de água são granitos e
metassedimentos. São constituídas, respectivamente, por maciços ígneos do tipo
granitoide e formações metamórficas, essencialmente xistos e grauvaques. Apresentam
baixa condutividade hidráulica e, regra geral, produtividade muito reduzida que não
ultrapassa, geralmente 3 l/s por captação tubular unitária. É frequente a ocorrência de um
nível superior, alterado ou mesmo decomposto, em que a permeabilidade é do tipo
intergranular podendo coexistir com a circulação fissural que pode alcançar espessuras até
100 m (Almeida et al., 2000). A um nível intermédio o maciço rochoso encontra-se cortado
por descontinuidades mais ou menos abertas do tipo falha, fractura, diáclase ou filão até
profundidades máximas de cerca de 200 m (Almeida et al., 2000). Por último, numa zona
profunda, caracterizada por uma condutividade hidráulica praticamente nula, o maciço
encontra-se compacto, praticamente sem descontinuidades ou com descontinuidades
fechadas.
A transmissividade pode alcançar valores compatíveis com extracções de interesse local
mas a função capacitiva dos sistemas ocorrentes é muito reduzida. Estruturas filoneanas de
natureza quartzoza, pegmatítica e dolerítica e elementos estruturais de âmbito regional,
nomeadamente falhas, dobras e brechas de falha possuem grande interesse
hidrogeológico. Devido à sua geometria linear, as zonas de maior importância podem ser
identificadas no terreno e constituir factor de valorização das condições hidrogeológicas
intrínsecas. As unidades porosas (aluviões e terraços principalmente) têm um
desenvolvimento espacial pequeno mas podem constituir interesse hidrogeológico local ou
regional. Destaquem-se os depósitos aluvionares que podem propiciar esquemas de
captação por infiltração induzida de certa importância, dependentes, obviamente da
qualidade e quantidade da água disponível nas linhas de água a que estão ligados.
Um dos aspectos importantes na caracterização das disponibilidades hídricas subterrâneas
é o da recarga natural das formações hidrogeológicas. A recarga natural corresponde aos
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recursos hídricos subterrâneos (naturais) renováveis. Pode considerar-se como fontes de
recarga: a recarga por infiltração da água da chuva, a recarga a partir de cursos de água
(cursos de água influentes), e no caso de aquíferos multicamada a recarga a partir da
drenância de camadas adjacentes.
A recarga por infiltração da água da chuva refere-se à quantidade de água que se infiltra
abaixo do nível do solo, após os processos de evapotranspiração e de escoamento directo,
e que vai ter um percurso subterrâneo, podendo, em condições de não exploração, ficar
armazenada no aquífero ou constituir escoamento subterrâneo que mais tarde ou mais
cedo aflora à superfície contribuindo para o escoamento dos cursos de água (escoamento
de base).
Dada a natureza das formações geológicas desta massa de água, os valores anuais de
recarga deverão situar-se entre os 5 e 10% da precipitação média anual (2 102 mm/ano)
(Almeida et al., 2000, PNA, 2001). Pelo valor mais conservador, resulta uma disponibilidade
hídrica global média anual na ordem dos 170,41 hm3/ano, valor este que corresponde a
aproximadamente a 90% da recarga subterrânea média da região (Portaria n.º 1115/2009,
de 29 Setembro).

4.10.4.4 Niveis de água
No decorrer dos trabalhos para a elaboração do Relatório de Geologia – Geotecnia não foi
detectada na execução dos poços ou sondagens de furação a presença de água. Todavia, de
modo a confirmar a ausência desta foram colocados 2 piezómetros com 9.00m de
profundidade nos furos das sondagens, também não tendo revelado a presença de água.

4.10.5 Qualidade da Água Subterrânea
Para a caracterização da qualidade da água subterrânea na zona em estudo, aferiram-se as
estações de monitorização da qualidade da água subterrânea pertencentes ao SNIRH que
se localizam mais próximo do projecto, tendo-se encontrado as elencadas no quadro
seguinte:
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Quadro 4.79 – Estações de Monitorização da Qualidade de Água Subterrânea
Tipo de Ponto

Nº

de Água

Inventário

Mina

AF21 -43/N1

Poço

AF19 56/N1

Concelho
Terras de
Bouro
Braga

Coordenadas

Distância à

Freguesia

Local

Chourense

S. Sebastião

186 635

525 103

22

Crespos

Rio Homem

181 542

516 192

27

M

P

Linha (km)

Acresce referir que a Estação de Monitorização da Qualidade de Água Subterrânea AF21,
apenas disponibiliza dados até 2006. Desta forma, optou-se por apresentar os dados da
Estação de Monitorização da Qualidade de Água Subterrânea AF19, que apresenta dados
mais recentes, nomeadamente até 2011.

Na figura seguinte apresentam-se as localizações das Estações de Monitorização da
Qualidade da Água Subterrânea.

Figura 4.61 - Estações de monitorização da qualidade da água Subterrânea (s/escala)

Acresce referir que para a avaliação - consoante as estações de monitorização -foram
considerados os seguintes parâmetros:
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Quadro 4.80 – Estações de Monitorização da Qualidade de Água Subterrânea – Parâmetros considerados
Estação de Monitorização da
Qualidade de Agua Subterrânea

Parâmetros

AF21 - 43/N1

Condutividade, Nitratos, pH,

AF19 – 56/N1

Condutividade, Nitratos, pH, Cloretos

Nas figuras seguintes e recorrendo à base de dados do SNIRH, apresentam-se os resultados
das classificações obtidas para alguns parâmetros indicadores da qualidade da água, em
diferentes períodos de observação.
De seguida apresentam-se os valores de série em gráfico e o valor mais recente para cada
parâmetro existente.

Figura 4.62 – Ponto AF21 (43/N1) – Nitratoss- 2006

Figura 4.63 – Ponto AF21 (43/N1) – Nitratos s- 2006

Figura 4.64 – Ponto AF21 (43/N1) – Condutividade-2006

Figura 4.65 – Ponto AF21 (43/N1) – Condutividade- 2006
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Figura 4.66 – Ponto AF21 (43/N1) – pH – 2006

Figura 4.67 – Ponto AF21 (43/N1) – pH - 2006

Figura 4.68 – Ponto AF19 (56/N1) – Condutividade-2011

Figura 4.69 – Ponto AF19 (56/N1) – Condutividade- 2006 a 2011

Figura 4.70 – Ponto AF19 (56/N1) – Nitratos – 2011

Figura 4.71 – Ponto AF19 (56/N1) – Nitratos - 2006 a 2011

Figura 4.72 – Ponto AF19 (56/N1) – pH – 2011

Figura 4.73 – Ponto AF19 (56/N1) – pH - 2006 a 2011
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Figura 4.74 – Ponto AF19 (56/N1) – Cloretos- 2011

Figura 4.75 – Ponto AF19 (56/N1) – Cloretos- 2007 a 2011
Fonte: www.snirh.pt

Na seguinte figura apresenta-se a classificação da qualidade da água no sistema aquífero,
para a estação, assim como os parâmetros responsáveis pela classificação da qualidade da
água para o ano de 2010.
Conforme referido anteriormente e de acordo com o sítio do SNIRH a Estação de
Monitorização de Qualidade de Água Subterrânea AF21, apenas disponibiliza dados até
2006, pelo que não se apresenta resultados na classificação da qualidade da água.
A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efectuada de acordo com o Anexo I do
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, e baseia-se nos parâmetros analíticos
determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada pela CCDR.
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Localização do Posto de Corte de Vieira do Minho
Figura 4.76 – Classificação da qualidade da água no Sistema Aquífero
Fonte: www.snirh.pt
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De acordo com as figuras apresentadas anteriormente e considerando os resultados
obtidos, verifica-se que a qualidade da água nos dos últimos 2 anos tem obtido melhores
classificações.
No entanto, ainda não é permitida a sua utilização para produção de água para consumo
humano, uma vez que os parâmetros excedem os valores máximos admissíveis.

4.10.6 Vulnerabilidade à Poluição e Focos de Poluição
A vulnerabilidade à poluição depende de variados factores, entre os quais: a profundidade
da água, a recarga por infiltração, as características do meio aquífero, as características do
solo, a topografia, as características da zona vadosa e a condutividade hidráulica do
aquífero.
Definida deste modo, a vulnerabilidade é distinta de risco de poluição. O risco de poluição
depende não só da vulnerabilidade, mas também da existência de cargas poluentes
significativas que possam entrar no ambiente subterrâneo.
É possível existir um aquífero com um alto índice de vulnerabilidade, mas sem risco de
poluição, caso não haja carga poluente significativa ou de haver um risco de poluição
excepcional apesar do índice de vulnerabilidade ser baixo. O risco é causado não apenas
pelas características intrínsecas do aquífero, muito estáveis, mas também pela existência
de actividades poluentes, factor dinâmico que, em princípio, pode ser controlado.
Segundo a Carta Litológica de Portugal interpretada em termos de vulnerabilidade à
poluição das águas subterrâneas, na área de implantação da construção do Posto de Corte
de Vieira do Minho a 400 kV, consideram-se que as formações presentes na zona de
intervenção – representadas por rochas ígneas, predominantemente graníticas, fracturadas
– apresentam uma Vulnerabilidade Muito Variável – V3.
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Figura 4.77 – Vulnerabilidade das formações aquíferas de Portugal Continental
[LNEC, 1994]
- Zona de implantação do Posto de Corte de Vieira do Minho a 400 kV

Classificação DRASTIC
Segundo um estudo efectuado por Lobo-Ferreira et al, para avaliar a vulnerabilidade à
poluição dos aquíferos de Portugal Continental utilizando o método DRASTIC, na área de
implementação do projecto, o índice de vulnerabilidade oscila entre os 120 e 139 (Figura
4.79). Assim, para a região em estudo podemos considerar uma vulnerabilidade variável,
entre baixa a elevada, considerando-se para este caso específico intermédio. Neste
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método, pode-se considerar a seguinte relação entre o índice de vulnerabilidade DRASTIC e
a vulnerabilidade em termos qualitativos:

Figura 4.78 – Índice de vulnerabilidade DRASTIC e a vulnerabilidade em termos qualitativos
Índice DRASTIC

Vulnerabilidade

superior a 199

muito elevada

entre 160 e 199

elevada

entre 120 e 159

intermédia

Inferior a 120

baixa

Figura 4.79 – Mapa da Vulnerabilidade à poluição dos aquíferos de Portugal Continental calculado
pelo Método DRASTIC. [LNEC, 1994]
Localização aproximada do projecto em estudo
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4.10.7 Rede de Abastecimento de Águas
O Concelho de Vieira do Minho é abrangido pelo Sistema Multimunicipal de Abastecimento
de Água do Noroeste. Este sistema está dimensionado para fornecer 67,1 milhões de m3 de
água potável por ano a uma população residente estimada em 1 milhão de habitantes.
Actualmente este sistema é constituído por:
10 Captações,
9 Estações de Tratamento de Água (ETA);
528 Km de condutas adutoras;
43 Estações Elevatórias;
123 Reservatórios.

4.10.8 Rede de Saneamento
O Concelho de Vieira do Minho é abrangido pelo Sistema Multimunicipal de Saneamento de
Águas Residuais do Noroeste. Este Sistema está dimensionado para a recolha, tratamento e
rejeição de 80 milhões de m3 de águas residuais por ano geradas por uma população
residente estimada em 1,2 milhões de habitantes.
O Sistema de Saneamento de Águas Residuais compreende os seguintes Centros
Operacionais:
Centro Operacional do Minho;
Centro Operacional do Lima;
Centro Operacional do Ave;
Centro Operacional do Cávado;
Centro Operacional Tâmega/ Sousa.
O investimento total previsto efectuar para a componente de saneamento de águas
residuais é de cerca de 413,3 milhões de euros, o qual prevê a integração/construção de 95
estações de tratamento de águas residuais (ETAR), cerca de 1.415 km de emissários e 267
estações elevatórias. Este investimento vai permitir alcançar uma taxa de atendimento de
cerca de 88% da população total do Noroeste de Portugal.
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Na área envolvente ao projecto existe a ETAR de Campos. Esta ETAR possui uma linha de
tratamento de nível secundário constituída por obra de entrada, fossa séptica e leitos de
macrófitas.
O sistema de tratamento das águas residuais da Maia, possui uma rede de saneamento
própria, com aproximadamente 600 Km de extensão de rede e que cobre 98% da área do
concelho, a população servida por este sistema corresponde a aproximadamente 132 000
hab. Associadas ao sistema existem 3 Estações de Tratamento de Águas Residuais,
nomeadamente:
ETAR de Parada;
ETAR de Cambados;
ETAR de Ponte Moreira.
Na seguinte figura é possível observar o sistema de saneamento no concelho da Maia, na
legenda são identificados os diversos emissários, bem como as Estações de Tratamento de
Águas Residuais e Estação de Compostagem de Lamas.

Figura 4.80 – Rede de Saneamento no município da Maia
Fonte: www.aqualogus.pt
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4.10.9 Captações de Água
A caracterização daas captações de água superficiais e subterrâneos na zona em estudo
apoiou-se,

sobretudo,

em

dados

bibliográficos

existentes

sobre

o

assunto,

complementados com a respectiva visita de campo.
Na visita de campo efectuadas, foi possível observar que no local de implantação do Posto
de Corte não existem captações de agua superficial e/ou subterrânea.
Os dados bibliográficos mais recentes relativos às captações de água superficial e/ou
subterrânea, apresentam-se nas figuras seguintes.

Figura 4.81 - Localização geográfica das captações de água

Figura 4.82 - Localização geográfica das captações de água

(águas de superfície)

(águas subterrâneas)
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4.11 CLIMA
Condições climáticas ou clima são as condições meteorológicas normais nos locais ou
regiões que se considerem, entendendo-se por condições meteorológicas o estado físico da
atmosfera e da superfície do globo que com ela está em contacto. O clima de um local
descreve-se pelos valores médios no ano, num grupo de meses, no mês ou uma fracção do
mês, de grandezas físicas e outros conceitos (que se chamam elementos climáticos) e pelas
frequências de ocorrência de alguns fenómenos meteorológicos. Estes valores médios
calculam-se a partir dos resultados das observações meteorológicas executadas no local
durante um n.º de anos sucessivos suficientemente grande para que os valores médios
descrevam o que é normal, com exclusão do que é transitório ou excepcional (O Clima de
Portugal – Fascículo XLIX).

4.11.1 Considerações Gerais
A caracterização climatológica da região onde se insere o projecto foi realizada com base
nos dados meteorológicos da Estação Climatológica de Braga/Posto Agrário, para o
parâmetro Temperatura e Precipitação, com os valores mais actualizados das normais
climatológicas, para o período de 1971-2000, disponíveis no sítio do Instituto de
Meteorologia, IP.
Para os restantes parâmetros serão utilizados os valores das Normais Climatalógicas, para o
período de 1951 – 1980.
No quadro seguinte apresentam-se as características gerais da estação climatológica
Braga/Posto Agrárop.

Quadro 4.81– Características gerais da estação climatológica utilizada na análise climática da região em estudo
Estação/Posto
Estação Climatológica
Braga/Posto Agrário

Latitude

Longitude

Altitude

Distância em relação ao Nó

41º 33' N

8º 24' W

-

34 km a Sudoeste
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4.11.2 Temperatura
A temperatura do ar é um elemento climático de grande importância uma vez que todos os
processos biológicos e as várias actividades humanas são influenciados por esta.
Na região de Braga os valores médios da temperatura do ar variam durante o ano, com
máximos em Julho e Agosto e mínimos em Dezembro e Janeiro. No período compreendido
entre 1971–2000, a média anual da temperatura máxima atinge os 27,2º C e a média anual
da temperatura mínima os 4,5º C.

Figura 4.83 - Temperaturas mensais médias, máximas e mínimas do ar medidas na Estação Climatológica
do Braga/Posto Agrário – Normais Climatológicas 1971-2000

4.11.3 Precipitação
A média total de precipitação anual é de 1465,4 mm, registada na estação climatológica de
Braga/Posto Agrário. Da análise da Figura 4.84 verifica-se uma desigual distribuição dos
valores médios totais de precipitação, de que resulta a divisão do ano num período húmido
de Janeiro a Maio e de Outubro a Dezembro, e num período seco entre Junho e Setembro.
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Figura 4.84 - Valores médios mensais de precipitação - Normais Climatológicas 1971-2000

4.11.4 Humidade Relativa do Ar
O estudo realizado para a humidade relativa do ar foi, também ele, feito com base nos
dados da estação climatológica de Braga / Posto Agrário, para o período de 1951-1980.
Os valores de humidade relativa do ar registados às 9 horas variam entre 75 e 88%, ao
longo do ano. Estes valores tendem a decrescer ao longo do dia voltando a aumentar, para
valores idênticos, à medida que a noite cai. Os meses com menor humidade relativa do ar
são Abril, Maio, Junho e Julho.
Os valores de humidade relativa do ar registados às 18 horas variam entre 67 e 83%, ao
longo dos vários meses do ano. Os meses com menor humidade relativa do ar são Junho,
Julho, com 67 %.
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Figura 4.85 - Valores médios mensais da Humidade Relativa -

4.11.5 Vento
Na estação climatológica de Braga/Posto Agrário, os ventos dominantes são de quadrante
Sudoeste (8,7%) e Sul (8,4%). A maior velocidade média registada relativamente ao vento é
de Sul apresentando o valor de 9,8 km/h, logo seguido pelos ventos de quadrante Sudoeste
e Este. Não são registadas rajadas com velocidades superiores a 55km/h.

Figura 4.86 - Frequência e velocidade média dos ventos para cada quadrante
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4.12 QUALIDADE DO AR
4.12.1 Metodologia
Para a caracterização da qualidade do ar na situação actual são utilizados os dados
disponíveis em http://www.qualar.org, sendo efectuada uma análise de âmbito regional.
As Estações de Monitorização da Qualidade do Ar mais próximas do projecto em estudo
são:


Estação “Braga”, que se localiza a cerca de 35 km para Sudeeste do final da área de
implantação;



Estação de Guimarães, aproximadamente a 34 km para Sul, da área de implantação.

No que se refere às estações referidas anteriormente, considera-se que as mesmas não são
representativas do local de implantação do projecto, em virtude de as mesmas distarem
entre 34 a 35 km do Posto de Corte.
Pelo exposto, não foi possível efectuar uma avaliação da qualidade do Ar local, tendo-se
optado por uma análise qualitativa regional com recurso ao Índice de Qualidade do Ar.
São ainda identificadas as principais fontes poluentes e os principais receptores sensíveis na
zona onde o projecto se desenvolve, bem como avaliadas as condições de dispersão na
atmosfera com base nos parâmetros meteorológicos determinantes nos fenómenos de
transporte e de dispersão e nas características morfológicas locais.

4.12.2 Enquadramento Legislativo
O diploma de base no que diz respeito à qualidade do ar é o Decreto-Lei n.º 102/2010, de
23 de Setembro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 2008/50/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio, relativa à qualidade do ar ambiente e a
um ar mais limpo na Europa - Directiva CAFE, que resultou da revisão da Directiva-quadro
relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente (Directiva n.º 96/62/CE, de 27 de
Setembro), estabelece medidas destinadas a definir e fixar objectivos relativos à qualidade
do ar ambiente, com o fim de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde
humana e para o ambiente.
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4.12.3 Caracterização Regional da Qualidade do Ar
O projecto em estudo localiza-se no concelho de Vieira do Minho, numa região rural, com
pouca densidade urbana. Por essa razão considerou-se para a avaliação da qualidade do ar
a Região do Vale do Ave e a Região Norte Interior (apresenta características semelhantes à
região do local de implantação do projecto, ao nível da densidade urbana)
De forma a caracterizar a qualidade do ar na região do projecto, recolheram-se os dados
relativos ao Índice de Qualidade do Ar para os últimos três anos com dados validados
(2009, 2010 e 2011).
O Índice de qualidade do ar é uma ferramenta que permite:
Uma classificação simples e compreensível do estado da qualidade do ar. Este
índice foi desenvolvido para poder traduzir a qualidade do ar, especialmente das
aglomerações existentes no país, mas também de algumas áreas industriais e
cidades;
Um fácil acesso do público à informação sobre qualidade do ar, através da consulta
directa ou através dos órgãos de Comunicação Social;
Dar resposta às obrigações legais.
Para o cálculo do índice consideram-se os seguintes poluentes:
Dióxido de azoto (NO2);
Dióxido de enxofre (SO2);
Ozono (O3);
As partículas inaláveis ou finas, cujo diâmetro médio é inferior a 10µm (PM10).
Apresenta-se de seguida os vários valores do Índice para os anos analisados.
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Vale do Ave

Norte Interior

Figura 4.87 – Índice de Qualidade do Ar nos anos 2009, 2010 e 2011
Fonte: www.qualar.pt
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Verifica-se que na Região de Vale do Ave, em 2009, 64% dos dias apresentam Índice “Bom”,
13% dos dias apresentam índice “Muito Bom”, 17% “Médio” e 6% “Fraco”. Em 2010 a
situação melhora consideravelmente, registando-se 72% de dias com Índice “Bom”, 17%
com Índice “Muito Bom”, 9% “Médio” e 3% “Fraco.
No ano de 2012, a qualidade do ar mantém-se estável, com 71% dos dias a apresentar
Índice “Bom” e 16% dos dias apresentam índice “Muito Bom, e registaram-se 10% “Médio”
e 3% “Fraco”.
No que respeita ao Índice de Qualidade do Ar para o Norte Interior, verifica-se em 2009 que
66% dos dias apresentam Índice “Bom”, 0,7% dos dias apresentam índice “Muito Bom”,
28% “Médio”, 4% “Fraco” e 0,7 “Mau”. Em 2010 a situação melhora, registando-se 82% de
dias com Índice “Bom”, ”, 16% dos dias apresentam índice “Médio” e 1% “Fraco.
No ano de 2011, a qualidade do ar piora, com 72% dos dias a apresentar Índice “Bom” e
23% dos dias apresentam índice “Médio” e 4% “Fraco”. Importa acrescentar que não se
registaram valores para o Índice “Muito Bom”, nos anos de 2010 e 2011.

4.12.4 Identificação Local de Fontes Poluentes
Da análise efectuada, destaca-se que não existem infraestruturas rodoviárias atravessadas
pelo projecto e na sua envolvente a única infraestrutura rodoviária existente é a EM 623.
Esta via, sem que existam dados quantitativos que permitam uma aferição correcta
relativamente aos valores emissão de poluente atmosféricos é responsável pela emissão de
poluentes típicos do tráfego rodoviário, em particular de monóxido de carbono (CO), óxidos
de azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV) e partículas totais em suspensão (PTS).

4.12.5 Identificação de Receptores Sensíveis
No que se refere a receptores sensíveis, em matéria de qualidade do ar, destacam-se as
seguintes povoações: Ruivães, Botica, Campos e Zebral.
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4.12.6 Condições de Dispersão de Poluentes Atmosféricos
O vento é o principal factor que contribui para a dispersão dos poluentes atmosféricos, pelo
que o conhecimento do regime geral dos ventos é fundamental nos estudos de previsão de
dispersão de poluentes no ar, bem como a morfologia do terreno.
Analisando a estação climatológica mais próxima do Projecto (Estação Climatológica de
Braga/Posto Agrário) verifica-se que os ventos dominantes são de quadrante Sudoeste
(8,7%) e Sul (8,4%). A maior velocidade média registada relativamente ao vento é de Sul
apresentando o valor de 9,8 km/h, logo seguido pelos ventos de quadrante Sudoeste e
Este.
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5
5.1

EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL NA AUSÊNCIA DO PROJECTO
ECOLOGIA

Na área de implantação do projecto destaca-se a presença de áreas de matos, as quais
surgem intercaladas com afloramentos rochosos, que poderão constituir áreas de
nidificação e prospeção de alimento, principalmente para algumas espécies de rapina, bem
como área de ocorrência de espécies florísticas relevantes para a conservação. Atendendo
à potencial expansão das actividades agrícolas e florestais extensivas nas áreas
circundantes à área de estudo é previsível uma tendência para a substituição de áreas de
matos. Esta possível alteração dos usos do solo seria não só prejudicial para as espécies
florísticas e para os biótopos e Habitats presentes, como para muitas das espécies de fauna
identificadas ao longo do presente relatório, que apresentam uma preferência por áreas
abertas e de matos, apresentando muitas delas estatutos de conservação desfavorável.
Na ausência da implementação do projecto prevê-se uma manutenção do estado ecológico
ao nível da flora e habitats, com possível decréscimo das condições ambientais, por
substituição gradual dos usos do solo.

5.2

SOLOS

A evolução das características pedológicas desta região estará dependente da intensidade
de actuação dos factores de formação dos solos, entre os quais se destaca o tempo, como
um dos mais importantes. No entanto, à escala temporal que nos interessa aqui analisar,
não são de esperar alterações significativas destes solos a longo prazo.

5.3

USOS DO SOLO

Na ausência de realização do Projecto não são previsíveis alterações significativas nos usos
do solo. Neste âmbito, é expectável a manutenção das Classes de Usos do Solo
identificadas no Estudo.
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5.4

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES DE USO DO SOLO

Na ausência de realização do Projecto não são previsíveis alterações do ordenamento do
território, nem em condicionantes de uso do solo, uma vez que o presente projecto não
está contemplado em nenhum Instrumento de Gestão Territorial.

5.5

PAISAGEM

A não concretização do projecto em estudo ou a adopção da designada “Alternativa Zero”
implicará, do ponto de vista de utilização do espaço para onde se propõe a implantação do
projecto, grosso modo a manutenção e evolução da actual situação, embora seja de
considerar que a forte pressão das infra-estruturas de produção e transporte de energia
eléctrica na zona poderá implicar a sua ocupação por um outro projecto semelhante num
futuro próximo.

5.6

AMBIENTE SONORO

O cenário correspondente à não construção do Posto de Corte corresponde à evolução das
condições acústicas actuais.
Tendo em conta que o Locais de Medição/Receptores Sensíveis mais próximos M1 a M3/R1
a R4 se encontram afastados de fontes ruidosas significativas (vias de tráfego importantes,
indústrias, etc.), onde o ambiente acústico actual se apresenta muito pouco perturbado, o
cenário correspondente à não construção do Posto de Corte será caracterizado por
condições acústicas praticamente idênticas às actuais.

5.7

COMPONENTE SOCIAL

Conforme anteriormente referido no estudo, o desenvolvimento do Projecto estará sujeito
às assimetrias regionais associadas ao desenvolvimento económico e social das regiões,
minimizado pelo facto de, em termos de dinâmica de desenvolvimento, se verificar para as
regiões presentes uma atenuante, respeitante à melhoria das acessibilidades rodoviárias e
ao desenvolvimento do tecido industrial da capital de distrito: Braga.
Contudo, a estrutura etária da população não só está francamente desequilibrada, como
essa situação se tem vindo a agravar, em alguns casos de forma particularmente dramática,
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tratando-se na sua generalidade de zonas envelhecidas e claramente recessiva em termos
demográficos.
Deste modo, é expectável na ausência do Projecto, e face aos objectivos que o mesmo
possui - colectar os elevados valores de produção hídrica previstos com o reforço do
aproveitamento hidroeléctricos de Frades II (ex-Venda Nova (ex-Venda Nova III)) e de
Salamonde (Salamonde II), que o desenvolvimento social da região se mantenha nos níveis
que actualmente se posiciona, no contexto nacional.
Assim, a importância regional que o Projecto possui no enquadramento na estratégia
nacional de energia permitindo dessa forma dar o seu contributo para a prossecução dos
objectivos das políticas energéticas, enquanto projecto associado aos Projectos de
aproveitamento hidroeléctricos, a sua ausência de desenvolvimento, trará para as regiões
em causa a manutenção do quadro evolutivo já referido, com características recessivas e
atrofias significativas na evolução dos aspectos socioeconómicos estudados.

5.8

PATRIMÓNIO

A evolução da situação actual na ausência de projecto não representa qualquer tipo de
ameaça para o património cultural e poderá mesmo permitir a preservação de potenciais
vestígios arqueológicos não detectados durante os trabalhos realizados, através da
manutenção das condições paisagísticas actuais.

5.9

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Dada a escala temporal a que ocorrem os fenómenos geológicos, considera-se que, na
ausência do projecto, não haverá alterações à situação actual.

5.10 RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA
Com a ausência de projecto e no que se refere à drenagem natural verificar-se-á apenas a
manutenção da situação actual.
Se não se proceder à construção do Posto de Corte, e caso se mantenha o tipo e o grau de
intervenção actualmente associado ao local em estudo, prevê-se que se mantenham as
mesmas características actualmente existentes, no que diz respeito a este descritor
ambiental.
Estudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
Volume II - Relatório Síntese
Proc. n.º 003/EIA/0911

261

5.11 CLIMA
Considera-se que, na ausência do projecto, não haverá alterações à situação actual.

5.12 QUALIDADE DO AR
Considera-se que, na ausência do projecto, não haverá alterações à situação actual dadas
as características da zona em estudo.
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6
6.1

IMPACTES AMBIENTAIS
INTRODUÇÃO

No presente Capítulo procede-se à caracterização dos potenciais impactes ambientais
induzidos em consequência da presença física do Projecto e dos seus efeitos sobre o
ambiente biofísico e sócio-económico onde se insere.
A análise de impactes irá conferir especial relevo aos descritores com que o projecto mais
interfere, considerando-se a mesma hierarquização apresentada na caracterização do
ambiente afectado, ou seja:
Descritores Muito Importantes: Ecologia, Solos e Usos do Solo; Ordenamento do
Território e Condicionantes de Uso do Solo; Componente Social; Paisagem;
Ambiente Sonoro e Património Cultural.
Descritores Importantes: Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos e Qualidade
da Água.
Descritores Pouco Importantes: Clima e Qualidade do Ar.
De uma forma geral, a metodologia utilizada baseia-se em:
Identificação dos potenciais impactes decorrentes do projecto, sobre cada um dos
descritores;
Avaliação dos impactes recorrendo à sua qualificação e, quando possível à sua
quantificação.
A todos os impactes identificados será atribuído um grau de significado, ou seja se o
impacte é significativo, moderadamente significativo, pouco significativo ou não
significativo.
Os impactes são descritos sectorialmente, distinguindo-se os relativos à fase de construção
e de desactivação (usualmente de duração mais curta), dos da fase de exploração
(usualmente de maior duração), tendo em conta as particularidades das acções relativas a
cada uma destas fases do projecto.
Para a identificação de impactes será utilizada uma matriz que permite cruzar as acções
/actividades com os descritores ambientais.
As actividades passíveis de induzir impactes serão agrupadas em função da fase em que
ocorrem: construção e desactivação, exploração.
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Após a identificação de impactes, efectuada sectorialmente, estes serão avaliados de
acordo com critérios pré-definidos.

Classificação dos Impactes
Relativamente à importância dos impactes ambientais determinados pelo projecto, optouse por adoptar uma metodologia de avaliação dominantemente qualitativa, que permitisse
transmitir, de forma clara, o significado dos impactes ambientais determinados pelo
projecto em cada uma das vertentes do meio. Assim, os impactes serão identificados e
classificados, para as diferentes fases – construção e exploração – de acordo com os
seguintes critérios de avaliação.

Quadro 6.1 – Classificação dos Potenciais Impactes

Classificação dos Potenciais Impactes
Critérios
Sentido

Escala
Positivo
Negativo

Definição
O sentido de um impacte será positivo ou negativo
consoante este produza benefícios ou danos no
ambiente.
O efeito de um impacte será directo caso este advenha

Complexidade/Efeito

Directo
Indirecto

directamente

das

actividades

inerentes

à

implementação, exploração ou desactivação da infraestrutura ou indirecto quando for um impacte
transmitido em cadeia.

Possibilidade de
ocorrência

Duração

Improvável/Pouco provável
Provável
Certo

A probabilidade (possibilidade de) procura medir as
hipóteses de um impacte ocorrer ou não.

Temporário

Reflecte o intervalo de tempo em que se manifesta o

Permanente

impacte.

Raro
Frequência

Ocasional/Sazonal

Periodicidade com que o impacte pode ocorrer.

Usual
Reversível
Reversibilidade

Parcialmente reversível

Reflecte a medida em que o impacte pode ser alterado.

Irreversível
Magnitude
(intensidade)

Reduzida

Reflecte a grandeza do impacte, tendo em conta a

Moderada

dimensão da população afectada, entre outros factores.

Elevada
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Classificação dos Potenciais Impactes
Critérios

Escala

Definição

Reduzido
Valor do recurso e/ou
sensibilidade ambiental

Refere o valor do recurso afectado e/ou sensibilidade

Moderado

ambiental da área do impacte.

Elevado
Confinado à instalação
Escala Geográfica

Não confinado mas localizado

Reflecte a extensão do impacte em termos de área
geográfica.

Não confinado
Minimizável
Capacidade de
minimização ou
compensação

Minimizável e compensável

Capacidade de minimizar ou compensar o impacte

Não minimizável nem

previsto.

compensável

A classificação dos impactes quanto à sua significância terá em conta todos os critérios
acima apresentados, de forma ponderada, para que se obtenha uma classificação de
“Significativo”,

“Moderadamente

significativo”,

“Pouco

significativo”

ou

“Não

significativo”.

Síntese de Impactes
Finalmente os impactes identificados e avaliados serão ser sintetizados numa matriz, no
qual se descreve sucintamente as potenciais afectações por descritor, assim como a
identificação específica dos locais/ fases onde é previsível a sua ocorrência.
Esta matriz síntese conterá referências a:
Fase do projecto;
Descritor
Localização;
Descrição do impacte;
Avaliação do impacte.
Principais Medidas de Minimização.
Esta matriz é acompanhada por uma carta síntese de impactes (Desenho n.º 27) que
permita visualizar espacialmente a ocorrência dos diversos tipos de impactes identificados.
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6.2

IDENTIFICAÇÃO

DAS

PRINCIPAIS FONTES

GERADORAS DE IMPACTES PARA AS

FASES

DE

CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESACTIVAÇÃO
Os principais impactes gerados por projectos como subestações/postos de corte iniciam-se
na fase de construção, altura em que se verificam as principais interferências a nível da
ocupação do solo e as potenciais afectações a valores naturais, paisagísticos e socioeconómicos existentes.
No projecto em análise verifica-se uma afectação directa da área a ocupar pelos
componentes do projecto (mais alargada e temporária durante a fase de construção e mais
localizada e permanente durante a fase de exploração), assim como uma afectação
indirecta de uma área envolvente às zonas em obra, gerada pela perturbação induzida
pelas actividades em curso e pela exploração de estaleiros, áreas funcionais e acessos
temporários.

6.3
6.3.1

ANÁLISE DE IMPACTES POR DESCRITOR
Ecologia

Os valores ecológicos presentes numa dada região são um dos factores a ter em conta na
análise dos efeitos de um determinado Projecto sobre o ambiente, sendo que a relevância
desta análise depende fundamentalmente do nível de interesse ecológico e/ou
conservacionista dos valores a afectar (REN, 2011).
A análise de impactes apresentada considera uma avaliação detalhada das consequências
do Projecto sobre os diversos grupos biológicos analisados no capítulo de caracterização da
situação de referência, identificando, caso a caso, os potenciais impactes que decorrerão
das ações do Projecto e de cada uma das fases em estudo (construção, exploração e
desactivação). Posteriormente, cada impacte foi avaliado com base num conjunto de
critérios de caracterização e valoração que adiante se descrevem, a partir dos quais foi
possível prever o grau de significância dos impactes gerados. No caso do Posto de Corte de
Vieira do Minho, a análise teve em conta essencialmente dois aspetos: i) a relevância do
local em termos de biodiversidade florística e faunística e ii) a tipologia do Projecto.
Relativamente à análise dos impactes sobre os grupos biológicos analisados, evidencia-se
que foi avaliada cada comunidade no seu todo enquanto recetora de impacte, tendo em
conta a sua importância ecológica. No entanto, sempre que possível, foram também
destacados os valores naturais mais relevantes para a conservação, como é o caso das
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espécies de maior relevância ecológica e/ou elevado estatuto de conservação, as espécies
protegidas por legislação nacional, comunitária ou internacional e os locais com elevada
biodiversidade.

6.3.1.1 Principais Valores ecológicos da área de estudo
A área definida para a implantação do Posto de Corte não se insere em qualquer Área
Classificada incorporada no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), definido no D.L.
n.º 142/2008, de 24 de julho, localizando-se para sul do SIC Serras da Peneda e Gerês, PN
da Peneda-Gerês, ZPE Serra do Gerês. Identifica-se ainda a IBA Serras da Peneda e Gerês
que se sobrepõe aos limites da ZPE.
No que concerne à flora e vegetação verifica-se que a área de estudo se localiza na
Província Cantabro-Atlântica, Setor Galaico-Português, Subsetor Miniense e Superdistrito
Miniense Litoral (Costa et al., 1998), cuja paisagem se caracteriza por um relevo acentuado
de origem granítica.
A área de implantação do Posto de Corte caracteriza-se pela presença de 6 biótopos e
mosaicos de biótopos distintos, dos quais se destacam extensas áreas de matos e matos
com afloramentos rochosos e pequenas áreas florestais, essencialmente pinhal e carvalhal.
Foram identificados 3 Habitats incluídos no Anexo B-I do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril,
com a redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, nomeadamente o habitat
4030 – Charnecas secas europeias, 4020 – Charnecas húmidas atlânticas temperadas de
Erica ciliaris e Erica tetralix (habitat prioritário), 4030 – Charnecas secas europeias e 9230 –
Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica.
A área de estudo do Posto de Corte alberga potencialmente 230 taxa, tendo sido
confirmadas 81 no decorrer do trabalho de campo. De entre as espécies confirmadas,
salienta-se uma espécie exótica invasora, a mimosa (Acacia dealbata).
Destaca-se a presença de 22 espécies florísticas com interesse ecológico e/ ou
conservacionista, das quais 8 se encontram listadas nos anexos B-II e/ ou B-IV do D.L. n.º
140/99, de 24 de abril, com a redacção dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis, Centaurea micrantha subsp herminii, Woodwardia
radicans, Festuca elegans, Festuca sumilusitana, Marsupella profunda*, Scilla beirana,
Veronica micrantha, sendo que 1 possui estatuto de conservação prioritária (Marsupella
profunda*), 3 espécies estão incluídas apenas no anexo B-IV (Narcissus triandrus, Iris
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boisieri e Thymelaea broterana) e 9 no anexo B-V (Narcissus bulbocodium, Arnica montana,
Teucrium salviastrum subsp. salviastrum, Ruscus aculeatus, Lycopodium inundatum,
Armeria sampaioi, Scrophularia herminiii, Scrophularia sublyrata, Sphagnum sp.) Apenas se
confirmou a presença de Sphagnum sp., uma espécie incluída no Anexo B-V do D.L. n.º
49/2005, de 24 de fevereiro, durante o trabalho de campo realizado.
Em relação ao elenco faunístico identificado para a área de estudo com base na pesquisa
bibliográfica, foram identificadas 179 espécies, tendo sido confirmadas 26 destas com
recurso a trabalho de campo. Assinala-se a presença de 26 espécies com interesse de
conservação, das quais 14 espécies são aves, e 7 são mamíferos terrestres e voadores. Na
área de estudo podem ocorrer cerca de 39,1% do total de espécies existentes de
vertebrados existentes em Portugal (excluindo a ictiofauna) e 20,16% do total nacional das
espécies incluídas no novo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al.,
2006), o que demonstra a sua riqueza faunística e o seu elevado valor conservacionista.
De entre as espécies terrestres potencialmente presentes na área de estudo do Posto de
Corte destacam-se a ocorrência confirmada ou potencial de espécies de maior relevância
ecológica, quer devido ao seu estatuto de conservação desfavorável, quer devido à
suscetibilidade aos impactes do projecto. Destas espécies destaca-se a ocorrência
confirmada (através da pesquisa bibliográfica realizada) de víbora-cornuda (Vipera latastei),
açor (Accipiter gentilis) e lobo (Canis lupus). Durante o trabalho de campo não foi
confirmada a presença de qualquer destas espécies, nem de locais de nidificação ou criação
dos mesmos.
Atendendo aos valores ecológicos da área de estudo do Posto de Corte de Vieira do Minho,
foram definidas áreas de maior relevância ecológica de nível I (áreas Muito Sensíveis do
ponto de vista ecológico) correspondendo às áreas definidas como condicionantes
ecológicas, onde se incluem áreas com ocorrência confirmada de matos com
correspondência ao Habitat natural prioritário 4020 - Charnecas húmidas atlânticas
temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix. Não foram identificadas áreas deste nível
relativas às comunidades faunísticas.
Adicionalmente foram identificadas áreas de maior relevância ecológica de nível II (áreas
Sensíveis cuja afectação deve ser evitada sempre que possível), na área do Posto de Corte,
correspondendo a áreas com presença potencial de 4020* e de 9230 - Carvalhais galaicoportugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica. No que diz respeito aos valores
faunísticos inventariados verifica-se que toda a área de estudo se insere numa área de
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ocorrência potencial de lobo, concretamente na área limite do território da alcateia de
Cabreira.

6.3.1.2 Metodologia
6.3.1.2.1

Identificação das principais acções e impactes

Atendendo à tipologia do Projecto em avaliação e aos valores ecológicos identificados nas
áreas a intervencionar considera-se que os principais impactes para a ecologia decorrentes
do Posto de Corte de Vieira do Minho correspondem genericamente aos listados abaixo:
Destruição e perda de habitat de espécies florísticas e faunísticas devido à desmatação
e desarborização (fase de construção);
Proliferação de espécies exóticas (fase de exploração e desactivação);
Alterações comportamentais das espécies de fauna devido à perturbação (fases de
construção e exploração);
Mortalidade de espécimes por causas não naturais (colisão, atropelamento) (fases de
construção e exploração);
Perturbação das comunidades faunísticas (fases de construção, exploração e
desactivação).

No quadro seguinte listam-se as acções consideras geradoras de impacte ao nível da
componente ecológica.

Quadro 6.2 – Acções consideradas na análise dos impactes do Posto de Corte de Vieira do Minho
Fase

Acção
C1 – Actividades de remoção do coberto vegetal e de decapagem da camada
superficial do solo, nas áreas a intervencionar
C2 – Construção de estruturas definitivas (posto de corte e acesso)

Construção

C3 – Instalação e funcionamento do estaleiro e áreas de depósito de terras
temporário
C4 – Aumento da presença humana, movimentação de máquinas, veículos e pessoas

Exploração

E1 – Funcionamento do projecto (incluindo acções de manutenção relacionadas com
o seu funcionamento)
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Fase

Acção
E2 – Aumento da presença humana

Desactivação

D1- Desmantelamento das estruturas definitivas (posto de corte e acesso)
D2- Aumento da presença humana, movimentação de máquinas, veículos e pessoas

6.3.1.3 Fase de construção
Durante a fase de construção está prevista a ocorrência de diversas ações que conduzirão a
efeitos potencialmente importantes para os vários grupos em análise. Estas acções estão
associadas à construção do Posto de Corte e respetivo acesso, bem como das estruturas
temporárias associadas à construção do projecto, como o estaleiro e área de depósito
temporário de terras, não estando previstos acessos temporários. As acções previstas terão
como efeitos principais, por um lado, a perda e degradação de habitat, efeito relacionado
com a abertura de clareiras, o aumento da presença humana (aumento da circulação de
pessoas e veículos).
Uma vez que o projecto do Posto de Corte de Vieira do Minho se encontra em fase de
projecto de execução é já conhecida a localização final do mesmo, bem como das
estruturas temporárias.
A análise permitiu identificar os principais impactes a nível ecológico decorrentes da
execução das diferentes estruturas do projecto em estudo, na fase de construção, fase de
exploração e desativação. Para os impactes mais importantes apresenta-se um texto
explicativo dos mesmos.

6.3.1.3.1

Flora e Vegetação

A presente avaliação de impactes pretende identificar e classificar os impactes gerados por
actividades associadas à fase de construção sobre a Flora e Vegetação, presente na área
directamente afetada pelo projecto. No que diz respeito a este grupo, as principais ações
geradoras de impacte advêm das actividades de remoção do coberto vegetal e de
decapagem da camada superficial do solo, nas áreas a intervencionar (C1), da construção
de estruturas definitivas (posto de corte e acesso definitivo) (C2), da instalação e
funcionamento do estaleiro e áreas de depósito de terras temporário (C3) e do aumento da
presença humana, movimentação de máquinas, veículos e pessoas (C4) (Quadro 6.2). O
principal impacte associado a estas acções corresponde à destruição de biótopos onde as
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estruturas definitivas serão implantadas, prevendo-se serem maioritariamente de sentido
negativo e de baixa significância. Refira-se que as acções geradoras de impacte
mencionadas são bastante localizadas, implicando a afectação de áreas pouco extensas.
De modo a avaliar a importância de cada impacte sobrepôs-se os elementos em projecto
(posto de corte, acesso definitivo, estaleiro e área de depósito temporário de terras) com a
cartografia efectuada, tendo-se determinado as áreas dos biótopos a afectar pelo projecto
(Quadro 6.3). Refira-se que não está prevista a construção de acessos temporários. Assim,
considera-se que o projecto irá afectar uma área relativamente reduzida, com cerca de
7,1ha, correspondendo a cerca de 65,9% da área total.
Durante a fase de construção prevê-se a afectação de 6 biótopo cartografados para a área
de estudo (Quadro 6.3). Os biótopos mais afectados são, os matos, com 4,7ha (36,6% da
área do biótopo cartografada), seguido de matos+afloramentos, com 2,24ha (17,35% da
área total cartografada). Os restantes biótopos têm afectações muito reduzidas. Todas as
afectações identificadas possuem magnitude muito baixa, sendo que apenas a afectação do
biótopo matos possui uma magnitude baixa, uma vez que se prevê que seja afetada uma
área compreendida entre 20 a 40% da área do biótopo cartografada (Quadro 6.3).
Importa aqui salientar que a afectação de matos com ocorrência confirmada do Habitat
4020* não está prevista encontrando-se distante da área a intervencionar. Neste biótopo é
considerada sim a presença de matos com presença potencial do Habitat para
determinadas manchas de matos.
Como se pode observar no Quadro 6.3, é o Posto de Corte que implica a intervenção de
uma maior área total (5,2ha), maioritariamente ocupada por matos e, em menor medida,
por afloramentos rochosos (1,63). Para a implantação do acesso está prevista a afectação
maioritariamente dos biótopos matos e matos+afloramentos rochosos, seguida de
pequenas áreas de carvalhal, pinhal e biótopo humanizado (que corresponde à estrada
municipal). Por outro lado, as estruturas temporárias irão ocupar áreas de matos e
matos+afloramentos rochosos, numa área muito reduzido que totaliza 0,51ha.
No que respeita a Habitats incluídos no D.L. nº 49/2005, de 24 de fevereiro, verifica-se que
serão afetadas manchas com o habitat 4030 (Charnecas secas europeias), áreas de
ocorrência potencial e pontual de 4020* (Charnecas húmidas atlânticas temperadas de
Erica ciliaris e Erica tetralix) com e 9230 (Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e
Quercus pyrenaica), numa área total de 5,44ha. De acordo com a análise o posto de corte e
respetivo acesso irão afectar, 3,74ha de manchas com presença do Habitat 4030 e 0,69ha
de manchas com presença do Habitat 4030 e, potencialmente, o Habitat 4020*. Verifica-se
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ainda que o acesso interfere marginalmente com o carvalhal presente, com
correspondência ao habitat 9230 numa área total de 0,04ha.
Também as áreas de intervenção temporária de depósito temporário de terras irão
contribuir para a afectação de Habitats naturais, sobrepondo-se a manchas de matos com
correspondência ao habitat 4030, numa área total de 0,98ha.

Quadro 6.3 – Área dos biótopos afectados pela construção das várias estruturas do projecto, em
hectares e percentagem da respetiva proporção da área de estudo afetada
Posto de corte
Biótopo

Área
(ha)

%

Acesso
Área
(ha)

Estaleiro

%

Área
(ha)

%

Depósito de
terras
Área
(ha)

Área total
%

(ha)

% total

Agrícola

0,02

1,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

1,81

Carvalhal

0,00

0,00

0,04

1,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

1,59

Matos

3,55

26,93

0,94

7,10

0,11

0,87

0,10

0,74

4,70

35,63

1,63

12,62

0,31

2,41

0,00

0,00

0,30

2,32

2,24

17,35

Pinhal

0,00

0,00

0,11

7,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

7,25

Humanizado

0,00

0,00

0,01

2,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

2,34

Área total

5,20

-

1,40

-

0,11

-

0,40

-

7,11

65,96

Matos+ Afloramentos
rochosos

No que se refere ao acesso previsto, verifica-se que atravessa uma linha de escorrência de
água, sem galeria ripícola associada, e um pequeno canal de irrigação. De salientar contudo
que o projecto de drenagem contempla o seu restabelecimento.
Identifica-se, ainda, outro impacte resultante menos relevante, a afectação de espécies de
flora por compactação dos solos e mobilização de sedimentos nas áreas adjacentes às
intervencionadas, derivado do aumento da presença humana, movimentação de máquinas,
veículos e pessoas.
Na avaliação dos impactes na Flora e Vegetação durante a fase de construção pode-se
concluir que o impacte resultante da afectação definitiva dos biótopos acima identificados
classifica-se como negativo, no geral pouco significativo ou não significativo e de reduzida
a muito reduzida magnitude. Destaca-se apenas o impacte com moderada significância da
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afectação de biótopos com relevância ecológica elevada, a qual se refere ao biótopo matos
com presença potencial do Habitat prioritário 4020*, com ocorrência potencial e pontual, e
que deve ser confirmada no campo em maior detalhe em fase anterior à construção, e ao
Habitat 9230, cuja afectação é limítrofe e extremamente reduzida. Esta afectação em
particular é minimizável, propondo-se medidas específicas com este objectivo.
Deste modo, apesar da metodologia de análise de impacte classificar este impacte com
significância moderada, considera-se com base nesta análise que o impacte tem uma
significância efectivamente inferior.
As afectações referentes ao posto de corte e acesso são definitivas e recuperáveis,
enquanto as intervenções referentes a infraestruturas como o estaleiro e áreas de depósito
de terras possuem carácter temporário, sendo reversíveis.
No que se refere às espécies florísticas com interesse para a conservação, apenas uma
espécie foi confirmada durante o trabalho de campo realizado, não se sobrepondo à área
de intervenção do projecto. Contudo, tendo em consideração que o trabalho de campo foi
realizado fora da altura mais favorável à deteção da maioria das espécies considera-se
possível a presença de outras espécies consideradas no Quadro 4.11. Alguns dos biótopos
presentes, tais como matos, afloramentos rochosos e carvalhal, constituem habitat de
ocorrência favorável para algumas das espécies mais relevantes analisadas. Atendendo ao
exposto serão indicadas medidas de minimização de forma a minimizar a potencial
afectação destas espécies de flora.
Pode verificar-se ainda que a afectação de espécies por compactação dos solos e
mobilização de sedimentos nas áreas adjacentes às intervencionadas, constituem impactes
pouco significativo e com magnitude muito baixa, verificando-se que possui caráter
temporário, sendo reversível.

6.3.1.3.2

Fauna

Os principais impactes decorrentes sobre a fauna durante a fase de construção do Posto de
Corte correspondem à perda de habitat para a fauna (herpetofauna, mamofauna não
voadora e avifauna), a mortalidade por atropelamento das mesmas comunidades e a
perturbação de espécies de herpetofauna, mamofauna e avifauna. Estes impactes são
provocados pela afectação direta de biótopos existentes na área de implantação do Posto e
respetivo acesso e pelo aumento da presença humana, que implica um aumento dos níveis
de perturbação e do ruído. É necessário ter contudo em consideração que o projecto
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contempla a intervenção de uma área diminuta e localizada, caracterizada pela presença de
uma rodovia e pela sua proximidade a pequenas povoações.
O conjunto de impactes decorrentes das ações C1, C2, C3 e C4, que correspondem à
construção do Posto de Corte e estruturas associadas, podem representar consequências
negativas para os valores ecológicos presentes, sobretudo pela potencialidade de afectar
em espécies de fauna consideradas de elevado valor ecológico, nomeadamente, os
impactes decorrentes de biótopos de alimentação de aves de rapina que estejam
associadas a áreas de matos, como o açor (Accipiter gentilis), ou de bosques de carvalho,
como a ógea (Falco subbuteo). Estes impactes são, apesar de permanentes, considerados
pouco significativos (de baixa a muito baixa significância), à semelhança do que foi
identificado para a flora, uma vez que a afectação será muito pontual, sendo afetada
apenas a área estritamente necessária para a construção do Posto de Corte e estruturas
associadas.
De uma forma geral, os impactes identificados são negativos mas apresentam uma
significância baixa que decorre principalmente da reduzida magnitude dos mesmos, uma
vez que as áreas previstas de afectação pelo projecto deverão ser de reduzida dimensão.
Também a maioria das espécies inventariadas para a área de estudo apresentam um valor
ecológico reduzido, sendo que as espécies de valor ecológico mais elevado (cerca de 14
espécies) identificadas apresentam na sua maioria ocorrência possível para a quadrícula
UTM 10x10km em que a área de estudo se insere ou se encontram associadas a habitats
específicos, maioritariamente, florestais e rochosos, pouco frequentes na área de estudo.
No que diz respeito à ação geradora de impacte C4 “Aumento da presença humana,
movimentação de máquinas, veículos e pessoas”, esta irá possivelmente traduzir-se na
perturbação de espécies e/ ou na mortalidade de espécies de fauna por atropelamento. A
perturbação causada pelo aumento da movimentação de pessoas e maquinaria na área da
obra pode ter consequência negativas para a fauna presente, podendo ser mais relevante
no que diz respeito a espécies de fauna de elevado valor conservacionista que utilizam
potencialmente a área de estudo como áreas de alimentação. No entanto este é um
impacte temporário que decorrerá apenas durante o período de construção do projecto,
considerando-se provável a sua ocorrência, pelo que se classifica como pouco significativo.
No que concerne ao lobo, com presença confirmada na quadrícula UTM 10x10km em que a
área de insere, de acordo com o reconhecido noutras monitorizações, o período de
construção será potencialmente mais impactante sobre a espécie, podendo produzir um
efeito de repulsa temporário, que tende a regularizar-se caso o nível de perturbação
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humana volte a níveis semelhantes com a situação inicial. Reforça-se contudo a reduzida
dimensão do projecto e o seu caráter localizado, pelo que a ocorrer, o impacte será pouco
significativo.
Não se considera que este impacte seja provável de ocorrer sobre comunidades
importantes do grupo dos quirópteros, dada a acentuada distância do mesmo a abrigos de
importância nacional e regional, desconhecendo-se a presença de outros abrigos potenciais
destas comunidades na área de estudo. Adicionalmente refira-se que os trabalhos de
construção deverão decorrer fora do período de maior actividade deste grupo faunístico.
A mortalidade de espécies de fauna por atropelamento, decorrente da ação geradora de
impactes C4 deverá afectar principalmente espécies de menor mobilidade como os anfíbios
e répteis, registando-se potencialmente um aumento da mortalidade de espécies,
decorrente do aumento da movimentação de pessoas e veículos durante o período de
construção. No que diz respeito aos anfíbios, estes ocorrem mais frequentemente junto de
pontos de água ou locais com elevada humidade, que são praticamente inexistentes na
área de implantação do Posto de Corte. Por outro lado, a única espécie com elevado valor
conservacionista com ocorrência confirmada inventariada para a quadrícula em que área de
estudo se insere não tem biótopo favorável para ocorrer no interior da mesma. Durante o
trabalho de campo apenas se confirmou a presença de uma espécie endémica da Península
Ibérica, a rã-ibérica (Rana iberica). Destaca-se ainda a identificação da ocorrência (através
de consulta bibliográfica) de outras espécies que constituem endemismos da Península
Ibérica, como a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) e o tritão-de-ventrelaranja (Triturus boscai), podendo ocorrer pontualmente na área de estudo.
Ao nível dos répteis apenas se considera provável a ocorrência de víbora-cornuda (Vipera
latastei), uma espécie com estatuto de conservação desfavorável, estando esta espécie
deverá estar associada a áreas rochosas e matos. Por este motivo considerou-se o valor
ecológico do recetor do impacte como elevado, e classifica-se o impacte da mortalidade de
fauna por atropelamento como negativo, temporário, de âmbito local e de baixa
significância.

6.3.1.4 Fase de exploração
Durante a fase de exploração do Posto de Corte de Vieira do Minho prevê-se a ocorrência
de algumas acções que poderão conduzir a potenciais efeitos importantes para os
diferentes grupos em análise. Estas acções correspondem, de uma forma geral, à
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movimentação de veículos e pessoas, o que resultará num aumento da utilização humana
da área de implantação do projecto, conduzindo, por um lado, à potencial degradação dos
biótopos e habitats existentes e, por outro, à perturbação e exclusão de espécies de fauna.
Ao nível da flora, um dos impactes mais importantes relevantes poderá ser a proliferação
de espécies florísticas com comportamento invasor.

6.3.1.5 Flora e Vegetação
Durante a fase de Exploração prevê-se que o principal impacte sobre a Flora e Vegetação
esteja relacionado com ações como a manutenção relacionada com o funcionamento do
Posto de Corte (E1) e aumento da presença humana (E2), que poderão favorecer a
instalação de espécies florísticas invasoras e aumentar o risco de incêndio na área do
projecto.
Na fase de construção do projecto são criadas áreas desmatadas e/ou abertas, que durante
o período de recuperação da vegetação, podem servir de local para a instalação das
espécies mencionadas, podendo assim beneficiar a dispersão de espécies invasoras que
existam já na área (e.g. Acacia dealbata). Também a passagem e estacionamento de
veículos fora das áreas afetas ao posto de corte e acesso poderá degradar a vegetação
existente e consequentemente facilitar a instalação de espécies de flora invasora.
Este é um impacte considerado como provável mas de significância indeterminada, uma vez
que a expansão destas espécies pode acontecer de forma muito rápida, sendo impossível
prever a dimensão de uma possível invasão da área. A probabilidade de dispersão de
espécies invasoras pode no entanto ser minorada através do cumprimento das medidas de
minimização propostas a respeito das espécies exóticas com caráter invasor (Capítulo 7).
De referir também o possível aumento do risco de incêndio na zona de implantação do
projecto devido ao aumento da presença humana, considerando-se que o impacte é
provável e possui significância indeterminada, salientando-se que já existe presença
humana na área de estudo devido à existência de uma rodovia e actividades agrícolas na
envolvente do projecto.
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6.3.1.6 Fauna
Durante a fase de exploração os principais impactes negativos a ocorrer encontram-se
relacionados com o funcionamento do Posto de Corte de Vieira do Minho, incluindo ações
de manutenção (E1) e o aumento da presença humana (E2), que podem causar perturbação
e/ ou mortalidade de espécies faunísticas terrestres mais sensíveis.
A movimentação de pessoas e veículos na área de estudo, em particular no acesso previsto,
traduz-se em dois impactes principais sobre a fauna: o aumento do risco de atropelamento
(particularmente de espécies que apresentam uma mobilidade baixa, como anfíbios e
répteis) e o aumento da perturbação das espécies devido ao aumento de ruído e da
presença humana. Realça-se o facto da área de estudo já se encontrar uma rodovia
actualmente em exploração. O acesso previsto possui uma extensão diminuta, sem vedação
ao longo do mesmo, prevendo-se que venha a ter uma utilização pouco frequente, sendo
inclusivamente restabelecido nos locais com presença de linhas de escorrência de água e
do canal de irrigação (locais mais relevantes para espécies de anfíbios, pelo que se prevê
que a potencial mortalidade associada seja pouco significativa.
No que concerne ao lobo, durante a fase de exploração, o impacte, a ocorrer, será muito
localizado no espaço, derivado da presença do Posto de Corte na paisagem e das
movimentações associadas a ações de manutenção do mesmo. Por outro lado, refira-se
que não é expectável que haja produção de ruído no Posto de Corte. Desta forma,
considera-se este como um impacte negativo mas de significância baixa.

6.3.1.7 Fase de desativação
Durante a fase de desativação do Posto de Corte de Vieira do Minho, esta área será
desmantelada, levando a efeitos como a abertura de clareiras ou o aumento da presença
humana na área. Destas ações e efeitos advém os impactes previstos para esta fase,
nomeadamente a proliferação de espécies invasoras (flora e vegetação) e perturbação de
espécies (fauna).

6.3.1.7.1

Flora e Vegetação

As principais ações geradoras de impactes da fase de desativação do projecto são o
desmantelamento das estruturas definitivas (posto de corte e acesso) (D1) e o aumento da
presença humana, movimentação de máquinas, veículos e pessoas (D2). Considera-se que
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os impactes resultantes da desativação do Posto de Corte deverão ser idênticos aos da fase
de construção, devendo ser menos significativos e decorrer durante um período de tempo
inferior.
Os impactes a ocorrer sobre a flora nesta fase do projecto são essencialmente negativos, à
semelhança dos impactes verificados para a fase de construção, no então durante esta fase
o seu carácter será sempre temporário. Estes impactes negativos prendem-se
essencialmente com a afectação residual da vegetação e o favorecimento de espécies
invasoras e foram classificados como reversíveis, de muito baixa magnitude e pouco
significativos.
Durante esta fase prevê-se a ocorrência de um impacte de caráter positivo, no sentido em
que a desativação e remoção das diferentes estruturas do posto de Corte permitirão a
recolonização desses locais por vegetação autóctone. Deve no entanto realçar-se o facto de
estes espaços que vão ser libertados poderem ser invadidos por espécies exóticas
invasoras.

6.3.1.7.2

Fauna

Prevê-se que durante a fase de desativação do Posto de Corte os impactes sobre a fauna
sejam também similares aos impactes da fase de construção do projecto. Os principais
impactes decorrem das ações de D1 e D2 que correspondem ao desmantelamento das
estruturas definitivas do Posto de corte e ao aumento da presença humana na área,
respetivamente, traduzindo-se em dois impactes principais, nomeadamente, a mortalidade
de espécies de fauna de menor mobilidade e à perturbação de espécies de fauna. Estes
impactes têm um caráter temporário, que decorrerá apenas durante a fase de desativação
prevendo-se que com o final da desmontagem seja reposta a situação de referência.
À semelhança do que foi indicado para a fase de construção do projecto, a mortalidade de
espécies de fauna por atropelamento constitui um impacte negativo, de caráter
temporário, provável e de baixa significância. Considera-se ainda que o desmantelamento
do Posto de Corte e das infraestruturas associadas poderá repercutir-se de forma positiva
sobre a fauna, uma vez que a remoção destas infraestruturas irá eliminar dos efeitos
negativos sobre a fauna decorrentes da fase de exploração do projecto, nomeadamente os
efeitos derivados da mortalidade de fauna por atropelamento e a eventual perturbação e
efeito de exclusão.
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6.3.1.8 Sintese de Impactes
Os impactes registados sobre as comunidades de flora e fauna decorrentes da
implementação do Posto de Corte são, de um modo geral, negativos mas com uma
significância baixa.
Na fase de construção do Posto de Corte, verifica-se que as principais ações geradoras de
impacte advêm da construção de estruturas definitivas (posto de corte e acesso), instalação
e funcionamento do estaleiro e áreas de depósito de terras temporário e do aumento da
presença humana, movimentação de máquinas, veículos e pessoas. O principal impacte
associado estas ações corresponde, assim, à afectação dos biótopos e habitats onde o
projecto e infraestruturas associadas são implementadas.
Foi possível verificar que será intervencionada uma área total com cerca de 7,1ha,
correspondendo a 65,9% da área estudada, sendo que a infraestrutura que maior área irá
ocupar corresponde naturalmente ao posto de corte, seguido do acesso previsto. Os
biótopos com maiores áreas intervencionadas são os matos (36,6% da área estudada),
seguido de matos+ afloramentos rochosos (17,35% da área total), sendo que os restantes
biótopos têm afectações muito reduzidas. Alguns dos biótopos afectados possuem
correspondência aos seguintes Habitats incluídos no D.L. nº 49/2005, de 24 de fevereiro:
4030 (Charnecas secas europeias), 4020 (Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica
ciliaris e Erica tetralix, habitat prioritário com presença potencial) e 9230 – Carvalhais
galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica).
Os impactes resultantes da afectação dos biótopos e habitats acima identificados
classificaram-se, de um modo geral, como negativos e de baixa significância na
generalidade dos biótopos, referindo-se que correspondem a impactes com magnitude
baixa a muito baixa e com carácter bastante localizado.
No que se refere às espécies florísticas com interesse para a conservação, não foi
confirmada a presença de qualquer espécie na área de implantação do projecto (apenas
Shpagnum sp. nos limites da área de estudo). Contudo, dada a altura em que o trabalho de
campo considera-se possível que ocorram outras espécies cujo período de floração não foi
abrangido.
Relativamente à fauna, os principais impactes que decorrem da fase de construção
correspondem à perda de habitat para a fauna, a mortalidade por atropelamento
(herpetofauna e mamofauna) e a alteração das comunidades e perturbação de espécies de
maior valor conservacionista. A perda de habitats para a fauna, é especialmente relevante
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quando se refere a espécies com maior valor ecológico associadas a matos e bosques ou
bosques de carvalho. Estes impactes são, apesar de permanentes, considerados pouco
significativos, derivada da diminuta área a intervencionar e do caráter localizado do
projecto.
A mortalidade de espécies de fauna por atropelamento terá mais impacte sobre espécies
com menor mobilidade, de répteis e anfíbios, contudo, dado a escassez de habitat favorável
a estas espécies e reduzido número de espécies com estatuto de conservação desfavorável,
a reduzida magnitude do impacte, do seu carácter temporário, este impacte classifica-se
como pouco significativo e de baixa magnitude. Quanto à perturbação da fauna,
nomeadamente sobre o lobo, considera-se que a ocorrer, o período de construção será
potencialmente mais impactante sobre a espécie, podendo produzir um efeito de repulsa
temporário que tende a regularizar-se. Reforça-se contudo a reduzida dimensão do
projecto e o seu caráter localizado, bem como a presença actual de uma rodovia na área de
estudo, pelo que a ocorrer, o impacte será pouco significativo. São propostas medidas de
minimização para o impacte sobre este grupo, tal como para a avifauna.
Na fase de exploração, foi possível verificar que ações como a manutenção relacionada
com o funcionamento do Posto de Corte e aumento da presença humana poderão
favorecer a instalação de espécies florísticas invasoras e aumentar o risco de incêndio nas
zonas de influência direta do projecto. Estes impactes são considerados como prováveis e
de significância indeterminada, salientando-se no que respeita ao aumento do risco de
incêndio que a área de estudo já regista utilização humana devido à presença de uma
rodovia.
No que se refere às comunidades faunísticas identificam-se como principais impactes para
esta fase a possível perturbação e/ ou mortalidade de espécies faunísticas terrestres mais
sensíveis (particularmente de espécies que apresentam uma mobilidade baixa, como
anfíbios e répteis) devido à movimentação de pessoas e veículos na área de estudo, em
particular no acesso previsto, Realça-se o facto da área de estudo já se encontrar uma
rodovia actualmente em exploração e o fato do novo acesso apresentar uma reduzida
extensão, prevendo-se que venha a ter uma utilização pouco frequente. No que concerne
ao lobo, durante a fase de exploração, o impacte, a ocorrer, será muito localizado no
espaço, derivado da presença do Posto de Corte na paisagem e das movimentações
associadas a ações de manutenção do mesmo. Estes impactes são prováveis mas pouco
significativos.
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Por fim, na fase de desativação do projecto, os impactes resultantes deverão ser
sensivelmente semelhantes entre si, sendo idênticos aos considerados para a fase de
construção, contudo menos significativos e sendo expectável que decorram num período
de tempo inferior. Todos os impactes identificados para a fase de desativação do projecto
possuem significância e magnitude muito baixa ou indeterminada e caráter temporário e
reversível.

6.3.2

Solos

6.3.2.1 Introdução
A contaminação do solo tem-se tornado uma das preocupacções ambientais uma vez que,
geralmente, a contaminação interfere no ambiente geral da área afectada (solo, águas
superficiais e subterrâneas, ar, fauna e vegetação), podendo mesmo estar na origem de
problemas de saúde pública.
Os impactes são originados por alterações da topografia no terreno, por modificação no seu
uso, pela adição de solos com características diferentes, por alterações climáticas, por
fenómenos de erosão ou pela adição de solos com características diferentes. Todas estas
acções podem provocar alterações profundas na estrutura dos solos. No presente capítulo,
os impactes nos solos são identificados para a fase de construção, exploração e
desactivação.

6.3.2.2 Fase de Construção
Os impactes verificados no solo na fase de construção são resultado das intervenções
inevitáveis à obra tais como:
Destruição do coberto vegetal e/ou abate de árvores, que provocam destruição
directa do solo;
Áreas de implantação da plataforma do Posto de Corte e do respectivo acesso, que
resultam da movimentação de maquinaria afecta ao processo construtivo;
Compactação do solo e aumento da erosão devido à construção das Infraestruturas
basicas do Posto de Corte (edifícios, arruamentos interiores, maciços para
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equipamento, caleiras de cabos, redes de terra, drenagem de esgotos) e à
instalação de equipamentos caminhos de acesso à obra, movimentação das
máquinas e de terras. Para além das manchas de solos directamente afectadas pelo
projecto, há que considerar também toda a área destinada aos estaleiros, locais de
deposição de materiais e máquinas, caminhos e acessos para as máquinas, veículos
e pessoal. A circulação de máquinas nas áreas circundantes, embora temporária,
tem tendência a causar compactação do solo, conduzindo a uma diminuição da
porosidade, diminuição da capacidade de infiltração e do escoamento em
profundidade da água;
Alteração do balanço hídrico e do padrão de drenagem devido às diversas
alterações morfológicas dos solos;
Contaminação do solo com escorrência devido a derrames acidentais de
substâncias (p.ex. betão) e à emissão de partículas pela maquinaria da obra;
O risco de erosão do solo é, um problema importante em termos de impacte para a
qualidade do solo. Na fase de construção, existem sempre áreas que ficam expostas aos
agentes erosivos (precipitação e vento), e sem qualquer protecção, dada a ausência de
coberto vegetal. Estes efeitos erosivos e a sua significância dependem da época do ano em
que os trabalhos são executados e também do período de tempo compreendido entre a
movimentação e a implantação efectiva do projecto. No entanto, a ocorrer será um
impacte negativo, directo, certo, temporário, ocasional, reversível, magnitude reduzida e
valor do recurso reduzido, localizado e minimizável, considerando-se desta forma o impacte
como pouco significativo.
Deverão ser acautelados eventuais derrames acidentais, a ocorrerem, constituirão
potenciais fontes de degradação da qualidade do solo. O grau de afectação sobre os solos
dependerá do local onde esses derrames ocorrem e do tipo e quantidade de substâncias
envolvidas sendo um impacte negativo, directo, pouco provável, temporário, raro,
reversível, magnitude variável (dependente da extensão do derrame), valor do recurso
variável, localizado e minimizável.
Durante a fase de construção, há ainda a considerar a destruição e/ou alteração da
qualidade e da aptidão do solo. Assim, os impactes na aptidão do solo resultam, não só, da
ocupação temporária dos solos adjacentes às áreas de intervenção para a da plataforma do
Posto de Corte (acessos temporários e zonas de estaleiros), mas também na sua supressão
directa e consequente perda irreversível pela própria infraestrutura do Posto de Corte e
respectivo acesso.
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Importa salientar que não se efectuou a quantificação dos solos afectados pela construção
da plataforma do Posto de Corte e do respectivo acesso, uma vez que tal como referido no
Capitulo 4, os solos não estão classificados, de acordo com a cartografia disponibilizada
pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, nomeadamente Carta de Solos, à
escala 1:25 000 e Carta de Aptidão de Terras para Agricultura, à escla 1:25 000.
No entanto, optou-se por efectuar uma análise qualitativa na avaliação deste impacte.
Desta forma considerou-se o impacte ambiental do projecto sobre este descritor como
negativo, directo, certo, temporário (no que respeita ao estaleiros), usual, irreversível,
confinado e minimizável. A magnitude e valor do recurso dependem do tipo de solos e da
sua aptidão. Desta forma considerou-se o impacte como pouco significativo.

6.3.2.3 Fase de Exploração
Os impactes na fase de exploração advêm da impossibilidade de utilização das áreas
efectivamente ocupadas pela Plataforma do Posto de Corte e do respectivo Acesso.
No presente caso, a área total ocupada pela plataforma do Posto de Corte e do respectivo
acesso correspondem a 69 990 m2 (aprox. 7ha).
Uma vez que de acordo com a cartografia disponibilizada pela Direcção Regional de
Agricultura e Pescas do Norte, nomeadamente Carta de Solos, à escala 1:25 000 e Carta de
Aptidão de Terras para Agricultura, à escla 1:25 000, os solos na área de implantação do
Posto de Corte e do acesso ao mesmo não estarem classificados não é possível proceder a
uma avaliação quantitativa deste impacte. No entanto, optou-se por efectuar uma análise
qualitativa na avaliação deste impacte.
Desta forma considerou-se o impacte ambiental do Projecto sobre este descritor como
negativo, directo, certo, permanente (não se prevê a desctivação no curto e médio prazo),
usual, irreversível, confinado e minimizável. A magnitude e valor do recurso dependem do
tipo de solos e da sua aptidão. Desta forma considerou-se o impacte como pouco
significativo (os solos na envolvente do local de implantação do projecto apresentam
aptidão moderada ou aptidão marginal. Não se verificam solos com aptidão elevada).
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6.3.2.4 Fase de Desactivação
Nesta fase haverá um impacte positivo decorrente da desocupação das áreas onde se
localizava a infraestrutura do Posto de Corte. Contudo, uma vez que as actividades de
desmantelamento são da mesma natureza das actividades de construção, prevê-se a
ocorrência de impactes semelhantes.

6.3.3

Usos do Solo

6.3.3.1 Metodologia
Os impactes nos usos do solo resultantes da implantação do Projecto do Posto de Corte e
respectiva Via de Acesso, resultam de uma alteração de uso ou da alteração da intensidade
de uso existente nas zonas de intervenção directa do Projecto e nas respectivas zonas
envolventes, por acção indirecta. A intensidade da alteração e a dinâmica induzida
dependem contudo do tipo de actividades, das características do território, da maior ou
menor agressividade da acção e da sensibilidade dos elementos receptores.
A construção do Projecto envolve alterações importantes no uso do solo, que contudo, e
dada a natureza das actividades inerentes à construção e exploração do Projecto poderão
ser significativamente minimizadas.
Para a análise de impactes decorrentes da implantação do empreendimento consideraramse, para a área de implantação e envolvente, as seguintes tipologias de uso do solo actual:


Áreas sem uso definido.

Estes impactes foram ainda identificados nas fases de construção e exploração resultantes
da implementação do Projecto.

6.3.3.2 Fase de Construção
Descrição de actividades geradoras de impactes
Para a avaliação dos impactes decorrentes da fase de construção no uso do solo,
consideraram-se como actividades principais os trabalhos gerais de implantação da
plataforma do Posto de Corte e da Via de Acesso (incluindo desmatações, trabalhos de
construção civil e criação de acessos às frentes de obra).
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Durante a fase de construção verifica-se assim a afectação temporária de uma área de
estaleiro, e da criação de eventuais acessos à obra, sendo que em ambos os casos as áreas
ocupadas serão afectadas de forma temporária.
Deste modo, classifica-se este impacte ambiental como, negativo, directo, certo,
temporário, usual, reversível, de magnitude reduzida, com valor do recurso reduzido face à
ocupação actual do solo, confinado à instalação e minimizável.
Obtém-se assim de forma ponderada, o impacte ambiental como pouco significativo, em
função da ocupação temporária de áreas associadas e com classes de uso de solo definidas,
com sendo como áreas sem uso definido.
Nos pontos seguintes descrevem-se os usos do solo afectados no decorrer das actividades
de construção.

Trabalhos gerais de execução do Posto de Corte e da Via de Acesso
Os trabalhos de construção civil que constituem este projecto são constituídos por:
i)

Desmatação de toda a área de intervenção;

ii) Terraplenagens dos terrenos, incluindo escavações e aterros, para construção da
plataforma e da Via de acesso. Nas escavações, e atendendo às características dos
solos, prevê-se a necessidade de utilização de retro-escavadora, ripper e
explosivos;
iii) Execução de vedação nos limites do Posto de Corte, incluindo a construção dos
novos portões de acesso e muros anexos. Será também construída a vedação de
limite de propriedade da REN;
iv) Construção da rede geral de drenagem da plataforma e da Via de acesso;
v) Construção das redes de serviço aos edifícios técnicos - abastecimento de água,
drenagem, esgotos pluviais e esgotos domésticos. Na rede geral de esgotos
domésticos

prevê-se

a

instalação

de

um

reservatório

(enterrado)

de

armazenamento dos efluentes. A água de consumo para o Posto de Corte será
proveniente de um reservatório que terá que ser abastecido periodicamente;
vi) Construção da infra-estrutura para a futura instalação da Rede de Fibra Óptica;
vii) Construção de maciços em betão armado para pórticos de amarração e suportes de
aparelhagem;
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viii) 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;
ix) Execução de caleiras para passagem de cabos;
x) Construção dos Edifícios Técnicos – Edifício de Comando, Casa dos Serviços
Auxiliares, Casas de Painel e Casa das Bombas (abastecimento de água) -, incluindo
todos os trabalhos de estruturas, águas, esgotos, AVAC e acabamentos de
arquitectura;
xi) Execução dos trabalhos para a colocação do reservatório de água de consumo e
respectivo sistema de tratamento;
xii) Construção das vias interiores – via principal dos transformadores, vias secundárias
e caminhos preferenciais de circulação
xiii) Colocação da camada superficial de gravilha.
xiv) Execução do novo acesso à estrada municipal, incluindo escavações, aterros,
drenagem, pavimentos, pinturas, colocação de sinalização vertical, etc.
A abertura de acessos provisórios poderá ocorrer em alguns locais da área envolvente,
tendo em vista o início dos trabalhos de construção. Contudo, de um modo geral, existe
uma acessibilidade favorável às principais zonas de intervenção, reduzindo-se deste modo o
impacte ambiental associado.
É ainda de salientar que as afectações associadas às áreas de estaleiros são temporárias,
ocorrendo apenas durante a fase de construção.
Deste modo, e numa perspectiva global para o descritor Usos do Solo, considera-se que o
projecto em estudo, no que se refere à fase de construção, será responsável por impactes
negativos, directos, certos, temporários, usuais, reversíveis, de magnitude reduzida, com
valor do recurso reduzido face à ocupação actual do solo, confinado à instalação e
minimizáveis.
Complementarmente e tendo em consideração que os principais usos do solo afectados
pelas acções atrás descritas, considera-se os impactes ambientais associados à fase de
construção como pouco significativos, face sobretudo à reversibilidade dos mesmos, bem
como o factor temporal onde ocorrem.
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6.3.3.3 Fase de Exploração e Desactivação
As principais acções a realizar durante a fase de exploração e desactivação, susceptíveis de
provocar impactes no uso do solo são as seguintes:


Criação de uma nova área condicionada com o estabelecimento de servidão ao Posto
de Corte e da Via de acesso;



Funcionamento do Posto de Corte (exceptuando a fase de desactivação).

Deste modo e face ao anteriormente referido, classifica-se este impacte ambiental como,
negativo, directo, certo, permanente, usual, irreversível, de magnitude reduzida, com valor
do recurso reduzido face à ocupação actual do solo, confinado à instalação e não
minimizável nem compensável, sendo dessa forma Moderadamente significativo.
Para a fase de desactivação do Posto de Corte, os impactes ambientais serão em tudo
semelhantes aos da fase de construção, dadas as actividades de desactivação do Posto de
Corte e demolição das edificações.

6.3.4

Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do Solo

A avaliação dos impactes ambientais sobre este descritor decorreu da análise dos vários
instrumentos de gestão territorial identificados e da verificação da sua afectação com a
implantação do projecto. Os impactes ambientais far-se-ão sentir tanto na fase de
construção como na fase de exploração, embora com significados diferentes.
Para a fase de construção e exploração, os impactes ambientais sobre este descritor dizem
respeito à:
• Afectação de áreas classificadas/condicionadas nos instrumentos de gestão territorial
relevantes ou possibilidade de interferência com disposições desses planos.
• Interferência do projecto com áreas potencialmente afectas a outros fins ou sujeitas
a condicionamentos e restrições de qualquer natureza.
Em termos de Ordenamento, verifica-se que o Posto de Corte encontra-se inserido, de
acordo com o Plano Director Municipal de Vieira do Minho na sua Planta de Ordenamento,
numa área definida como Espaço Florestal.
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Importa salientar contudo que foi realizada uma reunião com a Junta de Freguesia da
Ruivães, no dia 17 de Fevereiro de 2012 e de acordo com a mesma, a melhor localização
para o Posto de Corte de Vieira do Minho seria o terreno designado por “Chã de Peneda”
(local onde o projecto será desenvolvido, ver Anexo I do EIA – Volume III – Anexo I.c do
EGCA).
Na sequência da visita ao local de implantação do Posto de Corte, para a análise de
impactes decorrentes da implantação do projecto considerou-se, para a área implantação
do projecto, a seguinte tipologia de uso do solo actual:


Área Sem Uso Definido;

6.3.4.1 Fase de Construção
Conforme referido anteriormente, o local de implantação do Posto de Corte e respectivo
acesso intersectam, uma área definida no PDM de Vieira do Minho como Espaço Florestal.
Assim, apresenta-se no quadro seguinte a identificação das classes de uso constantes dos
instrumentos de gestão territorial, a respectiva área afectada pelo Posto de Corte e por fim,
apresenta-se a percentagem (%) de afectação efectiva relativamente à área total.

Quadro 6.4– Quantificação da afectação efectiva (Posto de Corte e Acesso) da classe de espaço
referente à Planta de Ordenamento constante do Plano Director Municipal
Concelho

Classe

Área efectiva
2

ocupada (m )

% de afectação

Vieira do

Plataforma Posto de Corte

Espaço Florestal

52034

75%

Minho

Acesso ao Posto de Corte

Espaço Florestal

17956

25%

Deste modo, considera-se a existência de um impacte negativo, uma vez que existe a
afectação de uma classe de espaço definida para uso distinto do resultante da
implementação do projecto em estudo, directo (uma vez que existe afectação efectiva),
certo, permanente, usual, irreversível (uma vez que não se prevê a desactivação do Posto
de Corte e respectivo acesso, a curto e/ou médio prazo), magnitude reduzida, valor do
recurso afectado e/ou sensibilidade dos locais afectados reduzida, minimizável e
compensável. Assim, o impacte é considerado como pouco significativo.

Estudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
Volume II - Relatório Síntese
Proc. n.º 003/EIA/0911

288

Quantificação de Áreas Afectadas de RAN e REN
A construção da plataforma do Posto de Corte e o respectivo acesso não intersectam áreas
classificadas como Reserva Agrícola Florestal (RAN).
No que respeita às áreas classificadas como Reserva Ecológica Nacional (REN), apenas o
local de implantação da plataforma do Posto de Corte intersecta esta categoria de espaço,
conforme o Plano Director Municipal de Vieira do Minho na sua Planta de Condicionantes e
na Carta REN da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.
Assim, no quadro seguinte apresenta-se a quantificação da ocupação efectiva de áreas de
REN, por ecossistema e % de afectação relativamente à área total efectiva ocupada pelo
Posto de Corte.
Conforme referido anteriormente, na sequência da visita ao local de implantação do Posto
de Corte, considerou-se o uso do solo actual como Área Sem Uso Definido.

Quadro 6.5 - Quantificação da ocupação efectiva (plataforma do Posto de Corte) de áreas REN por
ecossistema e % de afectação relativamente à área total
Localização
Plataforma do Posto de Corte

Designação (Ecossistema)

Área ocupada Total (ha)

Domínio Hídrico
Áreas com risco de erosão

Acesso rodoviário ao Posto de
Corte

% de afectação

Sem afectação
0,218

3%

Sem afectação

Da análise do quadro anterior verifica-se uma ocupação efectiva de áreas REN reduzida em
termos de área, somente 0,22 ha, correspondendo a aprox. 3 % de afectação do total da
área da Posto de Corte e respectivo acesso, sendo que o único ecossistema REN afectado é
Áreas com Risco de Erosão.
Conforme já referido, e uma vez que existe afectação de áreas definidas para usos distintos
dos resultantes da implementação do projecto em estudo, prevê-se a ocorrência de
impactes negativos, directos, certo, permanente, usual, irreversível, de magnitude
reduzida, valor do recurso e/ou sensibilidade ambiental moderado e o impacte com
capacidade de ser minimizável.
A área afectada é reduzida (3 %), pelo que considera o impacte como pouco significativo.
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Condicionantes e Servidões

Quadro 6.6 – Afectação da Condicionante e Servidão pelo projecto
Descrição

Afectação Efectiva
(Sim/Não)

Linha eléctrica

Prevê-se a ocorrência de um impacte negativo, directo, certo, permanente, usual,
irreversível, de magnitude reduzida, valor do recurso e/ou sensibilidade ambiental reduzido
e o impacte com capacidade de ser minimizável. Considera-se o impacte como pouco
significativo.

Quantificação de Outras Condicionantes

Quadro 6.7 - Quantificação das outras condicionantes identificadas no decorrer da elaboração do Projecto (incluindo o EGCA)
Percentagem
Condicionante

Descrição/Fonte

Quantificação

relativa à Área total
de implantação do
Projecto

Pedido de Prospecção e Pesquisa / Direcção Geral de

5,20 ha

74 %

1,35 ha

18,7

2

-

1,30 ha

19

1,79 ha

26%

Abate de Pinus Pinaster (Pinheiro Bravo)

3

-

Abate de Quercus Pyrenaica (Carvalho Negral)

9

-

Energia e Geologia
Plataforma
Posto de Corte

Áreas de Regadio / Direcção Geral de Agricultura e
Pescas do Norte

Abate de Quercus Pyrenaica (Carvalho Negral)
Outras

Áreas de Regadio / Direcção Geral de Agricultura e

Condicionantes

Pescas do Norte
Acesso ao Posto
de Corte

Pedido de Prospecção e Pesquisa / Direcção Geral de
Energia e Geologia

Deste modo, e pela leitura do quadro acima, verifica-se a afectação de aproximadamente
38% de Áreas de Regadio. No entanto e conforme referido, ao longo do presente descritor,
da visita de campo realizada ao local de implantação a área encontra-se sem uso definido.
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Pelo exposto espera-se um impacte negativo, directo, provável, permanente, usual,
irreversível, magnitude reduzida, valor do recurso e/ou sensibilidade ambiental reduzido, e
impacte com capacidade de ser minimizável, considerando-se assim, o impacte como
pouco significativo.

6.3.5

Paisagem

6.3.5.1 Metodologia
A introdução de novos elementos na paisagem implica alterações na estrutura da mesma,
as quais poderão ter maior ou menor magnitude, consoante a capacidade da paisagem em
conter a presença das intrusões em causa. Essa capacidade manifesta-se em função da
existência, ou não, de barreiras físicas capazes de limitar o impacte visual do
empreendimento (de grande importância para o caso em análise), por um lado, e por outro
lado, pela dimensão e importância visual das alterações previstas.
A avaliação dos impactes provocados pelo projecto em estudo na paisagem foi feita tendo
em conta as unidades e subunidades descritas no capítulo da Caracterização da Situação de
Referência, para o mesmo descritor e a cartografia de qualidade visual, capacidade de
absorção visual e sensibilidade visual e paisagística, bem como a sua correspondência com
as características do projecto em estudo e cartografia de análise de impactes.
Esta avaliação teve em atenção, por um lado, as implicações na estrutura da paisagem (com
afectações da sua fisiografia e/ou coberto vegetal) e, por outro, a possibilidade de
visualização das alterações preconizadas por parte de observadores potenciais. Assim,
procedeu-se à distinção entre:


Impactes no carácter/estrutura da paisagem – que consistem em variações na
estrutura, carácter e qualidade da paisagem, como resultado do empreendimento;



Impactes visuais – que são uma causa-efeito dos impactes na estrutura da
paisagem, relacionando-se com as alterações provocadas em áreas visualmente
acessíveis e com os efeitos dessas alterações relativamente a quem as observa.

Os impactes para a Paisagem, tal como para os restantes descritores, foram avaliados
segundo a sua natureza, probabilidade, duração, extensão, reversibilidade, magnitude (ou
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intensidade) e significado global. A magnitude de um dado impacte na paisagem é
calculado da seguinte forma:


Magnitude elevada – onde se definem alterações significativas da qualidade da
paisagem ou da qualidade visual;



Magnitude média – onde se definem alterações sensíveis na qualidade da paisagem
ou na qualidade visual;



Magnitude reduzida – quando se verificam alterações pouco sensíveis na qualidade
da paisagem ou na qualidade visual.

De forma a complementar a apreciação dos impactes previstos sobre este descritor, foram
elaborados dois desenhos para individualizar a bacia visual de cada elementos em análise,
nomeadamente, uma do Posto de Corte propriamente dito (ver Desenho n.º 23, incluindo
no Volume III – Peças Desenhadas) e outra do acesso ao mesmo (ver Desenho n.º 24,
incluindo no Volume III – Peças Desenhadas), ilustrando o grau de visualização previsível
para cada um, conforme as suas características específicas, designadamente na altura que
as infraestruturas vão alcançar no Posto de Corte e nas modelações do terreno.
As bacias visuais foram elaboradas recorrendo a um MDT com pixel de 25x25 m, tomando
como base, no caso do acesso, uma directriz central ao longo da qual se atribuíram pontos
de observação com um espaçamento de 25 metros. Consideraram-se ainda pontos de
observação nas margens dos taludes, sendo a altura dos mesmos a prevista pelo projecto
de terraplenagens. No caso do Posto de Corte, além de se ponderarem pontos de
observação nas margens dos taludes, com uma altura idêntica à prevista pelo projecto de
terraplenagens, consideraram-se as árvores a plantar, conforme o projecto de integração
paisagística, com altura prevista e, de maior importância neste caso, a localização e altura
dos edifícios a construir (projecto de arquitectura) e dos painéis e ligações de alta tensão
(projecto de electrotecnia), as quais se irão distribuir em 3 planos, com alturas respetivas
de 7,20m, 12m e 23m.
Nos desenhos das bacias visuais foram ainda sobrepostos os limites das áreas florestais,
com base na informação recolhida do CORINE 2006, com identificação de cada tipologia de
floresta presente – florestas de folhosas, florestas mistas e florestas abertas, cortes e novas
plantações – de forma a compreender a localização de potenciais obstáculos visuais à
acessibilidade visual que a zona de implantação do Posto de Corte e acesso poderão ter
para observadores potenciais localizados nos aglomerados e caminhos dentro do buffer.
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Foi ainda elaborado o Desenho n.º 25, incluindo no Volume III – Peças Desenhadas Impactes Cumulativos na Paisagem – indicando-se, para além dos dados de projecto:


Elementos de análise de impactes visuais e paisagísticos, incluindo:
o As zonas com declives superiores a 25% (com maior incidência pela sua
transformação nos impactes na estrutura da paisagem), usando apenas os obtidos
na carta de declives do EGCA, pois embora respeitem a uma área inferior ao buffer
de 3Km, deve-se considerar nesse sentido os locais onde efetivamente se prevêem
intervenções no relevo;
o As zonas críticas de observação potencial, para o que se consideraram todas as
análises cénicas cartografadas antes (quer relativas à situação de referência quer as
bacias visuais), além da informação obtida no terreno e parcialmente reproduzida
no anexo fotográfico e os dados de projecto;
o Limites das áreas florestais, com base na informação recolhida do CORINE 2006,
conforme a apresentada nas bacias visuais;



Elementos de intrusão cénica, recorrendo-se à informação recolhida para elaboração
da carta de Qualidade Visual (ver Desenho n.º 20, incluindo no Volume III – Peças
Desenhadas), pois correspondem aos que efetivamente podem implicar impactes
cumulativos:
o Os equipamentos existentes (de que foi possível identificar apenas a Subestação de
Frades e a ETAR de Campos) e zonas em construção;
o As linhas da RNT existentes com sua identificação;
o Uma estrada em construção, de acesso à ETAR antes referida e ligação entre a EN
103 e a povoação de Lamalonga;
o Os aerogeradores do parque eólico da Serra da Cabreira.

Relativamente à cartografia de elementos intrusivos na paisagem, potencialmente
indutores de impactes cumulativos, importa recordar que a intenção de construção do
Posto de Corte em estudo no local assinalado, implica a sua ligação a linhas de transporte
de energia, nomeadamente, duas linhas provenientes de Frades II (Frades II 1 e Frades II 2)
e uma linha proveniente de Salamonde II, e ainda a interligação com a subestação de
Pedralva da RNT, através das linhas de 400 kV: Linha Vieira do Minho – Pedralva 1 e Linha
Vieira do Minho – Pedralva 2. No entanto, a indefinição ao momento da localização que
estas linhas poderão adoptar, impossibilitou a sua representação cartográfica, embora se
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considere possível, embora de forma genérica, intuir impactes cumulativos associados à
construção das mesmas em tão grande proximidade e relação visual com o Posto de Corte
âmbito do presente estudo.
À semelhança dos desenhos anteriormente elaborados para análise da situação de
referência da Paisagem, a representação cartográfica dos elementos incluídos no Desenho
n.º 25, resultou do cruzamento de várias fontes de informação, desde os PDM de Vieira do
Minho e Montalegre, aos dados do CORINE 2006 (Desenho n.º 29), com grande importância
para os dados recolhidos na fase de EGCA, para a vista aérea proporcionada pelo programa
Google Earth e para o reconhecimento de campo. No caso das LMAT e subestação de
Frades recorreu-se ao mapeamento a nível nacional disponibilizado pela REN SA.
A apreciação de impactes potenciais foi feita garantindo uma distinção entre a fase de
construção e a fase de exploração, uma vez que a magnitude dos impactes assume
importâncias diferentes para cada uma das fases.
A fase de desactivação do empreendimento, após o período de exploração do projecto, foi
considerada como correspondente ao desmantelamento das estruturas construídas no
âmbito do mesmo, independentemente de a intenção final ser a de repor a situação préexistente, ou de ser a substituição das estruturas em causa por outras mais adequadas ao
programa técnico e funcional de então.

6.3.5.2 Generalidades
De forma genérica, pode-se dizer que os impactes na paisagem, originados pela construção
de estruturas deste tipo, fazem-se sentir com maior intensidade durante a fase de
construção, atenuando-se durante a fase de exploração, em resultado da implementação
das medidas de integração paisagística, que visam a recuperação das áreas
intervencionadas, bem como das zonas de depósito e de estaleiro, dos acessos (tendo em
conta as suas condições anteriores à obra e/ou eventuais acordos com os
proprietários/usufrutuários dos terrenos) e das áreas envolventes às frentes de obra, em
geral. No entanto, embora minimizáveis, mesmo durante a fase de exploração, os impactes
visuais e paisagísticos não se podem anular, principalmente para o tipo de projecto em
causa – dadas as grandes dimensões das estruturas e as respectivas normas de segurança –
considerando-se, portanto, genericamente, como tendo um sentido negativo e efeito
permanente (reversível apenas com o desmantelamento das estruturas). Regra geral, com
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o passar do tempo, os observadores criam uma certa habituação às novas estruturas
construídas, mas o significado não se anula.
Nesse sentido, é particularmente importante o facto de as áreas mais próximas de
povoações para norte da localização do Posto de Corte em estudo (designadamente
Ruivães e Botica) se encontrarem desde longa data sujeitas à presença de apoios de LMAT e
outras infraestruturas relacionadas, pelo que o factor habituação se torna particularmente
significativo para os residentes, embora tal não aconteça para os turistas eventuais e nem
para as localidades existentes para sul (nomeadamente Campos, Zebral e Espindo portanto, mais sensíveis a impactes visuais). A questão do factor habituação dos
observadores locais assume particular importância na consideração dos impactes visuais
cumulativos, dado que independentemente do traçado que assumam, as ligações do Posto
de Corte de Vieira do Minho à RNT serão instaladas no sentido da mesma e portanto para
norte, pelo menos numa primeira fase.
No que se refere ao impacte na estrutura da paisagem, é de referir que o relevo existente
na zona de implantação do Posto de Corte e respetivo acesso implicam a execução de
taludes grandes de escavação e aterro que, junto ao encontro do acesso na EM523 e no
extremo sul do Posto de Corte se sobrepõem a declives superiores a 25%.
Também de referir a importante alteração paisagística prevista para este local, com
necessidade de criação duma nova subunidade de paisagem, pela transformação duma
paisagem de aparência naturalizada, dada a implantação duma estrutura com a altura e
implicações de ligações a LMAT que o Posto de Corte tem, independentemente da criação
de cortinas visuais e integração paisagística do terreno envolvente.
Por outro lado, não se deve esquecer o valor patrimonial, cultural e paisagístico da levada
que é atravessada pelo acesso ao Posto de Corte e corresponde ao Aqueduto de Ruivães,
cujo impacte se considera, do ponto de vista da paisagem, possível de minimizar.

6.3.5.3 Fase de Construção
De uma forma geral, a fase de construção do Posto de Corte de Vieira do Minho implicará
impactes negativos na paisagem, ao provocar uma "desorganização" da mesma nos locais
mais próximos aos trabalhos de construção. Tal irá produzir o aparecimento de zonas de
grande descontinuidade visual e funcional entre o espaço que, anteriormente, se
apresentava fundamentalmente homogéneo. Esta “desorganização” prende-se com:
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Alteração localizada da topografia, com introdução de aterros e escavações
artificiais, de impacte visual e paisagístico relevante – duração permanente,
porquanto minimizável com revestimento vegetal;



Aparecimento de "feridas/descontinuidades” (quer em termos de fisiografia quer
de ocupação do solo), estética e funcionalmente negativas, pela consequente
diminuição da qualidade visual, devido à destruição do coberto vegetal existente e
à movimentação de terras – duração temporária, no que se refere ao revestimento
vegetal;



Desorganização espacial e consequente perturbação da continuidade actual da
paisagem na zona onde decorrem os trabalhos de construção – duração
temporária;



Introdução de elementos "estranhos" à paisagem (maquinaria pesada, materiais de
construção, elementos pré-fabricados, etc.) – duração permanente (temporária
apenas para a maquinaria pesada auxiliar à construção);



Diminuição da visibilidade, ainda que pontual, essencialmente em épocas de baixa
pluviosidade, provocada pelo aumento dos níveis de poeiras e respectiva deposição
nas proximidades dos locais em obras, por movimentações de solos – duração
temporária;



Alteração das vistas anteriormente desfrutadas – duração permanente (por
introdução dos postes, cabos e todas as demais estruturas e construções).

Como se pode verificar, pela indicação dos impactes “permanentes”, os aspectos relativos à
desorganização espacial e à alteração de vistas, que não se anulam na fase de exploração
do empreendimento, são acentuados durante a fase de construção. Tal prende-se com o
facto de, por um lado, inicialmente não estarem ainda implementadas as medidas
adequadas de integração paisagística ou, quando estiverem, se encontrarem numa fase
incipiente, pelo que os efeitos pretendidos não tenham sido ainda atingidos, e por outro,
de maior significado para o caso em análise, se tratar de modificações importantes, com
grande significado visual e paisagístico.

Impactes Paisagísticos / na Estrutura da Paisagem
Assim, durante a fase de construção, os impactes sobre o carácter da paisagem irão afectar
uma área superior à do Posto de Corte e acesso em si, devido às mobilizações de terra já
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referidas, às operações de desmatação e desarborização, à abertura/alargamento de
acessos para a maquinaria e à criação de áreas de estaleiro e/ou de depósito (a localizar na
zona a afectar pelos movimentos de terra do Posto de Corte, segundo projecto).
Esses impactes irão ter extensão, magnitude e significado representativos, dada a presença
de coberto arbóreo a cortar – nomeadamente pinheiro e carvalho – embora o significado
desse tipo de impacte se veja reduzido na fase de exploração com o crescimento da
vegetação (das mesmas espécies de carvalhos) prevista para os taludes a sudoeste do Posto
de Corte, cujos efeitos benéficos, no entanto, terão resultado mais efetivo apenas para a
povoação de Espindo. Será ainda de atender à implantação do Posto de Corte no topo de
uma encosta, com grande exposição visual.
Daqui conclui-se que durante a fase de construção, se prevêem impactes no carácter da
paisagem com Magnitude e Significado Elevados.
Dadas as possibilidades de aplicação de medidas de integração paisagística, não só no que
se refere a taludes efectuados, mas também no que toca à plantação de cortinas arbóreoarbustivas, consideram-se esses impactes como certos, permanentes, mas minimizáveis,
localizados e reversíveis apenas com a demolição das estruturas previstas a construir.

Impactes Visuais
Os impactes visuais durante a fase de construção são igualmente certos, permanentes, mas
minimizáveis, localizados e reversíveis apenas com a demolição das estruturas previstas a
construir.
Durante a fase de construção, os impactes visuais terão previsivelmente maior significado
nas zonas com maior proximidade e acessibilidade visual à área de intervenção, bem como
maior número de observadores potenciais:
Magnitude e Significado Elevados para a povoação de Zebral;
Magnitude Média e Significado Elevado para Campos e Botica;
Magnitude Elevada e Significado Médio para utentes da EM523;
Magnitude e Significado Médios para os aglomerados de Espindo, Vale, Pousadouro e
periferia de Ruivães;
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Magnitude Média e Significado Reduzido para os utentes do troço da EN103 junto ao
atravessamento do rio Saltadouro.

6.3.5.4 Fase de Exploração
Durante a fase de exploração, são a considerar os vários tipos de impactes que, decorrendo
da fase de construção, não podem ser completamente anulados. Obviamente, a sua
importância (Magnitude e Significado) irá variar consoante a minimização possível de ditos
impactes. De referir, nesse aspecto, que os valores atribuídos consideram que serão
efectuadas todas as medidas correntemente aplicadas neste tipo de projectos e descritas
sucintamente no subcapítulo relativo, tal como prenunciado no Projecto de Integração
Paisagística.
Tendo em conta os aspectos focados no subcapítulo relativo à fase de construção, recordase o tipo de impactes que irão continuar durante a fase de exploração, embora acrescidos
de considerações relativamente às possibilidades de minimização:
Alteração localizada da topografia, com introdução de aterros e escavações
artificiais, de impacte visual e paisagístico relevante quer na zona envolvente ao
Posto de Corte, quer ao longo do acesso – de visualização minimizável com a
introdução de coberto vegetal;
Introdução de elementos "estranhos" à paisagem (postes, cabos, construções
várias) – mais dificilmente minimizável, até pelas medidas de segurança
necessárias;
Alteração das vistas anteriormente desfrutadas – este aspecto é possível de
minimizar, mediante a reintegração dos acessos e zonas de depósito utilizados,
bem como das áreas envolventes ao Posto de Corte (obviamente, tendo em conta
as medidas de segurança implícitas neste tipo de projecto), de acordo com a
tipologia de ocupação do solo envolvente – tal como previsto no Projecto de
Integração Paisagística.

Impactes Paisagísticos / na Estrutura da Paisagem
Quanto ao seu sentido, os impactes são ainda considerados como negativos, prováveis,
permanentes (enquanto se mantiverem as estruturas do Posto de Corte), minimizáveis,
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localizados e reversíveis (com a demolição eventual das estruturas e reintegração dos
taludes).
Os impactes na estrutura da paisagem que se irão prolongar para a fase de exploração têm
previsivelmente maior extensão, magnitude e significado em zonas mais declivosas, e mais
expostas no que se refere ao seu coberto vegetal – idênticas às referidas para a fase de
construção – pelo que os acessos que se verifique ser necessário criar ou alargar e que seja
conveniente manter serão mais visíveis.
Daqui conclui-se que durante a fase de exploração, se prevêem impactes no carácter da
paisagem com Magnitude e Significado Médios.

Impactes Visuais
No que se refere ao seu sentido, os impactes visuais durante a fase de exploração são
também negativos, prováveis, permanentes (enquanto se mantiverem as estruturas do
Posto de Corte), localizados e reversíveis (com a demolição eventual das estruturas e
reintegração dos taludes).
No caso dos impactes visuais, durante a fase de exploração assume maior importância a
acessibilidade visual da estrutura e a sensibilidade visual dos observadores potenciais. O
significado do impacte visual é maior no caso de aglomerados populacionais e circulação de
turistas localizados na zona norte da área de estudo. A visibilidade do acesso ao Posto de
Corte – na zona do seu entroncamento com a EM 523 – perde significado durante a fase de
exploração, após a execução das sementeiras e plantações previstas no Projecto de
Integração Paisagística.
Durante a fase de exploração, os impactes visuais terão previsivelmente maior significado
nas zonas com maior proximidade e acessibilidade visual à área de intervenção, bem como
maior número de observadores potenciais:
Magnitude Média e Significado Elevado para a povoação de Zebral;
Magnitude e Significado Médios para Campos e Botica;
Magnitude e Significado Reduzidos para utentes da EM523 e para o aglomerado de
Espindo;
Os impactes visuais em fase de exploração tendem a anular-se para os utentes do troço
da EN103 junto ao atravessamento do rio Saltadouro e para as povoações de Vale,
Pousadouro e periferia de Ruivães.
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6.3.5.5 Fase de desactivação
A fase de desactivação, após o período de exploração do projecto, foi considerada como a
correspondente ao desmantelamento ou deslocação das estruturas construídas no âmbito
do mesmo, caso a intenção final seja, respectivamente, a de repor a situação pré-existente
(actual), ou de ser a substituição das estruturas em causa por outras mais adequadas ao
programa técnico e funcional de então.
Dentro dessa perspectiva, deve-se referir a priori que a previsão dos impactes paisagísticos
e visuais decorrentes se torna particularmente difícil, dado o desconhecimento da situação
envolvente

ao

empreendimento,

no

momento

em

que

essas

operações

de

desmantelamento ou remodelação ocorrerem. No entanto, foram estabelecidas algumas
conclusões, que se associaram a determinadas medidas de actuação a implementar
durante esse processo, tomando-se como base que a paisagem envolvente continuará com
um tipo de exploração semelhante ao actual.
No primeiro caso referido (desmantelamento), os impactes visuais e paisagísticos serão
essencialmente Positivos, desde que sejam executadas as medidas de minimização
adequadas, ou seja, que se retirem as estruturas e as fundações (com os devidos cuidados
nas zonas mais declivosas) e que se promova o desenvolvimento da vegetação autóctone,
com uma mobilização final do terreno, de modo a atenuar a visualização das zonas de
descontinuidade.
Na segunda situação – de construção de novas estruturas – a priori os impactes irão
assumir um grau Negativo, dada a nova afectação da paisagem que entretanto poderá ter
conseguido estabilizar e integrar.
No entanto, considera-se que nesse caso os impactes terão que ser reavaliados, face ao
novo projecto, devendo ser reconsideradas, novamente, as medidas de minimização
referidas na análise deste descritor, e que se indicam no Capítulo seguinte, para além de
outras dependentes do desenvolvimento técnico futuro, como, por exemplo, a escolha de
estruturas e de uma tipologia de ocupação que permitam uma melhor integração visual no
ambiente onde se irão inserir.
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6.3.6

Ambiente Sonoro

A exploração do Posto de Corte de Vieira do Minho poderá ser susceptível de induzir
potenciais impactes negativos no ambiente sonoro das zonas envolventes, devido ao ruído
emitido pelo funcionamento de vários equipamentos inerentes ao Posto de Corte.
O ruído tem a sua génese tanto nos trabalhos de construção (fase transitória), como na fase
de exploração em pleno (fase definitiva) e finalmente na fase de desactivação (semelhante
à fase de construção – fase transitória).
Os trabalhos de construção do Posto de Corte, como por exemplo: terraplanagem,
escavação e construção do acesso, são operações ruidosas. Embora todas estas operações
sejam delimitadas no tempo, os níveis de ruído produzidos durante o seu funcionamento
serão elevados.
O ruído gerado, na fase de construção, por máquinas e equipamentos ruidosos como
martelos hidráulicos e escavadoras e pelos camiões pesados de transporte de material,
apresentará níveis elevados. Durante esta fase, nem todas as operações de construção
empregam equipamento e maquinaria ruidosa. Consequentemente, em cada local, as
operações ruidosas apenas ocuparão uma fracção do tempo total de construção.
Na fase de exploração, a geração de ruído terá carácter permanente, embora este esteja
ligado ou seja determinado nomeadamente pelo regime de funcionamento dos diversos
equipamentos existentes.
Em termos de Poluição Sonora, o ruído pode ser transmitido, essencialmente, por via
aérea. Os mecanismos de condução aérea são os subjacentes à propagação sonora nas
camadas de ar desde a fonte sonora até aos indivíduos receptores. Compreendem a
propagação em espaço livre, a condução através de camadas adjacentes de materiais, as
reflexões em superfícies envolventes e os eventuais fenómenos de difracção.
O funcionamento do Posto poderá induzir algum grau de perturbação do ambiente acústico
exterior. O funcionamento dos disjuntores é, expectavelmente, a fonte emissoras de ruído
mais significativas na fase de exploração. O grau de isolamento sonoro dos equipamentos
(caso se verifique necessário) determinará a intensidade da radiação sonora daqueles
elementos para o exterior.
O local de instalação dos diferentes equipamentos joga um papel, por vezes, decisivo no
estabelecimento da eventual perturbação sonora da área envolvente.
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Assim, a constituição, configuração e disposição dos vários componentes do Posto deve
estar relacionado (i) com as características acústicas da área de intervenção/ampliação e
com as distâncias de afastamento em relação aos usos do solo com sensibilidade ao ruído.
Assim, de seguida serão identificados os impactes espectáveis para as fases acima referidas.

6.3.6.1 Fase de Construção
Conforme já referido, os trabalhos de construção envolvem operações diversas tais como
terraplanagem, escavação, construção de maciços de betão para instalação de
equipamentos, entre outros.
Algumas das referidas operações implicam a produção de níveis elevados de ruído dinamitagem, trabalhos de escavação. Outras geram níveis mais baixos – transporte de/em
veículos pesados de materiais e equipamentos. Enquanto umas operações têm duração
limitada no tempo em cada local, outras afectarão toda a área envolvente durante quase
todo o tempo de construção/ampliação. Estas últimas operações (em geral as do segundo
tipo) não implicarão, em termos médios, níveis mais elevados do que os resultantes do
normal funcionamento do Posto de Corte.
A dispersão da energia sonora proveniente das operações de construção com a distância
faz-se em geometria esférica. Os equipamentos ruidosos radiam ondas de som esféricas
pelo que o decaimento da energia sonora é inversamente proporcional ao quadrado da
distância, ou seja, diminui com 6 dB por duplicação da distância. A este efeito de atenuação
têm de ser adicionados os efeitos de outros mecanismos de atenuação sonora.
A atenuação dos níveis sonoros com a distância não é apenas dependente da lei de
dispersão das ondas sonoras. Tomando como referência o nível medido ou previsto a uma
distância determinada x0, o nível sonoro a uma distância qualquer x vem dado por:
L (x) = L (x0) + D( ) - A
em que o factor direccional D( ) representa a directividade da fonte sonora e o factor de
atenuação A vem dado por
A = Adisp + Aabsor + Aterr + Avent + Aoutr.
O termo Adisp representa a atenuação de energia imposta pela dispersão de energia na
frente de onda, Adisp = K log (x/x0). Para a onda esférica, K = 20.
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O termo Aabsor representa a atenuação de energia devida a mecanismos de perdas na
atmosfera (absorção molecular, transformações e condução de calor).
O termo Aterr pode englobar efeitos variados relativos ao tipo e geometria do terreno.
Devido às características do projecto, este último termo assume particular importância na
presente situação, podendo observar-se efeitos de écran.
O termo Avent engloba o efeito de ventos dominantes eventualmente existentes. Outros
efeitos podem ser incluídos no termo Aoutr, como sejam os resultantes de variações de
temperatura ou de turbulência atmosférica, mas que para este tipo de emissões sonoras
não se considera relevantes.
A movimentação de camiões é uma fonte de ruído complementar de perturbação no
ambiente sonoro. É provável que o acesso aos locais de obra se processe através da EM
623.
Com base no algoritmo de propagação sonora referido, é possível determinar os valores
dos níveis sonoros LAeq resultantes de operações e de equipamentos de construção que
poderão vir a ser utilizados na fase de construção, com base em resultados de diversas
medições acústicas realizadas na proximidade de equipamentos e actividades similares.
No quadro seguinte apresenta os valores obtidos para as diferentes actividades
construtivas.

Quadro 6.8 - Níveis sonoros LAeq gerados por operações e equipamentos de construção
LAeq dB(A)

Actividades /Operações
100 m

200 m

500 m

Movimentação de terras e escavação

62-65

56-59

48-51

Britagem

67-75

61-69

53-57

Cilindro betuminoso

56-61

50-55

36-41

66

66

52

66-70

66-70

42-46

Cilindro betuminoso vibratório
Martelo pneumático

Os valores referidos no quadro acima, dizem respeito à propagação em espaço livre (em
linha de vista).
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Os níveis sonoros previstos durante a fase de construção junto dos receptores com
sensibilidade ao ruído dependerão de:
i)

tipo(s) de actividade(s) / operação(ões) / maquinaria de construção que
estiverem a decorrer em simultâneo;

ii)

localização da frente de obra;

iii)

distância da frente de obra aos receptores com sensibilidade ao ruído;

iv)

horário de funcionamento da obra (período diurno, período entardecer e/ou
período nocturno).

Os valores indicados no quadro acima, devem ser tomados como indicativos, permitindo
inferir ordens de grandeza dos níveis sonoros previstos durante a execução das diferentes
operações e actividades construtivas, consoante a distância de proximidade às operações.
Não sendo possível prever com exactidão, os níveis sonoros junto dos receptores sensíveis
ao ruído, pode, no entanto, considerar-se que a situação normal será a correspondente à
simultaneidade de operações/actividades com utilização de equipamentos mais ruidosos e
de equipamentos e actividades menos ruidosas.
Poder-se-á então estimar, que os níveis sonoros LAeq produzidos por máquinas escavadoras
e de transporte de terras e/ou materiais, situar-se-ão entre os 62 dB(A) e os 65 dB(A), a
cerca de 100 m às operações. Este intervalo não excederá os 55 dB(A) a partir dos 200 m de
distância.
As previsões de ruído mostram que o ruído de construção poderá afectar significativamente
zonas situadas numa vizinhança da ordem dos 200 m.
Os usos do solo com sensibilidade ao ruído mais próximos das Instalações situam-se a
distâncias superiores a 500 m. Nestes locais, considerando a existência de
actividades/operações com utilização de equipamentos mais ruidosos, os níveis sonoros
previstos serão inferiores ou da ordem de grandeza de 50 dB(A).
Nestes locais mais próximos, não se prevê que as operações de construção/ampliação
induzam impactes negativos dignos de registo ou consideração.
Os impactes gerados pela circulação rodoviária dos veículos pesados, também, não causará
impactes no ruído ambiente dignos de consideração, na vigência do período diurno.
Assim, e de acordo com os critérios de avaliação de impactes apresentados anteriormente,
e não existindo critérios quantitativos normalizados relativamente a duração do impacte
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ambiental nestas fases, afigura-se adequado considerar que o impacte decorrente da
construção ou desactivação de um empreendimento deste tipo é negativo, contudo de
duração temporária.
Relativamente à ordem, área de influência e reversibilidade, é usual considerar que o
impacte é de ordem directa, com uma área de influência local e reversível.
Quanto à natureza, magnitude e significância dos impactes, e apesar de não existirem
dados referentes à sua expectabilidade, consideramos que os mesmos assumem,
magnitudes reduzidas (em função da proximidade das edificações e receptores sonoros,
sensíveis).
Em síntese, considera-se o impacte nesta fase como: negativo, directo, provável, ocasional,
temporário, reversível e de magnitude e sensibilidade reduzida (devido à ausência de
receptores sensíveis próximos da área de implantação do Posto de Corte) e localizado.
Neste sentido, considera-se este impacte como pouco significativo.

6.3.6.2 Fase de Exploração
6.3.6.2.1

Programa de cálculo utilizado

O cálculo dos níveis sonoros previsivelmente gerados pelo funcionamento dos futuros
equipamentos do Posto de Corte de Vieira do Minho, apercebidos junto ao receptor
sensível mais próximo, foi efectuado com recurso a software específico para o efeito (IMMI
2010-2.1 - Wölfel Software GmbH), de eficácia comprovada, parametrizado seguindo as
recomendações constantes da normalização aplicável definida no Decreto-Lei n.º 146/2006,
de 31 de Julho (transposição da Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeu) (Norma
Portuguesa NP 4361-2:2001 – ruído industrial e Norma Francesa XPS 31-133), e seguindo
ainda as “Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído (V3)”, da Agência Portuguesa do
Ambiente.
O modelo de cálculo foi parametrizado de acordo com as características de cada fonte
ruidosa considerada, das quais se destacam as mais importantes:
Para o Posto de Corte de Vieira do Minho a 400 kV:
Potência sonora das fontes;
Directividade das fontes;
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Localização das fontes (cota de implantação, por ex.:);
Tipo de fontes: pontual, linear, ou superficial;
Para as vias de tráfego rodoviário:
Volumes de tráfego;
Velocidades médias de circulação;
Características das vias.
Os algoritmos de cálculo consideram também outros efeitos não directamente relacionados
com as fontes ruidosas (emissão sonora), mas que influenciam a propagação do ruído,
como sejam:
Dispersão geométrica e absorção atmosférica;
Reflexões/difracções sonoras e presença de obstáculos à propagação do ruído;
Características de reflexão/absorção sonora do terreno;
Efeitos meteorológicos de longo prazo.
A utilização do modelo de cálculo permite a computação das condições acústicas com
interesse, nas áreas de mapeamento, com ponderação das condições acima referidas.
Sublinha-se também que o algoritmo utilizado para previsão dos níveis sonoros em
situações do tipo em apreço (Norma Portuguesa 4361-2:2001, Acústica - Atenuação do som
na sua propagação ao ar livre, Parte 2: Método geral de cálculo), definido para o efeito no
Decreto-Lei n.º 146/2006, apresenta margens de incerteza com interesse (± 2 dB(A), que
podem ser superiores, para simulações a distâncias acima de 200m/300m.

6.3.6.2.2

Metodologia

O modelo de cálculo foi elaborado a partir de ficheiro digital com a implantação do Posto
de Corte (e respectiva localização dos equipamentos a instalar (Reactâncias “Shunt” RS1 e
RS2, sem condicionamento acústico) e área envolvente, importadas directamente pelo
software IMMI, com introdução de altimetria, e complementado com a informação
recolhida nos levantamentos de campo efectuados.
Para simulação da propagação do ruído com origem nos equipamentos a instalar no Posto
de Corte considerou-se o seguinte regime de funcionamento da mesma:
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- Cenário 1 – 400kV: Reactâncias “Shunt” RS1 e RS2, sem condicionamento acústico.
Os níveis de emissão sonora característicos (LAeq), a uma distância de 2m, dos equipamentos
a instalar no Posto de Corte de Vieira do Minho (a partir dos quais foram obtidos os
respectivos níveis de potência sonora nominal (Lw)) - Reactâncias “Shunt” RS - e das
condições acústicas resultantes do seu funcionamento, sem condicionamento acústico,
foram obtidos com base nas informações constantes nas Especificações Técnicas da REN,
para o referido equipamento que se apresentam na figura seguinte.

Nível de Pressão Sonora, a 2m [dB(A)]

90
80

77

80
70

57

60
50
40

42

50

45

36

36

38

38

42
36

34
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34
27

30
20

22

18
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10
0

Frequências em 1/3 de oitava [Hz]

Figura 6.1 – Espectro Tipo de Ruído das Reactâncias “Shunt” nas frequências de 1/3 de Oitava

Dado que, de acordo com as referidas especificações técnicas da REN, o ruído próprio de
cada moto-ventilador de arrefecimento forçado, a instalar, não pode exceder os 50 dB(A),
os níveis sonoros com origem exclusivamente nessas fontes sonoras são “mascarados”
pelos níveis sonoros com origem na cuba dos equipamentos (cujo valor global ascende aos
80 dB(A)). Acresce que os mesmos moto-ventiladores apenas irão funcionar
esporadicamente.
Os restantes valores dos parâmetros de cálculo, para caracterização do ruído particular e
residual, introduzidos nos modelos de simulação resultam dos dados recolhidos nos
levantamentos in situ, os quais foram objecto de ponderação adequada, visando traduzir
valores médios anuais e estão indicados no Quadro 6.9, Quadro 6.10 e Quadro 6.11.
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Relativamente ao ruído de tráfego rodoviário existente na área envolvente do Posto de
Corte, visto não existir informação disponível relativa ao tráfego médio anual (actual ou
previsto) na rede rodoviária da área em estudo, os valores de tráfego considerados
resultam da devida ponderação das contagens, realizadas durante as medições de ruído
efectuadas in situ.

6.3.6.2.3

Parâmetros de Cálculo

Os parâmetros de cálculo utilizados na simulação da propagação sonora relativa ao
funcionamento do Posto de Corte de Vieira do Minho, são apresentados no quadro
seguinte.

Quadro 6.9 - Parâmetros Gerais de cálculo utilizados nas simulações da propagação sonora do Posto de
Corte
PARÂMETROS GERAIS DE CÁLCULO

VALORES ADOPTADOS
Cenário 1 – 400kV:

CENÁRIOS

Reactâncias “Shunt” RS1 e RS2, sem condicionamento acústico
CARACTERÍSTICA ACÚSTICA DO TERRENO

Medianamente absorvente (Coef. de absorção sonora,

N.º DE REFLEXÕES SONORAS

1

QUADRÍCULA DE CÁLCULO

10x10m, a 4m de altura do solo

0,6)

méd.

Baseada na informação topográfica contida na cartografia digital fornecida: carta militar, levantamento
MODELAÇÃO OROGRÁFICA DO TERRENO

topográfico, planta de implantação, planta de localização, planta geral do Posto de Corte e nos
levantamentos de campo realizados.

Quadro 6.10 - Parâmetros de cálculo para os equipamentos do Posto de Corte
PARÂMETROS DE CÁLCULO PARA OS

VALORES ADOPTADOS

EQUIPAMENTOS DO POSTO DE CORTE

Nível de Potência Sonora, Lw / m2

Equipamentos (1)
REACTÂNCIA “SHUNT” RS

Período Diurno

Período do Entardecer

Período Nocturno

82,9 dB(A)

82,9 dB(A)

82,9 dB(A)

(1)

Modelados a partir de volumes com as dimensões médias dos equipamentos considerados, com as faces definidas como fontes superficiais (equipamentos sem
condicionamento acústico).
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Quadro 6.11 - Parâmetros de cálculo para as vias de Tráfego Rodoviário
Parâmetros de Cálculo para as Vias

Valores adoptados

de Tráfego rodoviárias
Características da via
VIA*
Perfil Tipo

TMH, em veículos/hora

Largura

Velocidade Média

Secção

(km/h)

Corrente
EM623
DESCONHE
CIDA

Ligeiros

Pesados

Período

Período do

Período

Período

Período do

Período

Diurno

Entardecer

Nocturno

Diurno

Entardecer

Nocturno

2X1

≈ 6m

60/50

32

10

4

1

0

0

2X1

≈ 6m

60/50

8

2

0

0

0

0

* Assumido pavimento de tipo betuminoso corrente.

6.3.6.2.4

Previsão dos níveis sonoros

Para a fase de exploração do Posto de Corte de Vieira do Minho (Cenário 1, funcionamento
pleno) efectuaram-se simulações da propagação do ruído originado pelo funcionamento
dos equipamentos a instalar no Posto de Corte em análise, considerando numa primeira
abordagem a utilização dos equipamentos sem condicionamento acústico, com base nas
considerações feitas atrás e nos parâmetros de cálculo apresentados no Quadro 6.9,
Quadro 6.10 e Quadro 6.11.
No quadro seguinte apresentam-se os resultados obtidos que resumem o cálculo dos níveis
sonoros do Ruído Particular do funcionamento do Posto de Corte de Vieira do Minho
previstos para os “Receptores de Referência” com interesse (junto aos edifícios habitados
mais próximos do futuro Posto de Corte, R1 a R4), na fase de exploração do Posto de Corte
(períodos diurno, entardecer e nocturno).
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Quadro 6.12 - Níveis sonoros de Ruído Particular previstos, com origem no Posto de Corte de Vieira do Minho,
nos “Receptores de Referência” para o cenário de funcionamento pleno (Cenário 1 – 400kV) previsto na
“Situação Futura”
Receptor de

Níveis Sonoros Previstos, em dB(A) (1) (2)

Referência
Tipo de Ocupação / Distância
Altura ao
N.º

ao Posto de Corte (PC)

Solo (em

Ld

Le

Ln

LDEN

36

36

36

42

34

34

34

41

32

32

32

38

35

35

35

42

metros)

Zebral
R1

h=4,0m

Habit. unifamiliar (2 Pisos)
≈ 565m a Sul dos limites do futuro
Posto de Corte

Coutados da Ladeira
R2

h=4,0m

Habit. unifamiliar (2 Pisos)
≈715m a Sul/Nascente dos limites
do futuro Posto de Corte

Campos
R3

h=4,0m

Habit. unifamiliar (2 Pisos)
≈900m a Nascente dos limites do
futuro Posto de Corte

Botica
R4

h=4,0m

Habit. unifamiliar (2 Pisos)
≈750m a Norte dos limites do
futuro Posto de Corte

(1)

Valores arredondados à unidade;

(2)

Ld - Indicador de ruído Diurno, Le - Indicador de ruído Entardecer, Ln - Indicador de ruído Nocturno, Lden - Indicador de ruído Diurno-Entardecer-Nocturno;

NOTA: Foram calculados os valores dos níveis sonoros à cota de 4,0m de altura em relação ao solo uma vez que os edifícios sensíveis em causa têm 2 Pisos.

Pela análise do acima apresentado, constata-se que os níveis sonoros com origem no funcionamento
do Posto de Corte, são no regime de actividade plena (reactâncias “shunt” RS1 e RS2 em
funcionamento simultâneo, sem condicionamento acústico), junto dos receptores de referência em
avaliação, de 32 ≤ Ln ≤ 36 dB(A) (assim como nos períodos de referência diurno e do entardecer) e 38
≤ Lden ≤ 42 dB(A), pelo que não é plausível que se venham a verificar situações de incomodidade
objectiva, para eventuais percipientes expostos a estas condições acústicas.
Não obstante a avaliação qualitativa acima indicada, e de acordo com o Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º
9/2007, de 17 de Janeiro, as instalações e o exercício de actividades ruidosas permanentes situadas
nas proximidades de receptores sensíveis ao ruído estão sujeitos ao cumprimento dos valores limite
fixados no Art.º 11.º (Valores Limite de Exposição) e ao cumprimento do Critério de Incomodidade
(alínea b) do n.º 1 do Art.º 13.º).
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6.3.6.3 Avaliação do cumprimento dos Valores Limite de Exposição
A avaliação do cumprimento dos Valores Limite de Exposição (Lden

63 dB(A) e Ln

53

dB(A)), de acordo com o n.º 3 do Art.º 11 do Decreto-Lei n.º 9/2007, tendo em conta que as
zonas em estudo ainda não foram objecto de classificação, é efectuada a partir dos valores
dos parâmetros Lden e Ln de ruído ambiente previstos com o funcionamento do Posto de
Corte em análise.
No quadro seguinte, apresentam-se os níveis sonoros de ruído ambiente previstos para os
“Receptores de Referência” em análise (R1 a R4), para cada um dos indicadores de ruído (Ld, Le, Ln e
Lden), determinados pela aplicação da relação abaixo indicada:

LAEQ (R.AMBIENTE) = 10 X LOG (10LAEQR.RESIDUAL/10 + 10LAEQR.PARTICULAR/10)

Quadro 6.13 - Níveis sonoros globais de Ruído Ambiente e de Ruído Ambiente Corrigido (LAr) previstos nos
“Receptores de Referência” com interesse
Níveis Sonoros Previstos, em dB(A) (1)

Receptor
Parâmetro

CENÁRIO 1 - 400KV

de
Referência

LD

LE

LN

LDEN

R1

43

41

37

45

R2

42

41

38

45

R3

48

42

36

47

R4

45

39

36

45

R1

36

36

36

42

R2

34

34

34

40

R3

32

32

32

38

R4

35

35

35

41

R1

44

42

40

47

R2

43

42

40

47

R3

48

42

38

48

R4

45

41

39

47

RUÍDO RESIDUAL (2) **

RUÍDO PARTICULAR (3)

RUÍDO AMBIENTE (4)
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Níveis Sonoros Previstos, em dB(A) (1)

Receptor
Parâmetro

RUÍDO AMBIENTE
CORRIGIDO

CENÁRIO 1 - 400KV

de
Referência

LD

LE

LN

LDEN

R1

47

45

43

50

R2

46

45

43

50

R3

51

45

41

51

R4

48

44

42

50

(5) *

(1)

Valores arredondados à unidade;

(2)

Obtidos a partir das medições acústicas realizadas in situ;

(3)

Obtidos a partir do modelo de cálculo elaborado para o efeito;

(4)

Soma logarítmica dos valores de Ruído Residual e Ruído Particular;

(5)

Ruído Ambiente Corrigido = LAr = LAeq R.ambiente. + K1+ K2.

* NOTA: Considera-se a existência de componentes tonais (K1=3), junto dos Receptores de Referência em análise, com origem no
funcionamento dos equipamentos a instalar no Posto de Corte. Por outro lado não é expectável a ocorrência de componentes
impulsivas (K2=0) com origem nos mesmos equipamentos.
** NOTA 2: Os níveis sonoros de ruído residual no Receptor de Referência R4 foram obtidos por extrapolação a partir dos níveis
sonoros observados junto do Receptor de Referência R3 (Local de Medição M3) uma vez que ambos os locais se encontram sob
influência do ruído do tráfego rodoviário na via EM623.
Assim, para o Receptor R4, que se encontra situado ao dobro da distância à referida via, relativamente ao Receptor R3, foram
subtraídos 3 dB(A) aos níveis sonoros verificados nos períodos diurno e do entardecer junto deste último tendo-se considerado
níveis sonoros idênticos em ambos os locais, em período nocturno, dada a ausência de tráfego rodoviário.

Pelos valores de Lden e Ln do ruído ambiente exterior previstos, junto dos receptores sensíveis
potencialmente mais expostos ao ruído com origem nos equipamentos a instalar no novo
Posto de Corte de Vieira do Minho (Receptores de Referência R1 a R4), apresentados no
Quadro 6.13, pode concluir-se que os Valores Limite de Exposição aplicáveis serão cumpridos
com grande margem de segurança nos referidos locais, no regime de funcionamento pleno
previsto para a instalação.
Acresce que para além dos valores de Lden e Ln serem bastante reduzidos, também os níveis
de “ruído particular”, com origem na instalação, se apresentam muito abaixo dos limites
regulamentares aplicáveis.
De acordo com a avaliação realizada, os impactes sobre a componente acústica do ambiente
serão inexistentes para todos os pontos de análise considerados.
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6.3.6.4 Avaliação do cumprimento do Critério de Incomodidade
Relativamente ao Critério de Incomodidade (ver Quadro 6.13 e Quadro 6.14), nas situações
em que os valores do ruído ambiente no exterior previstos são iguais ou inferiores a 45
dB(A) (consideradas as correcções previstas no Anexo I do RGR, atrás transcrito), a
avaliação deste critério não se aplica nestes casos, tal como enunciado no n.º 5 do Art. 13.º
do mesmo diploma.
No caso dos “Receptores de Referência” R1 a R4 (apenas no período diurno) onde se
prevêem valores do parâmetro Ld do ruído ambiente no exterior (considerando as
correcções previstas no Anexo I do RGR,) superiores a 45 dB(A), procede-se à avaliação do
Critério de Incomodidade (LAr - Ld (R. Residual)

5 dB(A), em período diurno).

No quadro seguinte, apresentam-se os valores previstos do parâmetro LAr (ruído ambiente
corrigido), determinados pela aplicação das correcções K1 e K2, junto aos receptores com
interesse, bem como os valores de ruído residual (ambos atrás apresentados, no Quadro
6.13), permitindo a determinação dos níveis de incomodidade, nos casos aplicáveis.

Quadro 6.14 - Avaliação da incomodidade por ruído com origem no Posto de Corte de Vieira do Minho
(alínea b) do n.º 1 do Art.º 13.º do Decreto-Lei n.º 9/2007) nos “Receptores de Referência” com interesse
NÍVEIS SONOROS EM DB(A) (1)
NÍVEL DE INCOMODIDADE

(1)

RECEPTOR DE

RUÍDO AMBIENTE CORRIGIDO (2)

RUÍDO RESIDUAL (2)

REFERÊNCIA

(LAR = LAEQR.AMBIENTE + K1 + K2)

(LAEQ R.RESIDUAL)

LAR - LAEQ R.RESIDUAL

LD

LE

LN

LD

LE

LN

P. DIURNO

P. ENTARDECER

P. NOCTURNO

R1

47

45

43

43

41

37

≈4

N /A

(3)

N /A

(3)

R2

46

45

43

42

41

38

≈4

N /A

(3)

N /A

(3)

R3

51

45

41

48

42

36

≈3

N /A

(3)

N /A

(3)

R4

48

44

42

45

39

36

≈3

N /A

(3)

N /A

(3)

Valores arredondados à unidade;

(2)

Obtidos a partir do Quadro 6.13);

(3)

N/A - não aplicável, segundo o n.º 5 do art.º 13.º do Dec-Lei n.º 9/2007.
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NOTA: Dada a inexistência do Posto de Corte à data, o que impossibilita a realização de medições acústicas com influência da
mesma, e apesar de os níveis sonoros de ruído particular previstos da mesma, junto dos receptores sensíveis mais próximos, serem
bastante reduzidos, optou-se por verificar o Critério de Incomodidade assumindo a ocorrência de componentes tonais com origem
nos equipamentos a instalar no Posto de Corte junto dos referidos receptores ficando assim acautelado o pior cenários em termos
de emissão sonora (o que pode até não suceder dada a distância entre o Posto de Corte e os receptores sensíveis).

Pela análise da diferença dos níveis sonoros, junto dos receptores sensíveis com interesse,
apresentados no Quadro 6.14, pode concluir-se que em nenhuma das situações analisadas
há incumprimento do Critério de Incomodidade.
Em face do exposto não se considera necessária, de acordo com a regulamentação
aplicável, a adopção de medidas de condicionamento acústico para protecção dos
receptores sensíveis mais próximos.
Contudo, cumpre referir que, face ao carácter previsional da metodologia adoptada,
considera-se adequado proceder à realização de campanhas de monitorização ao longo da
fase de exploração, por forma a confirmar a necessidade ou não de se implementarem
medidas de minimização do ruído com origem no Posto de Corte em análise.
Salienta-se ainda que, caso se verifiquem alterações ao nível do uso do solo com interesse,
como sejam o projecto de novos edifícios com ocupação sensível ao ruído (habitações,
escolas, etc.), passíveis de virem a ser afectados pelo ruído com origem no funcionamento
do Posto de Corte em título ou alterações no regime de funcionamento da mesma
(modificação do tipo e/ou número de equipamentos ruidosos a instalar no Posto de Corte),
será conveniente proceder a uma reavaliação das condições acústicas junto dos locais de
interesse, por forma a averiguar o cumprimento das exigências regulamentares aplicáveis.
De acordo com a avaliação realizada, os impactes sobre a componente acústica do ambiente
serão inexistentes para todos os pontos de análise considerados.

6.3.6.5 Fase de Desactivação
Durante esta fase os impactes são similares aos gerados durante a fase de construção, dado
que as acções geradoras de impactes serão semelhantes.
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6.3.7

Componente Social

6.3.7.1 Introdução
A análise socioeconómica da área envolvente do Posto de Corte de Vieira do Minho e
respectivo

Acesso,

constituiu

um

instrumento

importante

na

caracterização

socioeconómica e demográfica das regiões e supra-regiões, permitindo caracterizar e tanto
quanto possível, quantificar os aspectos de perturbação socioeconómica local, passíveis de
assumir um cariz negativo, mas que podem igualmente constituir-se como um factor
altamente positivo na dinamização do desenvolvimento local, fruto da implantação da
instalação da REN.
Como referido no Capítulo 4, a área de estudo consiste numa zona de características
moderadamente repulsivas em termos populacionais, que a não ser capaz de inverter as
tendências actuais enfrentará, num futuro próximo, um processo de despovoamento
acelerado.
Contudo, a população remanescente tem uma percepção bastante positiva do seu quadro
de vida, quer no tocante à qualidade do ambiente natural envolvente, quer no tocante aos
valores e traços culturais que constituem a sua memória colectiva e que são percebidos
como valores a preservar.
Embora conscientes das possíveis alterações resultantes da concretização do Projecto,
estas populações poderão manifestar-se com uma predisposição maioritariamente
negativa, ainda que potenciando o desenvolvimento do tecido económico e empresarial da
região, face aos objectivos do Projecto, nomeadamente o de colectar os elevados valores
de produção hídrica previstos com o reforço do aproveitamento de Frades II (ex-Venda
Nova (ex-Venda Nova III)) e de Salamonde (Salamonde II).
Deste modo, de um ponto de vista objectivo, admite-se que o Projecto venha a provocar
alguns impactes importantes sobre a componente socioeconómica local, contudo
grandemente minimizáveis.
No campo socioeconómico, a avaliação dos impactes do Projecto incidirá tendo em
consideração os factores estudados, que se encontram profundamente interligados:
Características demográficas e de povoamento da zona;
Actividades económicas e emprego;
Aspectos socioculturais e de qualidade e nível de vida dos residentes;
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Acessibilidades e mobilidade.
Os impactes passíveis de se fazer sentir ocorrerão em duas fases: fase de construção e fase
de exploração. Considera-se ainda, em termos de avaliação de impactes, a fase de
desactivação.

6.3.7.2 Fase de Construção
A construção do Posto de Corte de Vieira do Minho e respectivo Acesso terá, quer pela
dimensão das obras em causa, quer pela duração do período construtivo, um impacte
moderadamente significativo a nível demográfico e socioeconómico, ainda que
temporário.
Os impactes associados a esta fase incluem as actividades preparatórias, nomeadamente as
relacionadas com as negociações com os proprietários, a instalação dos estaleiros e outras
áreas funcionais de obra, a fase de trabalhos propriamente ditos (terraplenagens dos
terrenos, incluindo escavações e aterros, drenagem, construção dos edifícios e instalação
de equipamentos, vedações) e, ainda, a desmatação a ser realizada para a concretização do
Projecto.

Impactes sobre as características demográficas e de povoamento da zona
Perante a tendência de despovoamento e recessão desta zona, o Projecto do Posto de
Corte de Vieira do Minho poderá surgir como um factor potencialmente dinamizador, ao
contribuir para uma eventual criação de emprego, susceptível de potenciar o
desenvolvimento de actividades paralelas, e assim, de forma indirecta, contribuir para a
alteração do padrão de comportamento demográfico recessivo, ainda que de forma
temporária. Este impacte poderá ser apenas temporário, acompanhando a duração desta
fase, encontrando-se a sua transformação em algo de mais permanente dependente de
outros incentivos à fixação de efectivo populacional em idade jovem.
Os trabalhadores que vierem a preencher estes postos de trabalho possuirão diversos graus
de especialização e formação, sendo previsivelmente e dado à natureza das actividades,
jovens e do sexo masculino, na sua maioria.
A sua presença e, sobretudo, a duração da sua permanência, poderão contribuir para uma
alteração, ainda que pouco significativa dos padrões demográficos actualmente existentes
já que, qualquer que seja a sua origem, envolverá sempre a imigração de um volume
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significativo de trabalhadores, dado o deficit generalizado da população local em idade
activa, bem como da especialização necessária para a execução das diversas actividades.
As alterações a nível demográfico são processos lentos e cujos resultados apenas são
visíveis a médio/longo prazo, daí não se poderem considerar como impactes directos
ligados à fase de construção. No entanto, nesta fase, e associado à atracção de um grupo
de população proveniente do exterior, pode dar-se início a um processo de fixação de
activos, cujas características sociodemográficas são propícias a uma alteração de padrões
do comportamento demográfico. Este impacte, de probabilidade desconhecida, será
duradouro e positivo, sendo o seu significado resultado da magnitude estimada.
A nível do povoamento e ocupação edificada do espaço, não se prevê alterações
significativas, e dado o seu afastamento significativo do local de implantação do Projecto
não se prevê a ocorrência de impactes ambientais.
Deste modo, e tendo presente os pressupostos anteriormente referidos, consideramos que
a construção do Projecto, para os indicadores económicos “características demográficas e
de povoamento da zona” induzirá impactes positivos, directos, pouco prováveis,
temporários, ocasionais/sazonais, reversíveis, de magnitude reduzida, com Valor do recurso
e/ou sensibilidade ambiental moderado, não confinado mas localizado, não minimizável
nem compensável, constituindo contundo um impacte ambiental Moderadamente
Significativo.

Impactes sobre as actividades económicas e emprego
A criação de emprego e dinamização de actividades poderá dar-se, durante a fase de
construção, pelo emprego directamente ligado à obra, nomeadamente no tocante a mãode-obra menos especializada passível de ser, em parte, recrutada numa área de influência
não muito alargada.
A presença do contingente de trabalhadores especializados e não especializados induzirá,
também nesta fase, a dinamização de actividades de apoio logístico às obras de construção,
como sejam as relacionadas com a oferta de alojamentos e restauração, resultando num
impacte positivo. Neste domínio prevê-se que este impacte se faça sobretudo sentir nos
aglomerados populacionais mais próximos da envolvente do Projecto: Botica, Ruivães,
Campos e Zebral.
Este impacte sobre o emprego e as actividades económicas será positivo, embora
temporário, de incidência local e regional, consoante a bacia de recrutamento da mão-deEstudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
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obra, e cujo início será imediato após o arranque da fase de construção. Será de grande
magnitude e o seu significado será função sobretudo das medidas que forem adoptadas
para incentivar a utilização de mão-de-obra local e a disponibilização de formação
profissional.
Deste modo, e tendo presente os pressupostos anteriormente referidos, consideramos que
a construção do Projecto do Posto de Corte, para os indicadores económicos “actividades
económicas e emprego” induzirá impactes positivos, directos, pouco prováveis,
temporários, ocasionais/sazonais, reversíveis, de magnitude reduzida, com Valor do recurso
e/ou sensibilidade ambiental moderado, não confinado mas localizado, não minimizável
nem compensável, constituindo contundo um impacte ambiental Moderadamente
Significativo.

Aspectos socioculturais e de qualidade e nível de vida dos residentes
A eventual afectação dos valores ecológicos, naturais, paisagísticos e patrimoniais que são
parte do enquadramento local e da memória colectiva constituirá um impacte de duração
variável, cujo significado será função do tipo de afectação e dos valores afectados.
A nível local e para a fase de construção, não é expectável a ocorrência de impactes
ambientais, uma vez que os principais aglomerados populacionais, encontram-se
significativamente distantes do local de implantação do Projecto.
Contundo, poderá verificar-se pontualmente uma diminuição do bem-estar das populações
residentes nomeadamente dos aglomerados populacionais na envolvente do Projecto,
pelos impactes a nível sonoro e de qualidade do ar, devido ao aumento do tráfego de
veículos ligados à obra e aos trabalhos da própria obra; estes impactes serão temporários,
reversíveis, mas de magnitude e significado variável em função do número de residentes
afectados o qual dependerá, por sua vez, dos circuitos de circulação estabelecidos.
Refira-se, contudo, que as populações serão informadas sobre o Projecto e as suas
implicações, de modo a reconhecerem os seus efeitos negativos potenciando os efeitos
positivos.
Em síntese, e tendo presente os pressupostos anteriormente referidos, consideramos que a
construção do Projecto, para os indicadores económicos “Aspectos socioculturais e de
qualidade e nível de vida dos residentes” induzirá impactes negativos, indirectos, pouco
prováveis, temporários, usuais, reversíveis, de magnitude reduzida e com valor do recurso
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e/ou sensibilidade ambiental moderado a elevado, não confinado, minimizável,
constituindo assim um impacte ambiental Pouco Significativo.

Acessibilidades e mobilidade
A construção do Projecto não implicará a afectação de quaisquer tipos de acessos de forma
permanente, pelo que não contribuirá para o agravamento da situação de isolamento de
algumas povoações.
Ainda assim, é possível a alteração dos esquemas de acessibilidade e mobilidade das
populações no decorrer da fase de construção, pelo que será indispensável uma articulação
directa com a população interessada, de modo a atenuar eventuais impactes ambientais.
Deste modo, e face à pouco provável possibilidade de ocorrência e à sua reduzida
magnitude, dadas as condições de acesso já existentes, não consideramos este factor como
limitativo e por isso como impacte ambiental associado.

6.3.7.3 Fase de Exploração
Impactes sobre as actividades económicas e emprego
De forma mais permanente, e para a fase de exploração, a presença do Projecto, e
consequente transformação da paisagem local, poderá ser um factor de afastamento da
instalação de actividades turísticas e de lazer, dando continuidade a uma tradição já hoje
presente, de ausência de turismo rural, que, caso fosse judiciosamente orientado e
conjugado com o aproveitamento e valorização dos valores ecológicos, da paisagem natural
e do desfrute da natureza, poderia constituir uma sólida base para a redinamização
económica da zona, capaz de induzir, por si só, uma inversão das actuais tendências
repulsivas, criando uma capacidade de atracção e fixação de populações, necessariamente
mais jovens e dinâmicas, capazes de promover um desenvolvimento sustentável da área.
Assim, poderão, por esta via, originar-se impactes sobre as actividades económicas locais,
nomeadamente no turismo e no comércio, hotelaria e restauração, os quais serão
negativos, directos, prováveis, permanentes, usuais, irreversíveis, de magnitude moderada
e com valor do recurso e/ou sensibilidade ambiental moderado a elevado, não confinado,
não minimizável nem compensável, constituindo assim um impacte ambiental
Moderadamente Significativo.
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Em sentido inverso e numa perspectiva regional, poderá a execução do Projecto, potenciar
a dinamização económica e de desenvolvimento social das regiões e supra-regiões,
ocorrendo igualmente impactes ambientais que serão, positivos, directos, prováveis,
permanentes, usuais, irreversíveis, de magnitude moderada, com valor do recurso e/ou
sensibilidade ambiental moderado, não confinado mas localizado, não minimizável nem
compensável, constituindo contundo um impacte ambiental Moderadamente Significativo.
Outro impacte positivo associado à entrada em exploração do Posto de Corte prende-se
com os próprios objectivos que estão na sua génese, ou seja, o seu enquadramento na
estratégia nacional de energia e o seu contributo para a prossecução dos objectivos das
políticas energéticas.

Impactes sobre as características demográficas e de povoamento da zona
A eventual afectação dos valores ecológicos, naturais, paisagísticos e patrimoniais, em grau
variável, constituirá um impacte negativo já que são parte da identidade do local e da
memória colectiva.
Contudo, a introdução de um elemento como um Projecto de um Posto de Corte numa
paisagem com estas características, constitui sempre uma transformação muito significativa
da paisagem e do ambiente local, mas que não se traduz necessariamente por um impacte
negativo. Com efeito, a nova paisagem e o ambiente recriado revestem-se de
características diferentes mas que poderão contribuir para absorver paisagísticamente o
próprio Projecto do Posto de Corte.
No respeitante ao nível do povoamento, não são esperados impactes ambientais, dado o
afastamento dos principais aglomerados populacionais, bem como a inexistência de
edificações nas imediações do Posto de Corte e da Via de Acesso.
Em síntese e face ao anteriormente referido e tendo em conta as características humanas,
económicas e sociais da área de implantação do Projecto e a sua envolvente directa,
considera-se que o mesmo é susceptível de induzir impactes ambientais não significativos
neste âmbito, com a seguinte classificação: negativos, directos, certos, permanentes,
usuais, irreversíveis, de magnitude reduzida, com valor do recurso e/ou sensibilidade
ambiental reduzida, confinado e não minimizável nem compensável.
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6.3.8

Património Cultural

6.3.8.1 Metodologia
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor Patrimonial de cada
sítio localizado exclusivamente na área de projecto. Depois, é determinado o Valor de
Impacte Patrimonial, a partir da relação existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a
magnitude de impacte (Intensidade de afectação e Área de impacte) previsto para cada
ocorrência patrimonial.

6.3.8.2 Caracterização e avaliação de impactes
A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois descritores
essenciais, como a natureza do impacte e a incidência de impacte, e descritores
cumulativos, como a duração do impacte e o tipo de ocorrência.

Quadro 6.15 - Natureza de impacte
Classificação

Descrição

Negativo

Quando a acção provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial.

Positivo

Quando a acção provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial.

Nulo

Quando a acção não provoca qualquer efeito.

Quadro 6.16 - Incidência de impacte
Classificação
Directo

Descrição
Quando o impacte se faz sentir directamente sobre a incidência patrimonial (faixa
de expropriação do terreno).

Indirecto

Quando o impacte produz um efeito indirecto sobre a incidência patrimonial.

Nulo

Quando o impacte não provoca qualquer efeito.

Quadro 6.17 - Duração de impacte
Classificação

Descrição

Permanente

Quando o impacte é permanente.

Temporário

Quando o impacte é temporário.

Nulo

Quando não há impacte.
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Quadro 6.18 – Tipo de Ocorrência
Classificação

Descrição

Certo

Quando existe a certeza do impacte directo na Incidência Patrimonial.

Provável

Quando é provável o impacte directo na Incidência Patrimonial.

Incerto

Quando é incerto o impacte directo na Incidência Patrimonial.

Nulo

Quando não há impacte.

Quadro 6.19 - Dimensão espacial
Classificação

Descrição

Local

Quando há impacte local.

Regional

Quando há impacte na regional.

Nacional ou supra-regional

Quando há impacte nacional ou supra-regional.

Nulo

-

Quadro 6.20 - Reversibilidade
Classificação

Descrição

Reversível

Quando o impacte é reversível.

Irreversível

Quando o impacte é irreversível.

Nulo

-

A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos agentes de
impacte associados a uma empreitada, mais concretamente a ação/tarefa que provoca o
impacte negativo direto na ocorrência patrimonial.

Quadro 6.21 – Agentes de Impacte
Agentes de Impacte
Escavação do solo
Abertura de valas
Desmatação do terreno
Terraplanagem da superfície do solo
Aterro da superfície do solo
Áreas de depósito sobre a superfície do solo
Empréstimo de inertes
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Agentes de Impacte
Abertura de pedreira
Abertura de acessos
Alargamento de acessos existentes
Circulação de maquinaria
Implantação de estaleiro

6.3.8.3 Valor de impacte patrimonial
O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial com os
impactes previstos para cada sítio. Deste índice resultará a hierarquização dos sítios no
âmbito da avaliação de impactes patrimoniais e condicionará as medidas de minimização
de impacte negativo propostas.
O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de Intensidade de
Afectação e o Grau da Área afectada. Aos dois últimos factores é atribuído um valor
numérico conforme os Quadros 28 e 29.
O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula:
(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afectação*1,5 + Grau da Área
Afectada) /2]
Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo o peso da
afectação prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial. Pretende-se, assim, que a
determinação das medidas de minimização a implementar dependa sobretudo da
afectação prevista para determinada incidência patrimonial.
O Grau de Intensidade de Afectação é potenciado em um e meio em relação ao Grau da
Área Afectada, de forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte Patrimonial, pois
considera-se que é sobretudo daquele que depende a conservação de determinada
incidência patrimonial. No entanto, ambos os valores são as duas faces da mesma moeda, e
para que o seu peso não seja exagerado neste índice, o resultado da sua soma é dividido
por dois.
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Quadro 6.22 - Descritores do grau de magnitude de impacte e respectivo valor numérico
Classificação

Valor

Máxima

5

Elevada

4

Média

3

Mínima

2

Residual

1

Inexistente

0

Quadro 6.23 - Descritores do grau de área afectada e respectivo valor numérico
Classificação
Total

%

Valor
100%

5

60% a 100%

4

Metade

40% a 60%

3

Minoritária

10% a 40%

2

0 a 10%

1

0

0

Maioritária

Marginal
Nenhuma

Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os factores já definidos, o Valor de Impacto
Patrimonial mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado será igual a 62,5. Só se
obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor Patrimonial for inferior a 4. Estes valores, que
correspondem à Classe E do Impacte Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as
mesmas reservas que os valores correspondentes à Classe E de Valor Patrimonial.
Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é atribuível a uma
Classe de Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas específicas de minimização de
impacto.
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Quadro 6.24 - Descritores do grau de área afectada e respectivo valor numérico
Significado

Classe de Impacte

Valor de Impacte

Patrimonial

Patrimonial

Muito elevado

A

≥47,5 ≤62,5

Elevado

B

≥32,5 <47,5

Médio

C

≥17,5 <32,5

Reduzido

D

≥2,5 <17,5

Muito reduzido

E

<2,5

Muito elevado

A

≥47,5 ≤62,5

6.3.8.4 Análise de Impactes Patrimoniais
A instalação de estaleiros, desmatação, escavação, abertura de valas, terraplanagens, áreas
de depósito e empréstimos de inertes, abertura e/ou alargamento de acesso e circulação
de maquinaria são os agentes de impacte inerentes a todo o processo de avaliação de
impactes patrimoniais.
Considerando estes agentes de impacte, a avaliação das duas ocorrências patrimoniais
identificadas na área de projecto é a seguinte:
Área de impacte directo: 1 ocorrência patrimonial.
Área de impacte indirecto: 0 ocorrências patrimoniais.
Área de impacte nulo: 0 ocorrências patrimoniais.

Face aos resultados obtidos nas prospecções arqueológicos e às características específicas
da empreitada, considera-se que existe 1 potencial impacte negativo directo,
designadamente o Aqueduto de Ruivães (n.º 1), devido às ações decorrentes da construção
do acesso viário. Apesar desta situação está previsto a sua manutenção através da
construção de uma passagem inferior.
Relativamente ao sítio n.º 2 (Cabana da Peneda) não há impactes negativos diretos porque
aquela construção já foi destruída.
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Quadro 6.25 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias aos equipamentos
Nº

Designação

Posto Corte

Tipo de Sítio

Km

Via de Acesso

Dist (m)

Km

Dist (m)

1

Aqueduto de Ruivães

Conduta de água

-

-

0+310

0

2

Cabana da Peneda

Abrigo de pastor

Talude

0

-

-

Quadro 6.26 - Caracterização dos impactes patrimoniais conhecidos
Nº

1

2

Designação
Aqueduto de
Ruivães
Cabana da
Peneda

Impacte

Incidência

Negativo

Direto

Nulo

Nulo

Duração

Ocorrência

Dimensão

Permanente

Certo

Local

Nulo

Nulo

Nulo

Agente de

Reversibilidade

Impacte

Reversível (construção)

Desmatação e

Irreversível (exploração)

Escavação

Nulo

Nulo

6.3.8.5 Síntese de Impactes
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de projecto
inventariam 2 sítios com valor patrimonial na área de projecto. Apesar do valor patrimonial
dos locais identificados, não existem motivos para inviabilizar este projecto, desde que
sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os impactes
conhecidos na fase de construção são minimizáveis ainda que significativos e na fase de
exploração serão pouco significativos.

6.3.9

Geologia e geomorfologia

Os principais impactes de um projecto de uma linha sobre a geologia assentam,
essencialmente, na potencialidade de ocorrer, na fase de construção, destruição ou
ocupação irreversível das formações geológicas existentes, através das escavações
necessárias à abertura de caboucos e à afectação de formações com interesse comercial
e/ou científico.
Relativamente ao projecto em apreço, não se verifica a afectação de quaisquer valores
geológicos de interesse comercial, cientifico e/ou patrimonial.
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Pelo exposto, considera-se os impactes como negativos, directos, improváveis,
permanentes, raros, irreversíveis, de magnitude reduzida, de valor reduzido e minimizáveis,
classificando-se como não significativos.

6.3.9.1 Fase de construção
Não se verificam impactes nos recursos minerais, uma vez que não existem explorações
mineiras ou pedreiras na área de estudo. Pelo exposto, considera-se os impactes como
negativos, directos, improváveis, permanentes, raros, irreversíveis, de magnitude reduzida,
de valor reduzido e minimizáveis, classificando-se como não significativos.
As principais actividades associadas ao projecto susceptíveis de induzir impactes na
geologia e na geomorfologia prendem-se com as movimentações de terras necessárias à
execução da plataforma do Posto de Corte, que modificarão localmente a morfologia do
terreno.
Segundo dados fornecidos pela equipa Projectista, estão envolvidas as seguintes
quantidades de terras totais:


Escavação: 196 067,87 m3;



Aterro: 195 910 m3 (terras provenientes da escavação).

No entanto importa referir que após a conclusão dos trabalhos de movimentação de terras
para a construção da plataforma do Posto de Corte e revestimento dos taludes, as terras
sobrantes serão depositadas em áreas envolventes ao Posto de Corte e serão tratadas no
âmbito do Projecto de Integração Paisagística.
Considera-se, portanto, um impacte impacte negativo, directo, certo, permanente, usual,
irreversível, magnitude moderada, valor do recurso moderado, localizado e minimizável,
pelo que se considera o impacte como significativo.
Nesta fase terão lugar alterações consideráveis à topografia preexistente dados os elevados
volumes de terras a movimentar, decorrente desta actividade, na fase de construção têm
de salientar-se os riscos de erosão que advêm das movimentações de terras que se irão
registar (terraplanagens, escavações e aterros). Erosão que será agravada pela alteração
das litologias existentes, provocando queda de fragmentos e blocos dos taludes. Devido à
desagregação da rocha, em alturas de forte pluviosidade poderá haver escorregamentos de
materiais dos taludes, em que o estado de alteração das rochas poderá causar problemas
na estabilidade dos taludes.
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Previamente à execução dos movimentos de terras será efectuada a decapagem da terra
vegetal, com 0,40m de espessura média.
Dada a tipologia dos terrenos, adoptaram-se as seguintes inclinações de taludes:
 Taludes em aterro: V/H = 1/2.25 (V/H – Vertical/Horizontal) de inclinação e
colocação de banquetas de 8 em 8 metros com 3,0 metros de largura, sempre que
os taludes tenham uma altura superior a 10,0 metros.
 Taludes de aterro, que atingem uma altura máxima de 24m deverão assumir uma
atitude máxima de: V/H = 2,25 (V/H – Vertical/Horizontal.
 Taludes de escavação para a plataforma: V/H = 1/1,.5 (V/H – Vertical/Horizontal) e
colocação de banquetas de 8 em 8 m e a colocação de banquetas de 8 em 8
metros, para escavações superiores a 10,0 m, com 3.0 m de largura.

Foram assim estabelecidos declives, tendo em consideração não só a estabilidade
geotécnica mas também as inclinações mais favoráveis para o revestimento vegetal.
Considera-se este impacte, negativo, directo, certo, permanente, usual, irreversível,
magnitude

moderada,

valor

do

recurso

moderado,

localizado

e

minimizável

(implementação do Projecto de Integração Paisagística). Assim, pelo exposto o impacte é
considerado como significativo.

6.3.9.2 Fase de exploração
Na fase de exploração, os impactes resultantes da artificialização da fisiografia do terreno,
sobretudo devido à implantação da plataforma do Posto de Corte, traduz-se, como
negativo, directo, certo, permanente, usual, irreversível, magnitude reduzida, valor do
recurso reduzido, confinado e minimizável pelo que se considera como pouco significativo.
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6.3.10 Recursos hídricos e qualidade da água
6.3.10.1 Fase de Construção
Durante a fase de construção de um Posto de Corte, as acções potencialmente geradoras
de impactes nos cursos de água superficiais e subterrâneos são a instalação de
estaleiros/parques de materiais, os trabalhos de terraplenagem, incluindo desmatação,
escavação/aterro e a construção do acesso ao Posto de Corte.
Como impactes nos recursos hídricos superficiais nesta fase, referem-se eventuais
fenómenos de erosão hídrica que poderão ocorrer, como consequência da destruição do
coberto vegetal e movimentações de terra que vão deixar a descoberto porções de solo,
alterando a modelação natural do terreno e introduzindo modificações na drenagem
natural.
De acordo com o Capítulo 4 (Caracterização da Situação de Referência), verificou-se que no
local de implantação do Posto de Corte encontra-se um canal de irrigação de água,
presente na proximidade uma linha de água aproximadamente a 174m a Sul do Posto de
Corte. Os eventuais impactes negativos podem decorrer das seguintes acções:


Instalação e operação do estaleiro e parque de máquinas;



Desmatação, uma vez que implicam a movimentação de maquinaria para a
execução destas operações, com a consequente compactação dos solos;



Terraplanagens, que poderão, caso não sejam adoptadas as medidas correctas,
proporcionar um aumento dos fenómenos pontuais de erosão com o consequente
arrastamento de material particulado. Este impacte será mais significativo caso as
operações de terraplanagem decorram em época de maior pluviosidade;



Manutenção dos veículos e equipamentos utilizados na obra.

Dadas as características do projecto e da área de implementação do mesmo, os impactes
expectáveis na qualidade da água superficial, decorrentes da fase de construção, serão
negativos, directos, pouco prováveis, temporários, raro, reversíveis, de magnitude e
sensibilidade moderada, e localizados. Deste modo, considera-se o impacte como
significativo. Para evitar ou reduzir, largamente, a probabilidade de ocorrência deste tipo
de situação impacte negativo deve-se proceder à adopção atempada de medidas de
minimização e prevenção, contempladas no presente Estudo.
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Durante a fase de construção, nomeadamente, nas zonas de estaleiro e nas zonas de maior
movimentação de veículos afectos à obra, existe a possibilidade de ocorrência de situações
de contaminação, resultantes de situações pontuais de descarga acidental ou de deposição
inadvertida de óleos lubrificantes, combustíveis e produtos betuminosos, no solo e no canal
de irrigação. Esta situação poderá originar impactes negativas nas águas superficiais, com
maior extensão, caso as descargas se registem em períodos mais pluviosos, dificultando o
seu controlo, apesar de nesses períodos as condições favorecerem a diluição dos poluentes.
Este impacte negativo pode assumir significado variável (dependendo do tipo e
quantidades dos produtos derramados e das características da zona do acidente),
considerando-se, no entanto, que a adopção atempada de medidas de minimização e
prevenção, contribuirão para evitar ou reduzir, largamente, a probabilidade de ocorrência
deste tipo de situação.
Este impacte negativo será, tanto mais significativo quanto maior for a extensão do
derrame e o tipo de uso associado a esse recurso afectado, podendo ser significativo no
âmbito local, tendo ainda mais em conta se o acidente for próximo do canal de rega.
Assim, temos que o impacte ambiental decorrente da ocorrência de derrames acidentais de
combustíveis e óleos será, negativo, directo, pouco provável, temporário, raro, reversível,
de magnitude e sensibilidade variável e consoante as dimensões poderá variar na sua
escala geográfica. Este impacte é variável no significado entre muito significativo a pouco
significativo.
Para os recursos hídricos subterrâneos, as movimentações de veículos afectos à obra e o
funcionamento dos estaleiros podem implicar a ocorrência de derrames acidentais de
combustíveis, óleos ou outras substâncias perigosas, originando impactes negativos. No
presente caso consideram-se que os impactes nos recursos hídricos subterrâneos durante a
fase de construção serão negativos, directos, pouco prováveis, permanentes, raros,
irreversíveis, de magnitude e sensibilidade variável, consoante as dimensões poderá variar
na sua escala geográfica. Este impacte é variável no significado entre muito significativo a
pouco significativo.
As acções associadas à construção, com particular destaque para os aterros e escavações,
poderão provocar alterações da escorrência superficial. Este impacte é negativo e obriga a
que, durante a execução da mesma, se adoptem as medidas adequadas, como forma de
prevenir e evitar problemas de obstrução ao normal escoamento e, consequentemente
potenciar alguns riscos de alagamento, bem como na alteração nos sistemas de escorrência
e na organização das águas superficiais, o que tem repercussões a muitos níveis, como
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sejam os processos locais de erosão - e que, apesar de assumirem um carácter temporário
e circunscrito, deverão ser acautelados.
Desta forma, os impactes esperados, no que diz respeito a erosão e ravinamento dos solos
com a consequente possível poluição dos recursos hídricos como negativos, directos,
incertos, temporários, raro, reversíveis, de magnitude e sensibilidade reduzida, localizados
e minimizáveis. Consideram-se os impactes como pouco significativos.

6.3.10.2 Fase de Exploração
Decorrente da implementação do Posto de Corte, e com a respectiva impermeabilização do
terreno, haverá um aumento do escoamento superficial, o que origina um impacte directo
em termos de recarga de aquíferos, diminuindo a área de infiltração.
Este impacte no entanto, apresenta-se pouco significativo porque conforme se
caracterizou na situação de referência a região Vieira do Minho não apresenta um sistema
aquífero. Tal não significa necessariamente a inexistência de aquíferos, mas apenas que
estes têm uma importância pequena, de carácter local, sobretudo quando comparados com
sistemas aquíferos próximos, com importância regional.
Na fase de exploração do Posto de Corte, os eventuais impactes decorrem de:
Derrame de águas residuais domésticas decorrentes do mau funcionamento das
instalações sanitárias do edifício principal;
Risco de contaminação do nível freático em caso de derrame do óleo de
equipamento a instalar no Posto de Corte, resultante de uma avaria grave, que se
considera como pouco provável. Este, em caso de ocorrência, será um impacte com
maior significado, devendo ser adoptadas medidas adequadas para a sua
prevenção.
Ao nível das águas superficiais, dadas as características do projecto, e caso ocorra algum
acidente (p.e. derrame de óleo) o impacte espectável é considerados como negativo,
directo, pouco provável, temporários, raro, reversível, magnitude e sensibilidade moderada
e localizado. Deste modo, considera-se o impacte como significativo.
No caso da ocorrência de derrame de óleo, ou outras substâncias poluentes proveniente de
equipamentos a instalar no Posto de Corte, elas serão instaladas de acordo com as actuais
práticas em uso na REN, sobre maciços apropriados, dotados de um sistema de recolha
periférica do óleo, o qual, em caso de derrame, será drenado, por gravidade, para um
Estudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
Volume II - Relatório Síntese
Proc. n.º 003/EIA/0911

331

adequado depósito subterrâneo de retenção de óleos, o qual terá capacidade para a
recolha do volume de óleo contido na maior das máquinas instaladas. Considera-se que os
impactes espectáveis nas águas superficiais e águas subterrâneas, como negativo, directo,
improvável, temporário, raro reversível, magnitude e sensibilidade moderada e localizado.
Deste modo, considera-se o impacte como pouco significativo.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, as operações de construção poderão
induzir alterações nos processos hidrológicos, em especial naqueles que se relacionam com
o binómio infiltração/escoamento. Assim, verificar-se-ão acréscimos nos escoamentos
superficiais e diminuição da recarga dos aquíferos, devido, quer à colmatação e
impermeabilização dos solos, quer à ausência de coberto vegetal, que ajuda a promover os
processos de retenção superficial e consequentemente, deixa de efectuar esta função de
retardamento dos escoamentos superficiais. Este impacte (recarga dos aquíferos) apesar de
se começar a sentir na fase de construção, tem particular interesse na fase de exploração.
Considera-se que o impacte espectável nas águas subterrâneas, como negativo, directo,
provável, permanente, usual, irreversível, magnitude e sensibilidade reduzida (dada a
inexistência de água, conforme Capítulo 4) confinado e minimizável. Deste modo,
considera-se o impacte como pouco significativo.
Procurou-se assim, dotar este traçado de um sistema de drenagem de águas pluviais que
fosse o mais eficaz possível, tendo em conta a relação de equilíbrio entre os prejuízos
devido a grandes chuvadas e os custos dos trabalhos necessários à sua protecção.
Nesta ordem de ideias, no presente projecto foi considerado um sistema de drenagem,
com rede separativa, para águas residuais e águas pluviais. No presente caso apenas iremos
abordas o sistema de drenagem das águas pluviais.
As águas exteriores que escorrem naturalmente serão intersectadas por valetas de crista de
talude no topo dos taludes de escavação constituídas por meias manilhas de

400, cujas

águas serão encaminhadas para descidas de talude e ligadas a colectores, e/ou por valas de
pé de talude na base dos taludes de aterro constituídas por meias manilhas de

400 ou de

secção triangular, sendo encaminhadas para as linhas de água naturais do terreno.
Para recolha das águas de escorrência da plataforma junto às vias serão implantadas
valetas trapezoidais e conduzidas a sumidouros que ligarão à rede de colectores projectada.
No final das bocas de descarga dos colectores da rede pluvial da plataforma, serão
implantados dissipadores de energia constituídos por colchões do tipo “Reno”, de forma a
prevenir a erosão dos solos nestes locais.
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6.3.10.3 Fase de Desactivação
No caso da eventual desactivação do Posto de Corte em estudo, prevê-se que os impactes
decorrentes das operações de desmontagem a realizar sejam pouco significativos, tal como
os descritos para a fase de construção.
Durante a fase de desactivação considera-se que a única acção geradora de impactes na
qualidade da água será a desmontagem, total ou parcial do Posto de Corte, podendo gerar
o incremento de material particulado que poderá atingir o canal de irrigação e linha de
água mais próxima.
Estes impactes são da mesma natureza dos da fase de construção, sendo considerados
como negativos, directos, pouco prováveis, temporários, ocasionais, reversíveis, de
magnitude e sensibilidade moderada e localizados. Considera-se o impacte como pouco
significativo.
Verifica-se, porém, um impacte positivo após a desmontagem do Posto de Corte, já que
serão libertados os espaços impermeabilizados pela plataforma, podendo ser restituído
outro uso ao solo, assim como as suas características naturais de escoamento/infiltração.
Considera-se este impacte como, positivo, directo, certo, permanente, reversível, de
magnitude reduzida. Pelo exposto, o impacte expectável é considerado como pouco
significativo.

6.3.11 Clima
As intervenções decorrentes do projecto em estudo não são susceptíveis de causar
impactes negativos significativos no clima e microclima da região.
Durante as fases de construção, exploração e desactivação do Posto de Corte Vieira do
Minho, não se perspectiva a ocorrência de impactes negativos, que, de alguma forma,
possam induzir alterações, quer ao nível local quer ao nível regional, nas condições
climáticas e micro climáticas actualmente existentes.

Estudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
Volume II - Relatório Síntese
Proc. n.º 003/EIA/0911

333

6.3.12 Qualidade do Ar
6.3.12.1 Fase de Construção
Conforme já referido, o presente descritor é considerado como pouco importante.
Durante esta fase, prevê-se que ocorram impactes negativos na qualidade do ar local, com
origem nas seguintes actividades:


Terraplenagens (escavação e aterro);



Circulação e operação de veículos, máquinas e equipamentos afectos à obra, no
local de trabalho e nas vias de acesso;



Depósito temporário de terras sobrantes.

Nas operações de terraplanagem, a emissão de partículas deve-se à exposição de
superfícies de solo à acção do vento, as quais devido à mobilização do mesmo, à fraca
coesão entre as partículas, à baixa humidade e à inexistência de uma cobertura vegetal, são
susceptíveis de sofrer remoção por erosão eólica. A ocorrência destes fenómenos depende
das características do solo (granulometria, teor de humidade, exposição ao vento), das
características erosivas do vento (velocidade, turbulência) e restringem-se aos períodos do
ano em que ocorre uma menor pluviosidade e a temperatura do ar é mais elevada, e
consequentemente, o solo se encontra mais seco e menos coeso.
Em síntese, durante esta fase poderão, pontualmente, ocorrer emissões de poeiras nas
operações de construção, manifestando-se num impacte muito localizado, cingindo-se ao
local de construção, considerando-se o mesmo como: negativo, directo, provável,
ocasional, temporário, reversível e de magnitude e sensibilidade reduzida (devido à
ausência de receptores sensíveis próximos da área de implantação do Posto de Corte) e
localizado.
Neste sentido considera-se este impacte como pouco significativo.

6.3.12.2 Fase de Exploração
Para a fase de exploração, identificam-se de seguida os aspectos directamente relacionados
com o funcionamento de um Posto de Corte e que são susceptíveis de provocar impactes
ambientais negativos, expondo a sua probabilidade de ocorrência (quando aplicável),
magnitude e acções de minimização habitualmente praticadas.
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Os riscos que um Posto de Corte poderá representar para o meio ambiente, referente à
Qualidade do ar prendem-se essencialmente com a Fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6)
para a atmosfera.
 Fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6)
A tecnologia a implementar na construção do Posto de Corte em todos os níveis de tensão
é de tipo convencional, consistindo na utilização de aparelhagem exterior e isolamento a ar,
pelo que o gás SF6 estará presente somente nas câmaras de corte dos disjuntores.
A fuga incontrolável de SF6 para a atmosfera ocorrerá apenas em caso de um incidente
envolvendo a destruição de um pólo de um disjuntor, situação em que a massa de gás
envolvida é reduzida.
Qualquer operação de esvaziamento será sempre realizada de forma controlada para um
depósito de trasfega apropriado, com vista ao posterior tratamento do gás.
Assim, os impactes induzidos nesta fase pela libertação de SF6, consideram-se negativo,
directo, pouco provável, permanente, raro, reversível, de magnitude moderada,
sensibilidade ambiental moderada e localizado (salienta-se no entanto que o receptor mais
próximo do Posto de Corte encontra-se a aproximadamente a 565 m). Desta forma,
considera-se este impacte como pouco significativo.

6.3.12.3 Fase de Desactivação
Durante esta fase os impactes são similares aos gerados durante a fase de construção, dado
que as acções geradoras de impactes serão semelhantes.
Verificar-se-ão emissões de poeiras nas operações de desmonte, manifestando num
impacte muito localizado, cingindo-se ao local de desmonte, considerando-se o mesmo
como: pouco significativo, temporário e reversível.
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6.4

IMPACTES CUMULATIVOS

Neste capítulo é avaliada a possibilidade de ocorrência de impactes cumulativos,
decorrentes de simultaneidade de obras no mesmo espaço, mesmo que de natureza
diferente. Este efeito pode ser considerado como simples (aditivo) ou como potenciador
(multiplicativo).
Os impactes cumulativos podem ainda decorrer da pré-existência de outros projectos
dando origem a que a construção de uma nova infra-estrutura possa assumir proporções
diferenciadas relativamente ao seu contributo considerado isoladamente e, assim,
induzirem um impacte significativo. Deste modo, a identificação e análise de impactes
cumulativos é realizada para cada descritor ambiental em avaliação a escalas diferenciadas.
Para uma correcta avaliação de impactes cumulativos pressupõe-se o conhecimento da
implementação de outros projectos ou planos cujos efeitos possam ser cumulativos face
aos do projecto em avaliação, o que à partida limita a avaliação realizada.
Conforme referido anteriormente (Capítulo 3.5), consideraram-se os seguintes projectos
associados:
3 Linhas de 400 kV, provenientes das centrais (Frades II e Salamonde);
2 Linhas de 400 kv que interligarão o Posto de Corte com a subestação de Pedralva
da RNT;
2 Linhas que ligarão Posto de Corte à futura subestação de Ribeira de Pena.

Ecologia
Na presente análise foram tidos em consideração todos os projectos conhecidos, e para os
quais existe informação de base, considerados relevantes ao nível dos potenciais impactes
sobre os valores ecológicos presentes. Por outro lado, a análise focou-se nos grupos
faunísticos considerados mais sensíveis aos impactes do Projecto em estudo e espécies
consideradas de maior relevância conservacionista, incluindo também outras espécies, que
não apresentando estatuto de conservação desfavorável, sejam particularmente sensíveis
aos impactes associados ao projecto (Masden et al., 2010).
No caso da tipologia de projecto em estudo, os impactes mais significativos resultam da
alteração do uso do solo, com afectação da flora e vegetação presente e perturbação das
comunidades faunísticas, importando assim observar a ocorrência de outros projectos que
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sejam igualmente responsáveis por ocorrência de impactes semelhantes. Existem
actualmente diversas fontes de potenciais impactes sobre os valores ecológicos presentes
na área de implantação do Posto de Corte de Vieira do Minho e sua envolvente. Estas
decorrem de actividades humanas desenvolvidas na região como a agricultura, a produção
florestal e em, menor extensão, a pastorícia.
Tanto no contexto regional, como no contexto da área de implantação do projecto, a
produção agrícola apresenta um caráter tradicional, com carácter de subsistência,
verificando-se uma tendência para o abandono destas actividades na região. Na área de
implantação do projecto, a actividade agrícola apresenta uma representação pontual
(3,5%). Estas áreas poderão constituir biótopos com algum interesse para a fauna,
nomeadamente como local de alimentação, não apresentando contudo potencial para
albergar as espécies florísticas e Habitats que ocorrem em zonas mais elevadas. Atendendo
à tipologia de exploração agrícola presente não se consideram decorrer impactes negativos
incrementais com os impactes decorrentes do Projecto.
Por outro lado, a área onde se insere o projecto tem sido alvo de instalação de diferentes
linhas de transporte de energia e subestações associadas, sendo conhecida o Posto de
Corte de Frades, localizado a norte do projecto em estudo, bem como diversas linhas
eléctricas na região, concretamente quatro linhas que ligam ao Posto de Corte de Frades de
150kV, e duas linhas de 150kV que ligam a Vila Nova, localizadas a norte do projecto. Está
prevista, ainda, a construção da uma linha eléctrica de Ligação do Posto de Corte de Vieira
do Minho.
Ao nível dos impactes cumulativos de projectos similares ao nível da flora não se preveem
impactes cumulativos significativos, atendendo à baixa significância dos impactes
identificados e, ainda, à reduzida magnitude dos biótopos/habitats potencialmente
afectados. No que respeita a impactes sobre valores faunísticos, dizem respeito à
perturbação das comunidades de vertebrados voadores (avifauna), principalmente durante
a fase de construção e desativação e, ainda, devido ao potencial efeito de exclusão. Da fase
de exploração do Posto de Corte apenas são identificados os impactes decorrentes da
mortalidade de espécies de fauna de menor mortalidade por atropelamento e a potencial
perturbação de espécies devido ao aumento da presença humana na área. No entanto,
considera-se este impacte de baixa significância e, atendendo que este impacte já ocorre na
área em estudo, não se consideram que daí decorram impactes cumulativos relevantes.
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Usos do Solo
No que respeita a este descritor os impactes cumulativos irão expectavelmente fazer-se
sentir aquando da concretização das Linhas que irão ser ligadas ao Posto de Corte,
essencialmente ao nível na supressão directa das Classes de Usos do Solo da área
envolvente ao local de implantação do Posto de Corte e da Via de Acesso.

Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo
Tendo em conta que o presente projecto está interligado com os projectos das linhas
referidas anteriormente, prevê-se a existência de um impacte cumulativo neste descritor,
uma vez que passará a existir servidões/condicionamentos ao uso do solo associadas a cada
projecto.

Paisagem
Conforme já referido, foi elaborado o Desenho n.º 25 - Impactes Cumulativos na Paisagem,
que agregou vários elementos potencialmente indutores de impactes cumulativos,
nomeadamente a identificação das LMAT existentes, a subestação de Frades, e outras
zonas em construção, e ainda da ETAR de Campos e dos aerogeradores do Parque Eólico da
Serra da Cabreira.
Nesse desenho e para facilidade de interpretação, incluíram-se ainda as áreas de declives
superiores a 25%, as áreas florestais e as zonas críticas de observação potencial.
Tendo em conta as diferenças de cota e afastamento relativos do Parque Eólico, considerase que esse não terá impactes cumulativos dignos de menção.
Por outro lado, considera-se que a ETAR e a estrada em construção próximo de Campos,
dependendo da finalização da sua construção coincidir ainda com o início da construção do
Posto de Corte, poderá então agravar os impactes visuais previstos.
No caso das LMAT, subestação de Frades e outras estruturas em construção na zona norte
da área de estudo, considera-se que irão ter impactes cumulativos na fase de construção do
Posto de Corte para Botica.
Por outro lado, como já referido, importa recordar que a intenção de construção do Posto
de Corte em estudo no local assinalado, implica a sua ligação a linhas de transporte de
energia, nomeadamente, duas linhas provenientes de Frades II (Frades II 1 e Frades II 2) e
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uma linha proveniente de Salamonde II, e ainda a interligação com a subestação de
Pedralva da RNT, através das linhas de 400 kV: Linha Vieira do Minho – Pedralva 1 e Linha
Vieira do Minho – Pedralva 2. No entanto, a indefinição ao momento da localização que
estas linhas poderão adoptar, impossibilitou a sua representação cartográfica, embora se
considere possível, embora de forma genérica, intuir impactes cumulativos associados à
construção das mesmas em tão grande proximidade e relação visual com o Posto de Corte
âmbito do presente estudo, nomeadamente para Zebral e Botica e, em menor grau, para
Campos e Espindo.

Ambiente Sonoro
A ocorrência de impactes cumulativos sobre o ambiente sonoro da área de implantação do
projecto poderá decorrer da simultaneidade da respectiva fase de construção
relativamente à construção dos projectos associados.
Para a fase de exploração, consideram-se impactes cumulativos, o efeito coroa associado
aos projectos associados (Linhas Eléctricas). O efeito coroa caracteriza-se por ruído audível
característico de natureza crepitante e interferências radioeléctricas, este impacte será
maior, quanto mais elevado for o número de linhas no local.

Componente Social
No que respeita a este descritor os impactes cumulativos irão fazer-se sentir
essencialmente ao nível da receptividade eventualmente negativa que as populações nas
áreas envolventes ao Projecto do Posto de Corte possam manifestar, fruto das alterações e
diminuição da qualidade de vida das mesmas, resultado da implantação de Linhas de 400
kV [duas linhas provenientes de Frades II (Frades II 1 e Frades II 2) e uma linha proveniente
de Salamonde II].

Património
No que respeita a este descritor os impactes cumulativos irão expectavelmente fazer-se
sentir aquando da concretização das Linhas que irão ser conectadas ao Posto de Corte,
essencialmente e face ao expectável afectação de elementos patrimoniais e arqueológicos.
Esta avaliação deverá ser devidamente complementada com Relatórios Arqueológicos
detalhados.
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Solos
No que respeita a este descritor os impactes cumulativos irão fazer-se sentir
essencialmente ao nível da supressão directa dos solos e consequentemente perda do uso
do solo, pela implantação dos projectos, durante a fase de exploração.

Recursos Hídricos e Qualidade da Água
Na fase de construção, prevê-se a ocorrência de impactes cumulativos, uma vez que a
existência de novas fontes de poluição simultaneamente, decorrentes das actividades de
construção dos projectos referenciados, podem contribuir para uma potenciação dos
impactes negativos na afectação dos Recursos Hídricos, com especial relevância na
qualidade da água.
Para a fase de exploração não estão previstos impactes cumulativos.
Não se prevêem impactes cumulativos para os seguintes descritores:

6.5



Geologia e Geomorfologia;



Qualidade do Ar;



Clima.

SÍNTESE DE IMPACTES

Neste capítulo pretende-se apresentar, a síntese da avaliação qualitativa dos impactes
considerados, através da identificação das principais alterações descritas.
Assim, é apresentada uma Matriz Síntese, em forma de Quadro, esquematizando-se os
potenciais efeitos provocados no ambiente pela implantação do presente projecto.
Apresenta-se ainda na respectiva Matriz Síntese, para cada descritor considerado, uma
caracterização sucinta e a classificação, para as diferentes fases – construção e exploração e
desactivação (se aplicável) – de acordo com os critérios de avaliação apresentado no
capítulo Metodologia do EIA.
O preenchimento da matriz permite desta forma, ter-se uma noção, para cada descritor, do
respectivo impacte, a sua importância, a fase em que este ocorre, bem como identificar
alguns aspectos considerados importantes para a completa compreensão do impacte
previsto.
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Quadro 6.27 – Matriz síntese de impactes – Ecologia – Flora e Vegetação
Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)

Características do Impacte

Afectação/destruição de biótopos com

Negativo, Directo, Permanente, Reversível,Certo, Localizado, baixa Magnitude, valor

valor ecológico elevado (matos; carvalhal

ecológico do receptor do impacte - Elevado: Significativo

Afectação/destruição de biótopos com
C.1 Actividades de remoção do
coberto vegetal;
C.2 Construção de estruturas
definitivas

Construção

C.3 Instalação e funcionamento
do estaleiro e áreas de depósito
de terras temporário

valor ecológico médio (matos com
afloramentos; pinhal)

Negativo, Directo, Permanente, Reversível,Certo, Localizado, Magnitude Muito baixa,
o valor ecológico do receptor do impacte – Muito Baixo: Pouco Significativo

Afectação de espécies florísticas com

Negativo, Directo, Permanente, Reversível,Provável, Localizado, Magnitude Muito

estatuto conservacionista relevante

baixa, o valor ecológico do receptor do impacte – Elevado: Pouco Significativo

Afectação/destruição de biótopos com

Negativo, Directo, Temporário, Reversível, Certo, Localizado, Magnitude Muito baixa,

valor elevado (matos)

o valor ecológico do receptor do impacte – Médio: Pouco Significativo

C.4 Aumento da presença

Afectação de espécies por compactação
dos solos e mobilização de sedimentos

máquinas, veículos e pessoas

nas áreas adjacentes às intervencionadas

Favorecimento da instalação de
espécies exóticas e invasoras em
E2. Aumento da presença humana
biótopos de valor ecológico baixo
E1. Funcionamento do projecto;

Incremento do risco de incêndio
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o valor ecológico do receptor do impacte - Médio: Pouco Significativo

valor ecológico muito baixo (agrícola)

humana, movimentação de
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Negativo, Directo, Permanente, Reversível,Certo, Localizado, Magnitude Muito baixa,

Afectação/destruição de biótopos com

Favorecimento da instalação de espécies
exóticas e invasoras em biótopos de valor
ecológico médio a elevado

Exploração

Obs.

Negativo, Directo, Temporário, Reversível, Provável, Localizado, Magnitude Muito
baixa, o valor ecológico do receptor do impacte – Baixo: Muito Pouco Significativo

---

---

---

---

---

---

Negativo, Indirecto, Temporário, Reversível, Provável, Localizado, Magnitude
indeterminada, o valor ecológico do receptor do impacte – elevado: Pouco
Significativo

---

Negativo, Indirecto, Temporário, Reversível, Provável, Localizado,
Magnitude indeterminada, o valor ecológico do receptor do impacte –
baixo: Muito Pouco Significativo

---

Negativo, Indirecto, Temporário, Reversível, Provável, Localizado,
Magnitude indeterminada, o valor ecológico do receptor do impacte –
baixo: Muito Pouco Significativo

---
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Fase do Projecto

Localização dos Impactes

D1. Desmantelamento das
estruturas definitivas

Desactivação

Impactes (descrição)

Características do Impacte

Obs.

Afectação residual da vegetação com
valor ecológico médio a elevado das
envolventes

Negativo, Directo, Temporário, Reversível, Provável, Localizado, Magnitude Muito
Baixa, o valor ecológico do receptor do impacte – elevado: Pouco Significativo

---

Afectação residual da vegetação com
valor ecológico reduzido das envolventes

Negativo, Directo, Temporário, Reversível, Provável, Localizado, Magnitude Muito
Baixa, o valor ecológico do receptor do impacte – baixo: Muito Pouco Significativo

---

Favorecimento da recolonização das
áreas libertas por vegetação autóctone

Negativo, Directo, Permanente, Reversível, Muito Provável, Localizado, Magnitude
Muito Baixa, o valor ecológico do receptor do impacte – Muito baixo: Muito Pouco
Significativo

---

D2. Aumento da presença Favorecimento da instalação de espécies
humana,
movimentação
de exóticas e invasoras em biótopos de valor
máquinas, veículos e pessoas
ecológico elevado e médio
Favorecimento da instalação de espécies
exóticas e invasoras em biótopos de valor
ecológico baixo
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Negativo, Directo, Temporário, Reversível, Provável, Localizado, Magnitude
indeterminada, o valor ecológico do receptor do impacte – elevado: Muito Pouco
Significativo
Negativo, Directo, Temporário, Reversível, Provável, Localizado, Magnitude
indeterminada, o valor ecológico do receptor do impacte – muito baixo: Muito
Pouco Significativo
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Quadro 6.28 – Matriz síntese de impactes – Ecologia – Fauna
Fase do Projecto

Localização dos Impactes

C.1 Actividades de remoção do
coberto vegetal;

Impactes (descrição)

Características do Impacte

Perda de habitat de elevado valor

Negativo, Directo, Permanente, Reversível,Certo, Localizado, Magnitude

ecológico (Matos; Carvalhal

baixa, valor ecológico do receptor do impacte - Elevado: Pouco Significativo

Perda de habitat de valor ecológico
médio (Matos+afloramentos rochosos

C.2 Construção de estruturas
definitivas
Perda de habitat de baixo valor ecológico
(Agrícola)

Perda de habitat de elevado valor

Construção

ecológico (Matos)

Muito baixa, o valor ecológico do receptor do impacte - Médio: Pouco

---

Significativo
Negativo, Directo, Permanente, Reversível,Certo, Localizado, Magnitude
Muito baixa, o valor ecológico do receptor do impacte – Muito Baixo:
Pouco Significativo
Negativo, Directo, Permanente, Reversível, Certo, Localizado, Magnitude
Muito baixa, o valor ecológico do receptor do impacte – Elevado: Pouco

Negativo, Directo, Permanente, Reversível, Provavel, Localizado, Magnitude

estaleiro e áreas de depósito de

médio (Matos+afloramentos rochosos,

Muito baixa, o valor ecológico do receptor do impacte – Médio: Pouco

terras temporário

pinhal)

Significativo

Mortalidade de fauna por atropelamento
(espécies de menor mobilidade, como
anfíbios e répteis)
C.4 Aumento da presença humana,
movimentação de máquinas,
veículos e pessoas
Alteração da composição das
comunidades faunísticas
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Significativo

Perda de habitat de valor ecológico

(Agrícola

---

Negativo, Directo, Permanente, Reversível,Certo, Localizado, Magnitude

C.3 Instalação e funcionamento do

Perda de habitat de baixo valor ecológico
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Obs.

Negativo, Directo, Permanente, Reversível, Certo, Localizado, Magnitude
Muito baixa, o valor ecológico do receptor do impacte – Muito Baixo:
Muito Pouco Significativo
Negativo, Directo, Temporário, Irreversível, Provável, Localizado,
Magnitude Muito baixa, o valor ecológico do receptor do impacte –

---

elevado: Pouco Significativo
Negativo, Directo, Temporário, Reversível, Provável, Localizado, Magnitude
Muito baixa, o valor ecológico do receptor do impacte – médio: Pouco
Significativo
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Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)

Características do Impacte

Obs.

Negativo, Directo, Temporário, Reversível, Provável, Localizado, Magnitude
Perturbação de espécies de maior valor
conservacionista

Exploração

E1. Funcionamento do
projecto;

Significativo
Negativo, Indirecto, Temporário, Irreversível, Provável, Localizado,

Mortalidade de fauna por atropelamento
(espécies de menor mobilidade, como
anfíbios e répteis)

Magnitude Muito baixa, o valor ecológico do receptor do impacte – baixo:

Efeito de exclusão para a fauna, em
especial espécies de elevado valor
ecológico

Magnitude muito baixa, o valor ecológico do receptor do impacte –

E2. Aumento da presença
humana

Muito baixa, o valor ecológico do receptor do impacte – elevado: Pouco

Pouco Significativo
Negativo, Indirecto, Temporário, Reversível, Provável, Localizado,
---

elevado: Pouco Significativo

Mortalidade de fauna por atropelamento Negativo, Temporário, Irreversível, Provável, Localizado, Magnitude muito
(espécies de menor mobilidade, como
baixa, o valor ecológico do receptor do impacte – baixo: Pouco Significativo
anfíbios e répteis)

Desactivação

D1. Desmantelamento das
estruturas definitivas;
D2. Aumento da presença humana,
movimentação de máquinas,
veículos e pessoas

Negativo, Temporário, Reversível, Certo, Localizado, Magnitude muito
Perturbação de espécies de maior valor
conservacionista

Reposição da situação de referência e
eliminação dos efeitos negativos da fase
de exploração
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baixa, o valor ecológico do receptor do impacte – elevadol: Pouco
Significativo
Positivo, Permanente, Reversível, Certo, Localizado, Magnitude
Indeterminada, o valor ecológico do receptor do impacte –elevado:
Significativo
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Quadro 6.29 – Matriz síntese de impactes - Solos
Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)

Características do Impacte

Obs.

Área implantação da
plataforma do Posto de Corte

Compactação e/ou erosão dos

Acesso

solos

Negativo, Directo, Certo, Temporário, Ocasional, Reversível, Magnitude
Reduzida, Valor do Recurso Reduzido, Localizado e minimizável: Pouco

---

significativo

Estaleiros
Construção /

Acessos;

Exploração

Estaleiros

Aumento da área

Negativo, Directo, Certo, Temporário, usual, reversível, Magnitude Reduzida,

impermeabilizada

Valor do Recurso Reduzido, Confinado e minimizável: Pouco significativo

Área implantação da
plataforma do Posto de Corte

Afectação de solos

e respectivo acesso

Desactivação

Área implantação da

Libertação do espaço

plataforma do Posto de Corte

impermeabilizado, podendo ser

e respectivo acesso

restituído o uso do solo
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Negativo, Directo, Certo, Permanente, Irreversível, Confinado e minimizável:
Pouco significativo

Positivo, Indirecto, Improvável, Temporário, Reversível, Magnitude Reduzida:
Pouco significativo
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Evitar
impermeabilização dos
estaleiros.

---

---

Quadro 6.30 – Matriz síntese de impactes – Usos do Solo
Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)

Área efectiva de implantação

Trabalhos gerais de execução

Construção /

do Posto de Corte

(incluindo desmatações, trabalhos

Desactivação

Constituição de Acessos

de construção civil e criação de

Estaleiros

acessos ás frentes de obra)
Criação de uma nova área
condicionada com o

Exploração

Confinados à instalação

estabelecimento de servidão ao
Posto de Corte e da Via de acesso;
Funcionamento do Posto de Corte
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Características do Impacte

Obs.

Negativo, directo, certo, temporário, usual, reversível, de magnitude
reduzida, com valor do recurso reduzido face à ocupação actual do solo,
confinado à instalação e minimizável – Pouco Significativos

Negativo, directo, certo, permanente, usual, irreversível, de magnitude
reduzida, com valor do recurso reduzido face à ocupação actual do solo,
confinado à instalação e não minimizável nem compensável Moderadamente significativo
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---

Quadro 6.31 – Matriz síntese de impactes – Ordenamento do Território e Condicionantes de Uso do Solo
Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)

Características do Impacte

Obs.
Apesar da classificação da área ser “Espaço

Área efectiva de implantação da
Plataforma do Posto de Corte e
Acesso

Negativo, directo, certo, permanente, usual, irreversível,

Florestal”. De acordo com a visita de campo

Afectação de Áreas definidas Espaço

de magnitude e sensibilidade reduzida, com capacidade

efectuada, o uso actual do solo é classificdo como

Florestal

de ser minimizável, considerando-se o impacte como

Área sem uso definido.

pouco significativo.

---

Construção/
Exploração
Negativo, directo, certo, permanente, usual, irreversível,
Área de implantação da plataforma

Afectação de Áreas definidas como

do Posto de Corte

REN

de magnitude reduzida, valor do recurso e/ou
sensibilidade ambiental moderado e com capacidade de

---

ser minimizável, considerando-se o impacte como pouco
significativo.

Negativo, directos, certo, permanente, usual, irreversível,

Construção/

Área de implantação da plataforma

Afectação de Áreas definidas áreas de

Exploração

do Posto de Corte

regadio

de magnitude reduzida, valor do recurso e/ou
sensibilidade ambiental reduzido e o impacte com
capacidade de ser minimizável, considerando-se o
impacte como pouco significativo
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Apesar da classificação da área ser “Espaço
Florestal”. De acordo com a visita de campo
efectuada, o uso actual do solo é classificdo como
Área sem uso definido.
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Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)

Características do Impacte

Obs.

Negativo, directos, certo, permanente, usual, irreversível,
Área efectiva de implantação da
Plataforma do Posto de Corte e

Abate de árvores

Acesso

de magnitude moderada, valor do recurso e/ou

No âmbito do projecto de integração paisagística,

sensibilidade ambiental reduzida e o impacte com

está contemplada a plantação de novas árvores, das

capacidade de ser minimizável, considerando-se o

mesmas espécies a abater.

impacte como pouco significativo
Não são considerados, na medida em

Desactivação

---

que não se perspectiva a sua
desactivação a curto/médio prazo

Não são esperados impactes.

----

(concessão prevista de 50 anos).
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Quadro 6.32 – Matriz síntese de impactes - Paisagem
Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)

Características do Impacte

Obs.
Com maior magnitude e significado em

Desmatação, desarborização e
Acesso

movimentação de terras, atravessamento
do Aqueduto de Ruivães

Negativo, certo, permanente, localizado, minimizável, de elevada
magnitude e moderada a elevada significância

zonas mais declivosas do acesso (troço
final), destacando-se ainda a importância
do atravessamento do Aqueduto de
Ruivães
Com maior significado em zonas de

Plataforma do Posto de Corte;

Aparecimento de zonas de feridas /

Negativo, certo, temporário, localizado, minimizável, de moderada

vegetação arbórea mais densa, o que se

Acesso;

descontinuidades

magnitude e significância

verifica de forma mais óbvia ao longo do
acesso a criar

Alteração localizada da topografia, com

Construção

De grande significado embora se deva

Plataforma do Posto de Corte;

introdução de aterros e escavações, por

Negativo, certo, permanente, localizado, minimizável, de

destacar o facto positivo de o projecto

Acesso;

abertura de acessos e criação da

moderada a elevada magnitude e elevada significância

prever a utilização do material excedente

plataforma
Plataforma do Posto de Corte;
Acesso;
Estaleiro

Introdução de elementos "estranhos" à
paisagem e necessidade de criação de
plataformas, com desmatação e
movimentação de terras

Plataforma do Posto de Corte;

Diminuição da visibilidade,

Acesso;

essencialmente em épocas de baixa

Estaleiro

pluviosidade, por movimentação de solos
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de escavação no terreno usado
Negativo, certo, temporário, localizado, reversível/minimizável, de
magnitude e significância moderadas a elevadas (consoante a

---

proximidade de observadores sensíveis)

Negativo, certo, temporário, localizado, reversível/minimizável, de

---

reduzidas magnitude e significância
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Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)

Características do Impacte

Obs.

Negativo, certo, permanente, localizado, irreversível mas
minimizável, de;
elevadas magnitude e significância para Zebral;

Plataforma do Posto de Corte

Desorganização espacial e consequente

magnitude média e significado elevado para Botica e Campos;

perturbação da continuidade actual da

magnitude elevada e significado médio para utentes da EM523;

paisagem

---

magnitude e significado médios para os aglomerados de Espindo,
Vale, Pousadouro e periferia de Ruivães;
magnitude média e significado reduzido para os utentes do troço
da EN103 junto ao rio Saltadouro
Negativo, certo, permanente (para o tempo de vida útil do

Alteração das vistas

Zebral

Exploração

Area de Implantação do Posto de
Corte

zona onde se prevêem

---

significância elevada

anteriormente desfrutadas
Generalizada em toda a

projecto), localizado, minimizável, de magnitude moderada e

Campos e
Botica

intervenções, embora com

Negativo, certo, permanente (para o tempo de vida útil do
projecto), localizado, minimizável, de moderadas magnitude e

---

significância

expressão local e com

Utentes da

maior incidência sobre os

EM623 e

Negativo, certo, permanente (para o tempo de vida útil do

seguintes observadores.

para o

projecto), localizado, minimizável, de reduzidas magnitude e

aglomerado

significância

---

de Espindo

Positivos, directos, pouco prováveis, ocasionais/sazonais,

Desactivação

Area de Implantação do Posto de
Corte

reversíveis, de magnitude reduzida, com Valor do recurso e/ou
Desmantelamento do Posto de Corte

sensibilidade ambiental moderado, não confinado mas localizado,

---

não minimizável nem compensável - Moderadamente
Significativo
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Quadro 6.33 – Matriz síntese de impactes – Ambiente Sonoro
Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)

Zonas de trabalho do local
Construção /
Desactivação

de implantação do Posto de
Corte
Acesso rodoviário ao futuro

Características do Impacte

Obs.

Negativo, Directo, provável, ocasional, temporário,
Aumento do ruído pelas actividades
da obra e circulação de maquinaria.

reversível, de magnitude e sensibilidade reduzida (devido à
ausência de receptores sensíveis próximos da área de

---

implantação do Posto de Corte), localizado e minimizável:
Pouco significativo

Posto de Corte

Nos cálculos efectuados, verificouEnvolvente ao futuro Local
Exploração

de Implantação do Posto de
Corte

se que todos os limites legais
Aumento do ruído devido ao
funcionamento do Posto de Corte.

Não são esperados impactes.

considerados serão cumpridos,
nomeadamente: Valores Limite de
Exposição e Critério de
Incomodidade.
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Quadro 6.34 – Matriz síntese de impactes – Componente Social
Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)

Área efectiva de implantação

Características demográficas e de

do Posto de Corte

povoamento da zona - Criação de

Constituição de Acessos

emprego e dinamização de

Estaleiros

actividades

Aglomerados populacionais
Construção

na envolvente

Aglomerados populacionais
na envolvente

Aglomerados populacionais
na envolvente

Aglomerados populacionais
na envolvente

Moderadamente Significativo

ocasionais/sazonais, reversíveis, de magnitude reduzida, com Valor
do recurso e/ou sensibilidade ambiental moderado, não confinado

relacionadas com a oferta de

mas localizado, não minimizável nem compensável -

alojamentos e restauração

Moderadamente Significativo

Aspectos socioculturais e de

Positivos, directos, pouco prováveis, temporários,

qualidade e nível de vida dos

ocasionais/sazonais, reversíveis, de magnitude reduzida, com Valor

residentes - afectação dos valores

do recurso e/ou sensibilidade ambiental moderado, não confinado

ecológicos, naturais, paisagísticos e

mas localizado, não minimizável nem compensável -

patrimoniais

Moderadamente Significativo

Acessibilidades e mobilidade

Impactes Nulos

poderá ser um factor de
afastamento da instalação de

---

mas localizado, não minimizável nem compensável -

apoio logístico às obras de
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do recurso e/ou sensibilidade ambiental moderado, não confinado

construção, como sejam as

actividades turísticas e de lazer

Volume II - Relatório Síntese

ocasionais/sazonais, reversíveis, de magnitude reduzida, com Valor

Positivos, directos, pouco prováveis, temporários,

transformação da paisagem local,

Obs.

Positivos, directos, pouco prováveis, temporários,

Dinamização de actividades de

Actividades económicas e emprego Exploração

Características do Impacte

---

---

---

Negativos, directos, prováveis, permanentes, usuais, irreversíveis,
de magnitude moderada e com valor do recurso e/ou sensibilidade

---

ambiental moderado a elevado, não confinado, não minimizável
nem compensável - Moderadamente Significativo
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Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)

Características do Impacte

Âmbito Regional e Supra-

Potenciar a dinamização económica

magnitude moderada, com valor do recurso e/ou sensibilidade

Regional

e de desenvolvimento regional

ambiental moderado, não confinado mas localizado, não

Obs.

Positivos, directos, prováveis, permanentes, usuais, irreversíveis, de
---

minimizável nem compensável - Moderadamente Significativo
Exploração

Características demográficas e de

negativos, directos, certos, permanentes, usuais, irreversíveis, de

Aglomerados populacionais

povoamento da zona -

magnitude reduzida, com valor do recurso e/ou sensibilidade

na envolvente

transformação muito significativa da

ambiental reduzida, confinado e não minimizável nem

paisagem e do ambiente local

compensável - Não significativos

Perturbações idênticas às

ocasionais/sazonais, reversíveis, de magnitude reduzida, com Valor

anteriormente identificadas para a

do recurso e/ou sensibilidade ambiental moderado, não confinado

fase de construção

mas localizado, não minimizável nem compensável -

Positivos, directos, pouco prováveis, temporários,

Área efectiva de implantação
do Posto de Corte
Constituição de Acessos

---

Estaleiros

Moderadamente Significativo

Desactivação

--Aspectos socioculturais e de
Área efectiva de implantação
do Posto de Corte

qualidade e nível de vida dos
residentes - devolução por
completo dos terrenos para outros
usos do território
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Positivo, directo, certo, permanente, usual, irreversíveis, de
magnitude moderada, com valor do recurso e/ou sensibilidade
ambiental moderado, não confinado mas localizado, não
minimizável nem compensável - Moderadamente Significativo
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Quadro 6.35 – Matriz síntese de impactes – Património
Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)

Características do Impacte

Obs.

Afectação dos elementos
patrimoniais existentes pelas
Via de Acesso (km 0+310)

actividades de construção e
circulação de maquinaria - Elemento
patrimonial n.º 1 – Aqueduto de

Construção/

Ruivães

desactivação

Afectação dos elementos

Negativo, directo, certo, temporário, usual, reversível, de
magnitude moderada, com valor do recurso moderado, confinado à
instalação e minimizável – Significativo

Impacte no Elemento n.º 1
– Aqueduto de Ruivães
Ver detalhes no capítulo
respectivo.

patrimoniais existentes pelas
Área efectiva de implantação

actividades de construção e

do Posto de Corte (talude)

circulação de maquinaria - Elemento

Impactes Nulos

---

patrimonial n.º 2 – Cabana da
Peneda

Exploração

Via de Acesso (km 0+310)

Elemento patrimonial n.º 1 –
Aqueduto de Ruivães
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Negativo, directo, certo, permanente, usual, irreversível, de
magnitude moderada, com valor do recurso moderado, confinado à
instalação e não minimizável – Pouco Significativo

Impacte no Elemento n.º 1
– Aqueduto de Ruivães
Ver detalhes no capítulo
respectivo.
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Quadro 6.36 – Matriz síntese de impactes – Geologia e Geomorfologia
Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)

plataforma do Posto de Corte

Movimentações de terras

e Acesso
Área implantação da
Exploração

plataforma do Posto de Corte
e Acesso
Área implantação da

Desactivação

plataforma do Posto de Corte
e Acesso

Artificialização da fisiografia do
terreno

Proc. n.º 003/EIA/0911

Magnitude moderado, Valor do Recurso moderado, localizado

---

minimizável: Significativo

Negativo, Directo, Certo, Permanente, Usual, Irreversível,
Magnitude moderada, Valor do Recurso Reduzido, localizado
minimizável: Pouco significativo

Não são considerados, na medida
em que não se perspectiva a sua
desactivação a curto/médio prazo

Não são esperados impacte.

---

(concessão prevista de 50 anos).
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Obs.

Negativo, Directo, Certo, Permanente, Usual, Irreversível,

Área implantação da
Construção

Características do Impacte
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Quadro 6.37 – Matriz síntese de impactes – Recursos Hídricos e Qualidade da Água
Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)
Contaminação de recursos hídricos
superficiais devido às actividades de

Área efectiva de implantação do
Posto de Corte;
Acesso;

construção
Aumento dos fenómenos pontuais de
erosão com o consequente arrastamento
de material particulado.

Estaleiros

Construção /

Eventuais contaminações acidentais,

Desactivação

decorrentes de derrames de substâncias.
Área efectiva de implantação do

Contaminação de recursos hídricos

Posto de Corte;

subterrâneos devido às actividades de

Acessos;

construção

Características do Impacte
Negativo, Directo, Pouco Provável, Temporário, Raro, Reversível, Magnitude
moderada, Valor do Recurso Moderado e Minimizável: Significativo

Obs.
Especial acuidade no
atravessamento do canal de
irrigação.

Negativo, Directos, Incertos, Temporários, Raros, Reversíveis, de Magnitude

---

e Sensibilidade reduzida, localizado e minimizável: Pouco Significativo
Negativo, Directo , Pouco provável, Temporário, Raro, Reversível, de
Magnitude e Sensibilidade variável e consoante as dimensões poderá variar

---

na sua escala geográfica: entre muito significativo a pouco significativo
Negativo, Directo, Improvável, Temporário, Raro, Reversível, Magnitude
moderada, Valor do Recurso Moderado, localizado e Minimizável: Pouco

---

significativo

Estaleiros
Negativo, Directo, Certo, Permanentes, Usual, Irreversível, Magnitude e
Diminuição da recarga de aquíferos.

Exploração

---

Sensibilidade reduzida (dada a inexistência de água), Confinado e
Minimizável: Pouco Significativo

Posto de Corte;
Acesso

Negativo, Indirecto, Raro, Temporário, Reversível com Magnitude e
Derrame de águas residuais domésticas.

Sensibilidade reduzida, considerando-se o impacte como Pouco
Significativo

Estudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
Volume II - Relatório Síntese
Proc. n.º 003/EIA/0911

356

Quadro 6.38 – Matriz síntese de impactes – Qualidade do Ar
Fase do Projecto

Localização dos Impactes

Impactes (descrição)

Características do Impacte

Emissão de poeiras devido às

e sensibilidade reduzida (devido à ausência de receptores sensíveis

actividades de construção

próximos da área de implantação do Posto de Corte), localizado e

Obs.

Área implantação da
Directo, provável, ocasional, temporário, reversível, de magnitude

plataforma do Posto de
Construção /
Desactivação

Corte
Acesso

---

minimizável: Pouco significativo

Estaleiros

Exploração

Posto de Corte

Fuga de hexafluoreto de enxofre
(SF6)
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Negativo, directo, pouco provável, permanente, raro, reversível, de
magnitude moderada, sensibilidade ambiental moderada,

---

localizado e minimizável: Pouco significativo
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7

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Importa referir que o desenvolvimento do projecto técnico e do EIA constituíram um
processo interactivo entre o consultor de ambiente e a REN, S.A..
Desta forma, foi possível identificar numa fase muito inicial do projecto técnico, algumas
condicionantes ambientais, permitindo assim, uma compatibilização do projecto técnico
com as condicionantes ambientais existentes.
Apresentam-se seguidamente a síntese das principais medidas de minimização para a fase
de construção, que deverão ser entendidas como complementares ao previsto no Plano de
Implantação das Medidas de Minimização integras no Volume V – Plano de
Acompanhamento Ambiental.

7.1

MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL
Quadro 7.1 – Medidas de Carácter Geral – Fase de Construção

Medidas

Fase de Construção

- N.º

Medidas Genéricas

1

Comunicar o início dos trabalhos de construção do Posto de Corte à Junta de freguesia de Ruivães
e à Câmara Municipal de Vieira do Minho.
Implementar o Plano Geral de Acompanhamento Ambiental da Obra proposto no Estudo de

2

Impacte Ambiental (EIA), o qual deve ser revisto de modo a complementar as medidas propostas
na DIA.

Estaleiros e Parque de materiais
Localizar os estaleiros nas áreas indicada no Estudo de Impacte Ambiental (caso se verifique
aquando a implantação dos estaleiro que esta localização não é possível, deve-se dar
3

cumprimento à seguinte medida: os estaleiros e o parque de materiais deverão localizar-se
preferencialmente em locais infra-estruturados, ou caso tal não seja possível, deverão privilegiarse locais com declive reduzido e com acesso próximo, para evitar, tanto quanto possível,
movimentações de terras e abertura de acessos.

4

Vedar as áreas de estaleiros e de parque de materiais.
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Medidas

Fase de Construção

- N.º

Medidas Genéricas
Definir, na planta dos estaleiros, os locais para:
 Parque de equipamentos;
 Lavagem de máquinas e equipamentos;
 Armazenamento de combustíveis, óleos, outros lubrificantes e produtos químicos;

5

 Abastecimento de combustíveis, óleos, outros lubrificantes e produtos químicos;
 Armazenamento temporário de resíduos enquanto aguardam encaminhamento para destino
final ou recolha por operador licenciado.
6

7

8

Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantação
dos estaleiros.
Efectuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tal não for possível, podem
ser adoptados wc químicos ou fossas estanques (ou depósitos) para recolha das águas residuais.
Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto
aguardam encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado.

Gestão de produtos, efluentes e resíduos
9

10

11

Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o
armazenamento dos resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para destino adequado.
As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho mas em
oficinas licenciadas.
Caso seja necessário proceder ao manuseamento de combustíveis, óleos e outros lubrificantes,
devem ser utilizados meios de contenção secundária para conter qualquer derrame.
Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo deve proceder-se à recolha do solo

12

contaminado, com produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino
final ou recolha por operador licenciado.

Desactivação dos estaleiros e das áreas afectas à obra
13
14

15

Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza e recuperação dos locais de estaleiro.
Efectuar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou serviços
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes que sejam afectadas no decurso da obra.
Efectuar a descompactação dos solos nas áreas envolventes utilizadas temporariamente durante
a obra, de forma a permitir o restabelecimento das condições de infiltração.

Acessos
16

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra.
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Medidas

Fase de Construção

- N.º

Medidas Genéricas
Efectuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos
a afectar, privilegiando o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso não

17

possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, previamente à
interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso às
propriedades.
Na abertura de novos acessos deverá:
 Reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as
movimentações de terras;
 Reduzir-se a afectação de áreas de Reserva Ecológica Nacional;

18

Evitar-se a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico;
 Realizar o Acompanhamento Arqueológico dando especial atenção as ações preventivas que
evitem a destruição do Aqueduto de Ruivões (n.º 1) e o preservem in situ.
Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se à
19

criação de condições para a regeneração natural da vegetação através da descompactação do
solo.

20

21

Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora
destes.
Os caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais em obra e que possam
ter sido afectados deverão ser recuperados.

Boas Práticas Ambientais
Previamente ao início da obra devem ser promovidas acções de sensibilização ambiental para os
22

trabalhadores envolvidos na obra de modo a que estes sejam devidamente informados da
conduta a ter durante o período em que a obra decorre.

23
24

O transporte dos materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deverá ser feito em
veículos, com a carga coberta.
Efectuar o revestimento vegetal dos taludes de escavação e aterro tão cedo quanto possível.
A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efectuada em zonas

25

afastadas das Áreas de Maior Relevância para a Conservação identificadas (ver Desenho 8),
devendo ser efectuadas em locais destinados para o efeito devidamente identificados e
revestidos – por exemplo – com manta de geotêxtil.

26

Proceder à limpeza regular da via pública sempre que foram vertidos materiais de construção ou
materiais residuais da obra.
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7.2

MEDIDAS SECTORIAIS
Quadro 7.2 – Medidas Sectoriais – Fase de Pré-Construção

Medidas

Fase de Pré-Construção

- N.º

Medidas Sectoriais
Património
De acordo com os elementos referenciados, existem impactes significativos a registar sobre um
sítio patrimonial (n.º 1 - Aqueduto de Ruivães). As medidas minimizadoras a adoptar terão
sempre de compreender trabalhos de diagnóstico que se especificam de seguida.
Apesar de ser uma estrutura reconstruída recentemente, o troço do Aqueduto de Ruivães com
afetação negativa direta (n.º 1), deverá ser sujeita ao seu registo completo, mais concretamente:
Levantamento do traçado e alçado transversal da unidade arquitectónica (à escala

27

1:100 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20).
Registo fotográfico exaustivo da construção, após a limpeza da vegetação e remoção
das terras.
Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam exaustivamente os
elementos arquitectónicos, os elementos construtivos e as técnicas de construção
usadas.

28

Realizar o Acompanhamento Arqueológico dando especial atenção as ações preventivas que
evitem a destruição do Aqueduto de Ruivões (n.º 1) e o preservem in situ.
Deverá ser definido, numa fase prévia à fase de construção, o cronograma dos trabalhos

29

arqueológicos a executar, tendo em conta a articulação com a especificidade das tarefas de obra,
procurando a interacção e contacto permanentes entre arqueólogos, entidades responsáveis
pelo projecto e entidades tutelares do património, nomeadamente o IGESPAR, I.P.

Ecologia
Em fase anterior à fase de construção deverá ser prospetado o habitat 4020* (Charnecas
30

húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix), nas manchas de matos afetadas
pela implantação do projecto em a sua ocorrência é considerada potencial, para confirmação da
sua presença.

18

18)

A ocorrência deste habitat prioritário na área de implantação do projecto, é considerada potencial mas pontual devendo

ocorrer apenas nas áreas com condições mais favoráveis (zonas com maior humidade associadas às linhas de escorrência).
Caso venha a ser detectada a sua presença deste habitat na área a intervencionar deverá ser avaliada a sua significância sendo
expectável que esta seja baixa ou muito baixa dada a sua ocorrência apenas pontual. Assim na fase de construção as
potenciais medidas de minimização a implementar passarão por exemplo: delimitação das manchas identificadas par evitar a
sua afectação.
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Medidas

Fase de Pré-Construção

- N.º

Medidas Sectoriais
Recomenda-se a realização de uma prospeção prévia ao início dos trabalhos de construção com o
objectivo de confirmar a presença ou ausência de espécies de flora, ou núcleos de espécies de
19

flora, com maior interesse para a conservação na área a afectar pela implantação do Projecto .
Esta prospeção deverá decorrer em altura do ano favorável à identificação das espécies alvo, isto
é, deve ser coincidente com a floração das mesmas. Esta tarefa deve ser efectuada na
envolvência do Posto de Corte e acesso. De seguida apresenta-se a lista das espécies florísticas
mais relevantes ecologicamente passíveis de ocorrer na área do projecto.

31

Espécie

Endemismo

D.L. 49/2005
(Anexo)

Biótopo de
ocorrência

Época de
floração

Probabilidade de
ocorrência

Narcissus
pseudonarcissus
subsp. nobilis

Ibérico

B-II, B-IV

Matos, relvados
húmidos e
rupícola.

Março a
Abril

Pouco Provável

Narcissus triandrus

-

B-IV

Pastagens,
matos e
bosques.

Fevereiro a
Abril

Muito Provável

Centaurea
micrantha subsp
herminii

Lusitano

B-II, B-IV

Incultos, abaixo
dos 1600 m.s.m

Maio a
Agosto

Provável

nA

Pouco Provável

Maio a
Junho

Pouco Provável

Julho

Pouco Provável

Maio a
Agosto

Pouco Provável

Marsupella
profunda*

19

B-II, B-IV

Iris boisieri

Ibérico

B-IV

Festuca elegans

Ibérico

B-II, B-IV

Veronica micrantha

Ibérico

B-II, B-IV

Espécie saxícola
de locais
expostos mas
húmidos ou
sombrios, ou de
fendas de
rochas.
Fendas de
rochas e incultos
em solos
pedregosos e
ácidos, de
montanha.
Matagais e
relvados
húmidos
Sítios húmidos e
ensombrados
em matas
caducifólias

A ocorrência destas espécies na área de implantação do projecto, é considerada pouco provável. Caso venham a ser

detectadas na área a intervencionar deverá ser avaliada a sua significância sendo expectável que esta seja baixa ou muito
baixa.
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Quadro 7.3 – Medidas Sectoriais – Fase de Construção

Medidas

Fase de Construção

- N.º

Medidas Sectoriais
Geologia e Geomorfologia

32

Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a
exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade.
Caso se verifique a necessidade de utilização de explosivos, dever-se-á recorrer a métodos,

33

materiais e equipamentos (como micro-retardadores) que permitam a escavação sem danificar o
maciço rochoso fora da área de intervenção.

34

Caso se verifique a necessidade de utilização de explosivos, o canal de irrigação de água dever ser
devidamente preservado e mantido em perfeitas condições de funcionamento.

Ecologia
Deverá garantir-se que toda a vegetação arbustiva e arbórea, existente na envolvente da zona de
35

trabalhos, é protegida de modo a minimizar a afectação com a localização de estaleiros,
depósitos de materiais, instalações de pessoal e outras, ou com o movimento de máquinas e
viaturas.
Deve ser evitado o pisoteio em áreas circundantes à da intervenção quando os trabalhos

36

decorram em áreas classificadas. Independentemente da localização dos trabalhos, deverá ser
afectado o menor espaço possível de terreno envolvente, seja para parquear materiais ou
maquinaria, entre outros.
Adequação do calendário das operações da fase de obra ao ciclo de vida das espécies legalmente
protegidas ou com estatuto de conservação desfavorável mais sensíveis à perturbação.
No que se refere especificamente ao lobo, visto não se ter identificado nenhum local de
reprodução nas imediações da área prevista para a construção do Posto de Corte e respetivo

37

acesso, não existe a necessidade de um condicionamento ao calendário de construção, porém,
tal como referido, os horários dos trabalhos só deverão iniciar-se 2 horas após o nascer do sol e
prologar-se no máximo até uma hora antes do pôr-do-sol. Caso seja necessário implementar
trabalhos mais impactantes (e.g. utilização de explosivos, actividades mais ruidosas) estes
deverão ser realizados fora do período de reprodução da espécie (Abril a Setembro), podendo os
restantes trabalhos de construção e trabalhos de finalização ocorrer dentro deste período.

Desflorestação e Desmatação
38
39

40

41

Limitar as acções de desmatação nos acessos a melhorar e/ou a construir às áreas indispensáveis.
A desmatação, a destruição do coberto vegetal e o corte de arvoredo deverão ser efectuados
exclusivamente nas áreas necessárias à implantação do Projecto.
Nas actividades de desmatação e abate de árvores, as áreas a intervencionar deverão ser
identificadas utilizando marcas visíveis.
As operações de rechega e o destino dos resíduos resultantes da exploração florestal devem ser
acordados com os proprietários.
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Medidas

Fase de Construção

- N.º

Medidas Sectoriais

42

43

Efectuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com mecanismos adequados
à retenção de eventuais faíscas a fim de minimizar o risco de incêndio.
Retirar prontamente do local o material lenhoso decorrente das actividades de desmatação e
desarborização a fim de não constituir aí um foco/meio de propagação de fogo.

Solos e Usos do Solo
Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na reintegração de áreas
intervencionadas. A decapagem deve ser efectuada em todas as zonas onde ocorram
mobilizações do solo e de acordo com as características do mesmo. Nos períodos de chuva, as
44

terras vegetais deverão ser cobertas com material impermeável durante o armazenamento
temporário, o qual deverá ser efectuado em locais planos e estáveis a fim de evitar
escorregamentos e arrastamento para a rede hidrográfica. Na existência de grandes quantidades
de terras vegetais, estas deverão ser armazenadas em pargas.
Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da

45

decapagem dos solos a menos de 10 m das linhas de água, nem em zonas de cheias ou zonas
inundáveis.

Ambiente Sonoro
As operações de construção mais ruidosas, apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às
20h00, em conformidade com a legislação em vigor. No entanto, dada a ocorrência confirmada
20

de Lobo deverá ser minimizada a perturbação desta espécie durante a fase de construção (ver
46

medida 38).
As actividades ruidosas só poderão ter lugar fora do período referido com a obtenção de uma
licença especial de ruído.

47

48

Assegurar a manutenção e revisão periódica de todos os veículos e de toda a maquinaria de
apoio à obra.
Possuir a certificação de classe de nível de potência emitida da maquinaria (móvel e imóvel) de
apoio à obra.

Componente Social
49
50
51

20

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações das populações.
Os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afectadas devem ser devidamente reparados.
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá ser
feita de forma a minimizar o arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.

O projecto não se insere em nenhuma área de reprodução da espécie.
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Medidas

Fase de Construção

- N.º

Medidas Sectoriais
O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que passem fora das localidades

52

e, caso seja inevitável o atravessamento de zonas urbanas, o trajecto será o mais curto possível e
efectuado a velocidade reduzida.

Património
A construção do projecto terá que ter, obrigatoriamente, acompanhamento arqueológico
permanente e presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras
53

(desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes), quer estas
sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros,
abertura de caminhos ou desmatação.
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções arqueológicas

54

sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações constantes neste texto e
identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à escavação.

55

Recomenda-se o afastamento das estruturas de apoio à obra e de circulação de maquinaria onde
se identificou a existência do sítio patrimonial (n.º 1 - Aqueduto de Ruivães).
Sempre que for detectado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo de

56

comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direcção Regional de Cultura do Norte, pelos
canais que vierem a ser combinadas em sede própria.
Referir que a presença de grandes blocos graníticos à superfície do terreno é propícia à existência

57

de arte rupestre, sendo necessário especial prudência e atenção durante o acompanhamento
arqueológico.
Delimitar com fita sinalizadora as ocorrências que tenham menor visibilidade e/ou que se situem

58

nas proximidades da frente de trabalho, nas fases de desmatação, e em todas as outras onde
ocorra mobilização de solo e de subsolo.

Recursos Hídricos e Domínio Hídrico, incluindo as massas de água
59

Implementar a Passagem Hidráulica prevista no Projecto de Execução para preservar o canal de
irrigação aquando a construção do acesso ao Posto de Corte.

60

61

62

O canal de irrigação deve ser limpo, de forma a anular qualquer obstrução total ou parcial
induzida pela obra.
As intervenções na proximidade de redes de drenagem e regadio, superficiais ou subterrâneas,
devem ser efectuadas de modo evitar a deposição de materiais em valas e a ruptura de condutas.
Efectuar as travessias provisórias das linhas de água de forma a não causar a obstrução ao normal
escoamento das águas.
Para as actuações em Domínio Público Hídrico (captação de águas, rejeição de efluentes ou

63

construções), a entidade executante deverá obter previamente o respectivo título de utilização
junto da ARH – Administração da Região Hidrográfica.
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Medidas

Fase de Construção

- N.º

Medidas Sectoriais
Resíduos

64

Implementar o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição.

Paisagem
65

Implementar o Projecto de Integração Paisagística.

66

Protecção da levada / Aqueduto de Ruivães, relativamente às movimentações de terras.
Implementação de medidas adequadas de protecção e enquadramento paisagístico para as áreas

67

afectadas pela fase de construção – colocação de tapumes ou redes junto a estradas e em zonas
com maior acessibilidade visual (nomeadamente Zebral).

Qualidade do Ar
Durante as operações de movimentação de terras proceder à aspersão de água das áreas
68

intervencionadas para a construção da plataforma e do acesso para minimizar o levantamento de
poeiras no período seco, caso se revele necessário.

Quadro 7.4 – Medidas Sectoriais – Fase de Exploração

Medidas

Fase de Exploração

- N.º

Manutenção de todos os revestimentos vegetais que vierem a ser executados em boas condições
1

como forma de protecção contra a erosão como, por exemplo, nas espaldas dos taludes de
escavação ou de aterro.

2

Manutenção dos equipamentos utilizados (principalmente os disjuntores que contêm SF6) de
forma a reduzir as emissões.
Em caso de esvaziamento dos compartimentos que contêm SF6, este será sempre realizado de

3

forma controlada para um depósito de trasfega apropriado com vista ao seu posterior
tratamento.

Recursos Hídricos
4

Verificação periódica da passagem hidráulica que atravessa o canal de irrigação, por forma a
evitar a obstrução do mesmo.
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Quadro 7.5 – Aplicabilidade das Medidas de Minimização aos Descritores Ambientais

Descritores
Medidas
Ecologia

Solos e

Ordenamento do Território

Usos do

e Condicionantes ao Uso do

Solo

Solo

Recursos
Paisagem

Ambiente

Componente

Sonoro

Social

Património

Geologia e

Hídricos e

Geomorfologia

Qualidade da

Clima

Qualidade
do Ar

Água

1

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4
5

X
X

X

X
X

X

X

X

6

X

X

7

X

X

8

X

9

X

X

10

X

X

11

X

X

12

X

13

X

X

X

14

X

X

X

15

X

X

X

16

X

X

X

X

17

X

X

X

X

X

X
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Descritores
Medidas
Ecologia

18

Recursos

Solos e

Ordenamento do Território

Usos do

e Condicionantes ao Uso do

Solo

Solo

X

X

X

X

Paisagem

Ambiente

Componente

Sonoro

Social

X

X

X

X

X

20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

X

X

X

X

24

X

25

X

Clima

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

27

X

28

X

29

X
X

31

X

32

X

X

33

X

X

X

X

X

X

X

34

X
X

X

Estudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
Volume II - Relatório Síntese

do Ar

X

X

30

Qualidade

X

X

26

Proc. n.º 003/EIA/0911

Hídricos e
Qualidade da

X

22

35

Geologia e
Geomorfologia

Água

19

21

Património

X
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Descritores
Medidas
Ecologia

Solos e

Ordenamento do Território

Usos do

e Condicionantes ao Uso do

Solo

Solo

Recursos
Paisagem

X

37

X

38

X

X

39

X

X

X

40

X

X

X

41

X

X

42

X

X

43

X

X

Social

X

45

X

Hídricos e
Qualidade da

Clima

X
X

X

X

X

X

X

48

X

49
X

X

X

X

51
52
53
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Geologia e
Geomorfologia

X

46

50

Património

X

44

47

Componente

Sonoro

Água

36

X

Ambiente

X

X
X
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Qualidade
do Ar

Descritores
Medidas
Ecologia

Solos e

Ordenamento do Território

Usos do

e Condicionantes ao Uso do

Solo

Solo

Recursos
Paisagem

Ambiente

Componente

Sonoro

Social

Geologia e

Hídricos e

Geomorfologia

Qualidade da

X

55

X

X

56

X

57

X

58

X

59

X

60

X

61

X

62

X

63
64

Clima

Água

54

X

X

(*)

65

X

66

X

67

X

68
(*)

Património

X

X

X

X

X

X

X

X

Resíduos
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Qualidade
do Ar

7.3

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO

Conforme referido no Capítulo 1.6.3 as medidas de compensação não são uma forma de
minimizar um determinado impacte, mas sim uma forma de compensar os danos causados
por uma actividade inevitável. Posto isto, estas medidas podem passar por beneficiar uma
espécie ou um valor similar ao afectado mas não directamente aquele que foi afectado uma
determinada espécie noutro local); ou de contribuir, de forma indirecta, para a melhoria do
ambiente, no tocante àquele factor (por exemplo, financiando estudos tendentes a
compreender melhor o comportamento de determinada espécie na presença de uma linha
aérea ou a avaliar a eficácia de determinado tipo de medidas).
Habitualmente, em projectos de subestações/postos de corte e especialmente em linhas
aéreas, as medidas de compensação são somente adoptadas relativamente à Ecologia,
dado estas estarem legalmente regulamentadas.
Contudo, estas também podem ser aplicadas no âmbito de outros descritores, como sejam
a Componente Social (por exemplo, arranjos de muros de propriedades, valorização de
caminhos, entre outras) ou o Património (como seja a recuperação e valorização de um
elemento patrimonial, mesmo que não directamente afectado).
No caso concreto do presente projecto não foram consideradas medidas de compensação.

Estudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
Volume II - Relatório Síntese
Proc. n.º 003/EIA/0911

371

8

PLANO DE MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL

De acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º
197/2005, de 8 de Novembro, todos os projectos alvo de um procedimento de AIA devem
“incluir as directrizes da monitorização, identificando os parâmetros ambientais a avaliar,
as fases do projecto nas quais ira ter lugar e a sua duração, bem como a periodicidade
previstapara a apresentação dos relatórios de monitorização a autoridade de AIA”.
A monitorização tem como objectivos:
Estabelecer um registo histórico da situação existente antes do início das
actividades de construção, quando aplicável;
Acompanhar e avaliar os impactes efectivamente causados durante as fases de
construção, exploração e desactivação;
Contribuir para a avaliação da eficácia das medidas minimizadoras preconizadas;
Contribuir para a confirmação da análise de impacte efectuada.
Os resultados da monitorização serão importantes para averiguar a eficácia das medidas de
minimização preconizadas e da necessidade de implementar medidas de minimização
adicionais.
Os programas de monitorização a seguir apresentados devem ser aplicados na fase de
construção seguir as recomendações e procedimentos constantes no “Guia Metodológico
para a Avaliação do Impacte Ambiental das Infra-Estruturas da Rede Nacional de
Transportes de Electricidade - Subestações”.

8.1

AMBIENTE SONORO

Conforme anteriormente referido, face ao carácter previsional da metodologia adoptada,
considera-se adequado proceder à realização de campanhas de monitorização ao longo da
fase de exploração, por forma a confirmar a necessidade ou não de se implementarem
medidas de minimização do ruído com origem no Posto de Corte em análise.
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8.1.1

Fase de Exploração

8.1.1.1 Técnicas e métodos de análise
A duração do tempo de medição, bem como as técnicas e metódos de análise devem ser
estabelecidas a partir do comportamento da fonte ou fontes de ruído e tendo em conta o
estabelecido:
Norma Portuguesa NP ISO 1996:2011 – “Acústica: Descrição, medição e avaliação
do ruído ambiente”);
Circular de Clientes n.º 12/2011 “Implementação do Guia Prático para Medições de
Ruído Ambiente” publicada pelo IPAC);
“Guia Prático para medições de ruído ambiente – No contexto do Regulamento
Geral do Ruído tendo em conta a Norma NP ISO 1996” publicada pela APA.
Deve ser utilizado um sonómetro integrador da classe de precisão 1, verificado em
Laboratório de Metrologia acreditado.
Deve também ser utilizado equipamento adequado para o registo das condições de
temperatura, humidade do ar e velocidade do vento.

8.1.1.2 Parâmetros a monitorizar
As campanhas de monitorização a realizar consistirão na caracterização, pelo menos, dos
indicadores seguintes:
Período diurno – Ld
Período de entardecer – Le
Período nocturno – Ln
Período diurno-entardecer-nocturno, Lden

8.1.1.3 Métodos de tratamento de dados
Os dados que resultam de leituras directas, in situ, não requerem métodos específicos de
tratamento.
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8.1.1.4 Critérios de avaliação dos dados
Os parâmetros referidos servem à verificação do estabelecido nos artigos a seguir
apresentados do Ruído do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
9/2007 de 17 de Janeiro.
“Valores limite de exposição” - n.º 3 do Art.º 11.º;
“Critério de incomodidade” - alínea b) do n.º 1 do Art.º 13.º.

8.1.1.5 Meios necessários
Os meios necessários à realização do Programa de Monitorização desenvolvido nesta fase
são os seguintes:
Sonómetro integrador de classe 1, em acordo com a NP 3496 de 1989, aprovado
pelo Instituto Português da Qualidade e calibrado por Laboratório Primário de
Acústica, para medição “in situ” dos níveis sonoros;
Termómetro, anemómetro e higrómetro calibrados por Laboratórios acreditados,
para controlo das diferentes condições atmosféricas.

8.1.1.6 Locais a monitorizar
Durante a fase de exploração dever-se-á proceder à monitorização de todos os pontos que
foram monitorizados no presente EIA (M1 a M3), bem como no Recepor de Referência R4:
M1 – Zebral [Habitação unifamiliar isolada (2 Pisos)] ≈ 565m a Sul dos limites do
futuro Posto de Corte;
M2 - Coutados da Ladeira [Habitação unifamiliar (2 Pisos)] ≈ 715m a Sul/Nascente
dos limites do futuro Posto de Corte;
M3 – Campo [Habitação unifamiliar (2 Pisos9) ≈ 930m a Nascente dos limites do
futuro Posto de Corte e ≈ 15m da EM623
M4 – Botica [Habit. unifamiliar (2 Pisos)] ≈750m a Norte dos limites do futuro Posto
de Corte.
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8.1.1.7 Tipo de medidas de gestão ambiental a adoptar na sequência dos resultados de
monitorização
Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade
com a legislação há que rever as medidas de minimização e/ou adoptar novas soluções.

8.1.1.8 Amostragem e calendarização da monitorização
As campanhas de monitorização deverão caracterizar os períodos diurno, entardecer e
nocturno, em todos os locais que se considerem representativos, com especial atenção aos
receptores críticos.
Deverão realizadas campanhas de monitorização anuais nos 2 primeiros anos de
exploração. Em função dos resultados obtidos poderá ser alargado o prazo de
monitorização, ou na ausência de alterações, dar-se por concluído o respectivo Programa
de Monitorização.

8.1.1.9 Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a
revisão do programa de monitorização
Os relatórios devem ser entregues um mês após a realização das campanhas de
monitorização e o programa deverá ser revisto caso os níveis sonoros ultrapassem os
limites máximos admissíveis pela legislação.

8.2
8.2.1

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
Antes de Fase de Construção

Deverá ser efectuado um diagnóstico da situação actual atendendo à localização do canal
de irrigação, que deverá ocorrer 1 mês antes da fase de construção e deverá compreender
uma única campanha de amostragem.
Qualidade da Água (com realização de uma campanha de amostragem);
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8.2.2

Fase de Construção

Deverão ser descritas as principais ocorrências a nível superficial com a inserção do acesso
ao Posto de Corte. Deverá ser analisada a qualidade da água no canal de irrigação. Tal facto
justifica-se devido à possibilidade de contaminação da água, durante a fase de construção,
nomeadamente emissão de partículas decorrentes da construção do acesso e plataforma
do posto de corte, ou no caso de ocorrerem acidentes que envolvam descargas e/ou
derrames de óleos, lubrificantes e produtos betuminosos na área de implantação do
projecto.

8.2.2.1 Parâmetros a Monitorizar
Os parâmetros ao nível da qualidade da água que deverão ser contemplados nas medições
a efectuar, em cada campanha de monitorização deverão ser os seguintes:

pH

Condutividade

Temperatura

Oxigénio dissolvido

S. Suspensos Totais

CBO5;

Azoto Amoniacal

Ferro

Óleos e Gorduras

Coliformes fecais

Coliformes totais

Estreptococos fecais;

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos

Relativamente aos metais pesados estes deverão ser objecto de monitorização trimestral
no período anterior à fase de construção, durante a obra e imediatamente após o início de
exploração do projecto, de forma a justificar adequadamente a correlação das
concentrações destes compostos com o projecto em causa.

8.2.2.2 Locais de Amostragem
De acordo com a análise ao projecto e com base no que foi anteriormente exposto,
identificam-se em seguida os locais que deverão ser alvo de monitorização:
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P1 – A montante do Acesso ao Posto de Corte;
P2 – Jusante do Acesso ao Posto de Corte.

Figura 8.1 – Identificação dos Pontos de Monitorização

8.2.2.3 Frequência
As campanhas de amostragem deverão ocorrer com uma periodicidade trimestral durante
todo o perído de execução da obra.
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8.2.2.4 Técnicas
O nível da água será medido com recurso a régua ou fita, com marcação CE. Os parâmetros
temperatura, pH, condutividade e oxigénio dissolvido poderão ser medidos in situ com
recurso a sonda multiparamétrica devidamente calibrada. Os restantes deverão ser alvo de
análise em laboratório devidamente acreditado, sendo utilizados os métodos de referência
constantes no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, ou outros que produzam resultados
equivalentes.



Critérios de avaliação

Os valores obtidos deverão ser comparados com os valores constantes no Anexo XVI do
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, tendo em consideração o objectivo deste canal de
irrigação.

8.2.2.5 Medidas de Gestão Ambiental Adoptar
Adoptar as medidas de minimização contempladas no âmbito do Estudo de Impacte
Ambiental, Capitulo 6.

8.2.2.6 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização
Os Relatórios de Monitorização deverão ter uma periodicidade trimestral.
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9
9.1

LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTOS
ECOLOGIA

Ao nível de lacunas de conhecimento refere-se que até à altura de elaboração do presente
relatório não se obteve resposta ao pedido de elementos efetuado ao Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).
No entanto, atendendo à informação de base considerada no presente trabalho considerase que se conseguiu completar adequadamente os dados obtidos no campo para o
presente relatório e realizar uma sólida caracterização da situação de referência e
consequente avaliação de impactes do projecto.
A realização do trabalho de campo decorreu numa época do ano pouco favorável à
identificação das espécies de flora de interesse para a conservação e potencialmente
ocorrentes na área de estudo.
Assim, recomenda-se a realização de uma prospeção prévia ao início dos trabalhos de
construção com o objectivo de confirmar a presença ou ausência de espécies de flora, ou
núcleos de espécies de flora, com maior interesse para a conservação na área a afectar pela
implantação do projecto. Esta prospeção deverá decorrer em altura do ano favorável à
identificação das espécies alvo, isto é, deve ser coincidente com a floração das mesmas.
Em fase anterior à fase de construção deverá ser prospetado o habitat 4020* (Charnecas
húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix), nas manchas de matos
afetadas pela implantação do projecto em a sua ocorrência é considerada potencial, para
confirmação da sua presença. Caso esteja presente deverá proceder-se à sua cartografia
em detalhe. Caso se venha a verificar a ocorrência do mesmo deverão ser equacionadas
soluções com vista a minimizar a sua afectação, propondo-se medidas de minimização
adicionais. Deverá ser equacionado, sempre que tecnicamente viável, o ajuste do layout do
projecto.

9.2

QUALIDADE DO AR

Verificou-se a inexistência de estações de monitorização da qualidade do ar na proximidade
do projecto, impossibilitando assim, a caracterização local deste descritor.
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9.3

SOLOS

Inexistência de classificação da área, na Cartas de Solos n.º 44, à escala 1:25 000, e na Carta
de Aptidão de Terra para Agricultura n.º 44, à escala 1:25 000, fornecida pela Direcção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte).

Estudo de Impacte Ambiental – “Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV”
Volume II - Relatório Síntese
Proc. n.º 003/EIA/0911

380

10 CONCLUSÕES
O Posto de Corte de Vieira do Minho, em fase de projecto de execução, tem como principal
objectivo, colectar os elevados valores de produção hídrica previstos com o reforço do
aproveitamento de Frades II [ex-Venda Nova (ex-Venda Nova III)] e de Salamonde
(Salamonde II).
A metodologia utilizada no processo de avaliação dos impactes originados pelo projecto
permitiu a sua minimização logo num estado inicial do desenvolvimento do projecto,
através da elaboração do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais e Selecção de Sítio
(1ª Fase do EIA).
Nesta 1ª Fase, tenta-se evitar que o Posto de Corte seja localizado em zonas de elevada
complexidade ambiental e social e procede-se à identificação das condicionantes
ambientais mais importantes. Com base nas condicionantes identificadas e cartografadas,
procede-se à selecção, dentro de uma Área em Estudo com aprox. 4 km (definida
inicialmente pela REN, S.A.) da alternativa de localização ambiental e tecnicamente viável.
A selecção dessa localização ocorre de uma estreita colaboração entre a REN, S.A.
(Propoente e Projectista do Projecto Eletrotécnico), o Projectista do Projecto Civil e a
empresa que elabora o EIA.
Após a selecção da localização preferencial do Posto de Corte, é iniciada a 2ª Fase do
estudo, que consiste na elaboração do EIA em fase de Projecto de Execução. A elaboração
do EIA permitiu identificar a situação actual existente (Capítulo 4), a partir da qual foi
efectuada a identificação dos impactes (Capítulo 6) e das medidas de minimização desses
mesmos impactes (Capítulo 7).
Estas medidas que têm como principal objectivo diminuir a significância dos impactes
negativos identificados no EIA e foram direccionadas, especialmente, para a fase de
construção do projecto com vista à compatibilização da nova infra-estrutura com os
requisitos ambientais preconizados pela REN. Na sequência da identificação dos impactes e
das medidas de minimização foi preconizado um Plano de Monitorização (Capítulo 8) que
contempla para a fase pré-construção e construção a monitorição dos Recursos Hídricos
Superficiais e para a fase de exploração a monitorização do Ambiente Sonoro.
De uma forma geral, o presente projecto será responsável, tanto na fase de construção
como na de exploração, por impactes positivos e negativos sobre os diversos descritores
ambientais.
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Relativamente aos principais impactes negativos identificados, destacam-se:
Os incómodos causados pelas actividades inerentes à construção do Posto de Corte,
ainda que localizados e temporários;
A intrusão visual causada pela presença do Posto de Corte, que tem maior
expressão nas zonas de baixa capacidade de absorção visual da paisagem.

Relativamente aos impactes positivos, são de destacar:
A disponibilização de mais pontos de distribuição de energia eléctrica à região
envolvente e consequente aumento de fiabilidade na entrega da energia;

Importa referir que a REN, S.A., com vista a prevenir potenciais impactes ambientais
associados à fase de construção, e no âmbito da sua postura pró-activa para o Ambiente,
do qual se destaca a Certificação do seu Sistema de Gestão Ambiental, possui instrumentos
para garantir o correcto Acompanhamento Ambiental em obra, nomeadamente através da
especificação Técnica EQQS/ET/SPVAA, que visa garantir a aplicabilidade das medidas de
minimização apresentadas no presente EIA.
Assim, o Acompanhamento Ambiental em obra, cujo documento de base é o Plano de
Acompanhamento Ambiental (ver Anexo III) permitirá garantir a implementação das
medidas de minimização propostas no presente EIA, dando ainda resposta a eventuais
situações ambientais decorrentes das actividades construtivas.
Pelo exposto, concluí-se que o projecto em análise é ambientalmente viável.
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