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1. Introdução 

No âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao 
"Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha,
a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA) nomeada para o efe
solicitar o envio de elementos adicionais relativos ao EIA, conforme ofício com a refª
18 de setembro de 2013. No presente documento, designado por Aditamento ao EIA, apresentam
elementos adicionais solicitados pela CA. O documento encontra
listados pela CA: 

I. Situação de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização
a. Geomorfologia, Geologia e Sismicidade
b. Recursos Hídricos e Qualidade da Água
c. Ecologia 
d. Ambiente Sonoro 
e. Uso do Solo e Ordenamento do Território
f. Socioeconomia 
g. Paisagem 
h. Património 

II. Comparação de alternativas
III. Resumo Não Técnico 

A versão revista do Resumo Não Técnico é apresentada em volume autónomo, com data atualizada.

No Anexo A  deste documento apresenta
apresentam-se os desenhos que complementam o presente 
resposta da ANA – Aeroportos de Portugal à consulta do EIA
medições de ruído realizadas e os respetivos cálculos e no 
a determinação do ruído particular das linhas elétricas.

 

2. Elementos Adicionais

2.1. Situação de referência, avaliação de impactes, medi das
minimização 

2.1.1. A.1. Geomorfologia, Geologia e Sismicidade

a. Substituir a Figura 5.4, recorrendo, por exemplo, a informação contida na última edição da Carta 
Geológica de Portugal na escala 1:1.000.000 (LNEG, 2010).

Em resposta ao solicitado, apresenta
avaliação sobre a Carta Geológica de Portugal na escala 1:1.000.000 (LNEG, 2010)

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 

to de Avaliação de Impacte Ambiental relativo ao Projeto
"Vila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de Espanha, a 400 kV, elaborado em fase de Estudo Prévio, 
a Comissão de Avaliação (doravante designada por CA) nomeada para o efeito, entendeu 
solicitar o envio de elementos adicionais relativos ao EIA, conforme ofício com a refª

presente documento, designado por Aditamento ao EIA, apresentam
olicitados pela CA. O documento encontra-se estruturado de acordo com os pontos 

Situação de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização  
Geomorfologia, Geologia e Sismicidade 
Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

Uso do Solo e Ordenamento do Território 

Comparação de alternativas e conclusões 

A versão revista do Resumo Não Técnico é apresentada em volume autónomo, com data atualizada.

e documento apresenta-se o Ofício enviado pela Comissão de Avaliação. No 
se os desenhos que complementam o presente Aditamento e no Anexo C

Aeroportos de Portugal à consulta do EIA. No Anexo D  apresentam
medições de ruído realizadas e os respetivos cálculos e no Anexo E  a metodologia de cálculo da REN para 
a determinação do ruído particular das linhas elétricas. 

Elementos Adicionais  

Situação de referência, avaliação de impactes, medi das

Geomorfologia, Geologia e Sismicidade  

Substituir a Figura 5.4, recorrendo, por exemplo, a informação contida na última edição da Carta 
Geológica de Portugal na escala 1:1.000.000 (LNEG, 2010). 

Em resposta ao solicitado, apresenta-se seguidamente a sobreposição da área de estudo e alternativas em 
Carta Geológica de Portugal na escala 1:1.000.000 (LNEG, 2010).
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rojeto do Eixo da RNT entre 
, elaborado em fase de Estudo Prévio, 

ito, entendeu como necessário 
solicitar o envio de elementos adicionais relativos ao EIA, conforme ofício com a refª 57/DAIA-DAP/2013 de 

presente documento, designado por Aditamento ao EIA, apresentam-se os 
se estruturado de acordo com os pontos 

 

A versão revista do Resumo Não Técnico é apresentada em volume autónomo, com data atualizada. 

se o Ofício enviado pela Comissão de Avaliação. No Anexo B 
Anexo C  apresenta-se a 

apresentam-se os registos das 
a metodologia de cálculo da REN para 

Situação de referência, avaliação de impactes, medi das de 

Substituir a Figura 5.4, recorrendo, por exemplo, a informação contida na última edição da Carta 

guidamente a sobreposição da área de estudo e alternativas em 
. 
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Figura 2.1 – Esquema Tectono-estratigráfico (constante a Carta Geológica de Portugal na escala 1:1.000.000 (LNEG, 
2010) 

Segundo esta representação, verifica-se que a área de estudo atravessa a Zona Centro-Ibérica e o 
Complexo para-autóctone da Zona de Galiza e Trás-os-Montes. 

A Zona Centro-Ibérica (ZCI) é caracterizada pela grande extensão de rochas granitóides e por 
metassedimentos do Supergrupo do Douro-Beiras (Dúrico-Beirão), também designado por Complexo Xisto-
Grauváquico das Beiras.  

Na região nordeste da ZCI ocorre uma zona com características próprias, que ocupa uma grande parte de 
Trás-os-Montes e que se prolonga para Espanha, sendo designada por Zona da Galiza e Trás-os-Montes. 

Nesta zona ocorre ainda um maciço de rochas básicas e ultrabásicas (complexos ofiolíticos), parcialmente 
coincidente com a área de estudo - Maciço Parautóctone, um Complexo Ofiolítico Alóctone que abarca uma 
gama completa de rochas metamórficas ultramáfico-máficas. 

 

 



Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 
Espanha, a 400 kV 
Aditamento ao EIA 
Elementos Adicionais 

 

Imp – 5007_R3 
 

b. Apresentar um mapa geológico da área de implantação do Projeto, em substituição da Figura 5.5 
(que representa um extrato da Carta Geológica de Portugal na escala 1:500.000 mas ampliada para 
±1:407.000), contendo elementos litológicos e estruturais a escala adequada (no mínimo à escala 
1:200.000), legível do ponto de vista geológico e topográfico, incluindo os Troços em estudo
referenciados, com legenda coerente com a descrição a efetuar sob a forma de texto, com representação 
da escala e referência bibliográfica. 

No Desenho A.1  do Anexo B  apresenta
escala 1:200.000 (Fonte: IGC (Instituto Geográfico e Cadastral), 1989).

Segundo este desenho, verifica-se que os troços em avaliação para a implantação das linhas em estudo 
atravessam inúmeras falhas bem como as seguintes formações superficiais e unidades 

Atual e holocénico: 
• a – Depósitos fluviais e estuarinos, não atuais, que acompanham o canal dos rios, associados a 

depósitos atuais; 

Quaternário antigo e Plicénico recente

• PQ – Depósitos fluviais e lacustres cobertos ou não por depósit

Devónico 

Formação de Telheiras 

• ττττe2 – Membro Superior: xistos argilosos (amarelo

• ττττe1 – Membro Inferior: xistos argilosos
amarelados (*) 

Silúrico 

Formação de Sobrado “Grauvaques de sobrado”

• So – Alternância de psamitos e pelitos, às vezes negros. “Grauvaques de sobrado”: alternância 
de pelitos e psamitos; níveis greso

• S2 – xistos cinzentos com intercalações de ampelitos e liditos (**), quartiztos (*)

Câmbrico 

• D0 – “Complexo xisto-grauváq
migmatitos; 

Granitóides biotíticos com plagiocase cálcica e seus diferenciados

• γγγγII
3 –  

o Granito de grão fino, com duas micas, essencialmente biotítico (granito de Parada de 
Gatim, Gr. de Fafe, Gr. de Briteiros, Gr. de Vila Boa do Bispo, etc.)

o Granito monzonítico, de grão médio, porfiróide, com duas micas, essencialmente biotítico 
(granito de Ponte da Barca, de Póvoa de Lanhoso, de Monte Córdova, de Coussorado e 
de Paços de Ferreira);

o Granodioritos e quartzodioritos, biotíticos, com rochas básicas associadas (vaugneritos e 
noritos) (grabitod e Arcoselo e Franqueira
Paço de Sousa; 

• γγγγII
2 –  

o Granito porfiróide, de grão grosseiro, essencialmente bictítico (granito de Arco de 
Valdevez, de Terras de Bouro, de Vieira do Minho, de Guimarães e de Marco e 
Canaveses); 
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Apresentar um mapa geológico da área de implantação do Projeto, em substituição da Figura 5.5 
a Carta Geológica de Portugal na escala 1:500.000 mas ampliada para 

±1:407.000), contendo elementos litológicos e estruturais a escala adequada (no mínimo à escala 
1:200.000), legível do ponto de vista geológico e topográfico, incluindo os Troços em estudo
referenciados, com legenda coerente com a descrição a efetuar sob a forma de texto, com representação 

 

apresenta-se a implantação do projeto sobre a Carta geológica de Portugal, à 
escala 1:200.000 (Fonte: IGC (Instituto Geográfico e Cadastral), 1989). 

se que os troços em avaliação para a implantação das linhas em estudo 
atravessam inúmeras falhas bem como as seguintes formações superficiais e unidades 

Depósitos fluviais e estuarinos, não atuais, que acompanham o canal dos rios, associados a 

e Plicénico recente 

Depósitos fluviais e lacustres cobertos ou não por depósitos de solifluxão periglaciar

Membro Superior: xistos argilosos (amarelo-avermelhados ou cinzento

Membro Inferior: xistos argilosos-micáceos, arenitos micáceos e quartzitos brancos e 

Sobrado “Grauvaques de sobrado” 

cia de psamitos e pelitos, às vezes negros. “Grauvaques de sobrado”: alternância 
de pelitos e psamitos; níveis greso-quartzíticos (*); 

xistos cinzentos com intercalações de ampelitos e liditos (**), quartiztos (*)

grauváquico” – Grupo do Douro. Indiferenciado –

Granitóides biotíticos com plagiocase cálcica e seus diferenciados 

de grão fino, com duas micas, essencialmente biotítico (granito de Parada de 
Gatim, Gr. de Fafe, Gr. de Briteiros, Gr. de Vila Boa do Bispo, etc.)

Granito monzonítico, de grão médio, porfiróide, com duas micas, essencialmente biotítico 
anito de Ponte da Barca, de Póvoa de Lanhoso, de Monte Córdova, de Coussorado e 

de Paços de Ferreira); 

Granodioritos e quartzodioritos, biotíticos, com rochas básicas associadas (vaugneritos e 
noritos) (grabitod e Arcoselo e Franqueira-Barcelos, de Penso-

porfiróide, de grão grosseiro, essencialmente bictítico (granito de Arco de 
Valdevez, de Terras de Bouro, de Vieira do Minho, de Guimarães e de Marco e 
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Apresentar um mapa geológico da área de implantação do Projeto, em substituição da Figura 5.5 
a Carta Geológica de Portugal na escala 1:500.000 mas ampliada para 

±1:407.000), contendo elementos litológicos e estruturais a escala adequada (no mínimo à escala 
1:200.000), legível do ponto de vista geológico e topográfico, incluindo os Troços em estudo devidamente 
referenciados, com legenda coerente com a descrição a efetuar sob a forma de texto, com representação 

se a implantação do projeto sobre a Carta geológica de Portugal, à 

se que os troços em avaliação para a implantação das linhas em estudo 
atravessam inúmeras falhas bem como as seguintes formações superficiais e unidades litoestratigráficas: 

Depósitos fluviais e estuarinos, não atuais, que acompanham o canal dos rios, associados a 

os de solifluxão periglaciar 

avermelhados ou cinzento-azulados) 

micáceos, arenitos micáceos e quartzitos brancos e 

cia de psamitos e pelitos, às vezes negros. “Grauvaques de sobrado”: alternância 

xistos cinzentos com intercalações de ampelitos e liditos (**), quartiztos (*) 

– micaxistos, gnaisses e 

de grão fino, com duas micas, essencialmente biotítico (granito de Parada de 
Gatim, Gr. de Fafe, Gr. de Briteiros, Gr. de Vila Boa do Bispo, etc.); 

Granito monzonítico, de grão médio, porfiróide, com duas micas, essencialmente biotítico 
anito de Ponte da Barca, de Póvoa de Lanhoso, de Monte Córdova, de Coussorado e 

Granodioritos e quartzodioritos, biotíticos, com rochas básicas associadas (vaugneritos e 
-Braga, de Antime e de 

porfiróide, de grão grosseiro, essencialmente bictítico (granito de Arco de 
Valdevez, de Terras de Bouro, de Vieira do Minho, de Guimarães e de Marco e 
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o Granodioritos e quartzodioritos, biotíticos, porfiróides ou com esparsos megacristais 
(granitos de Insalde, de Paredes de Coura e da Serra da Boalhosa); 

• γγγγII
1 – Granitos e granodioritos, de grão médio, porfiróides, com duas micas (granitos de 

Barcelinhos, da Pousada de S. André e de Ermesinde). 

Unidades alóctones 

Parautóctone 

• Unidade do Minho central (UMC) – pelitos e psamitos, skamitos e vulcanitos, xistos negros, 
quarzitos cinzentos (*), pelitos e psamitos, xistos negros com intercalações de ampelitos (**) e 
liditos (***). 

Granitos de duas micas hercínicos 

(apresentam-se em tabela, uma vez que se podem referir a diferentes domínios) 

Formação 
Domínios dos granitos de duas micas 

Maciços Alóctones Maciço da Gandra Maciço das Serras 
Peneda-Amarela 

Marciço de Castro 
Laboreiro 

γγγγI
3 

Granito de grão 
médio, de duas 

micas (granito da 
zona de 

cisalhamento) 

Granito de grão médio, 
de duas micas (granito 
de Linhares e de Água 

Longa) 

Granito de grão fino a 
médio, de duas micas 

(granito da Sr. da Graça, 
do Extremo e de Germil) 

Granito de grão fino a 
médio, de duas micas 

(granito de S. Gregório) 

Granito inómogéneo de 
grão médio a fino (granito 

de Fontoura e de S. 
Julião) 

Granito de grão médio, 
de duas micas, às vezes 
com restitos (granito de 

Longos Vales) 

Granito inómogéneo de 
grão médio a fino (granito 

de Melgaço, do Porto 
Ribeiro e de Gralheira) 

Granito de grão fino, 
biotítico (granito do 

Alvaredo) 

γγγγI
3∆∆∆∆ 

Restitos 
granodioríticos de 

Bretiandos 

Restitos granodioríticos 
de S. Silvestre 

- - 

γγγγI
2 - 

Granito de grão fino, de 
duas micas (granito de 
Taião, do Monte Faro e 

de Vilarinho) 

- - 

γγγγZ
op - 

Ortognaisse ocelado do 
Picoto das Penices 

  
Ortognaisse da Gandra 

 

Filões e Massas: 

• δδδδ – rochas básicas; 

• q – quartzo; 

• γγγγp – pegmatito; 

• γγγγap – aplito pegmatito 

Símbolos: 

• Falhas; 

• Falhas interpretadas; 

• Cavalgamentos e/ou carreamentos 
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c. Substituir a Figura 5.6 (extrato da Carta Geológica de Portugal na escala 1:500.000 
para ±1:85.000), por outra, que se sugere seja elaborada com base em reconhecimentos geotécnicos que 
provavelmente já terão sido realizados pelo promotor e com base nas cartas geológicas na escala 
1:200.000 e na escala 1:50.000 (folha 5

Na figura seguinte apresenta-se a implantação das 3 localizações avaliadas para a implantação da 
subestação de “Vila Fria B” sobre a Carta Geológica 1:

Importa referir que o estudo geotécnico da subestação apenas será elaborado em fase de projeto de 
execução, razão pela qual se optou por representar a localização das localizações em estudo sobre a carta 
1:50.000. 
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Substituir a Figura 5.6 (extrato da Carta Geológica de Portugal na escala 1:500.000 
para ±1:85.000), por outra, que se sugere seja elaborada com base em reconhecimentos geotécnicos que 
provavelmente já terão sido realizados pelo promotor e com base nas cartas geológicas na escala 
1:200.000 e na escala 1:50.000 (folha 5-A, Viana do Castelo), com legenda, escala e referência bibliográfica.

se a implantação das 3 localizações avaliadas para a implantação da 
subestação de “Vila Fria B” sobre a Carta Geológica 1:50.000 (folha 5-A, Viana do Castelo)

orta referir que o estudo geotécnico da subestação apenas será elaborado em fase de projeto de 
execução, razão pela qual se optou por representar a localização das localizações em estudo sobre a carta 
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Substituir a Figura 5.6 (extrato da Carta Geológica de Portugal na escala 1:500.000 mas ampliada 
para ±1:85.000), por outra, que se sugere seja elaborada com base em reconhecimentos geotécnicos que 
provavelmente já terão sido realizados pelo promotor e com base nas cartas geológicas na escala 

na do Castelo), com legenda, escala e referência bibliográfica. 

se a implantação das 3 localizações avaliadas para a implantação da 
A, Viana do Castelo). 

orta referir que o estudo geotécnico da subestação apenas será elaborado em fase de projeto de 
execução, razão pela qual se optou por representar a localização das localizações em estudo sobre a carta 
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Figura 2.2 – Carta Geológica de Portugal à escala 1:50.000 (Instituto Geográfico e Cadastral, 1970) 
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No que se refere à localização A, observa
tracejados a vermelho, sob a designação
Xistos luzentes . 

A formação em apreço é constituída por xistos e grauvaques, com faixas de xistos grafitosos, liditos e 
quartzitos intercalados. Estas rochas encontram
quiastolíticos e corneanas, entre outras, apresentando

Segundo a Sinopse geológica realizada para o estudo prévio das localizações da subestação de “Vila Fria B” 
(Geosolve, 2013), a amostragem macro
granulares, de grão médio a fino, com espessa alteração superficial.

A área em estudo insere-se numa região predominantemente montanhosa, com relevos bastante elevados, 
separados por vales profundos. Existem algumas exceções, representadas por depressões alargadas que 
constituem os vales por onde circulam as linhas de água mais importantes da região: a NW das áreas em 
apreço e com orientação NE-SW, o rio Lima, seguindo
(Poiares) e o ribeiro dos Pombarinhos (entre Poiares e Freixo), com percurso orientado a NNE

A localização A situa-se numa zona com algum declive, que representa a transição entre as elevações 
(Monte de Males, com 225 m de altitude e a
vales mais próximos por onde correm duas linhas de água já referidas (ribeira de Nevoinho e ribeiro dos 
Pombarinhos). 

São inúmeras as linhas de água presentes na região, mais ou menos extensas, m
encaixadas e com percursos pouco sinuosos, revelando um padrão de drenagem tipo dendrítico, em que 
existem várias linhas de água afluentes (linhas de água tributárias) a desembocar numa única linha de água 
(linha de água principal), possuindo desenvolvimento livre, em terrenos que oferecem fraca resistência à 
erosão. 

A localização B implanta-se numa zona de
e sinais de soma), sob a designação de 

Segundo a Sinopse geológica realizada para o estudo prévio das localizações da subestação de “Vila Fria B” 
(Geosolve, 2013), estas rochas apresentam
bastante desenvolvidos (1,5 a 2,5 cm de diâmetro médio). Representam granitos alcalinos, constituídos por 
albite-oligoclase abundante, ortose, microclina, quartzo, biotite e moscovite.

A localização B encontra-se em plena serra de Padela, numa
pelos vértices geodésicos de Pena Ruiva (411 m), Bouça (485 m) e Cruzeiro (477 m), mais precisamente 
entre a localidade de Vacaria e a elevação de Santa Justa (461 m).

Finalmente, na localização C, destacam
assinalados a cinza escuro tracejados a vermelho, sob a designação de 
andaluzíticos, Xistos granatíferos, Xistos luzentes
para a localização A. 

A localização C encontra-se no sopé de uma elevação com 375 m de altitude (v.g. Fonte do Ido), a NE da 
serra de S. Veríssimo. 

d. Caracterizar a Neotectónica na área de estudo, tendo em conta que na mesma estão reconhecidas 
falhas com evidências de atividade tectónica no Quaternário, ou seja, movimentação "recente". Esta 
solicitação é acentuada tendo em conta que, não obstante a área de
zona de mais baixa sismicidade de Portugal Continental, o facto é que se situ
com perigosidade sísmica que não se encontra devidamente constrangida.

Na figura seguinte apresenta-se a implantação da área de estudo sobre a carta neotectónica de Portugal 
(Fonte: Ribeiro, A. e Cabral, J.M., 1993
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, observa-se a presença de terrenos do Silúrico, assinalados a cinza escuro 
tracejados a vermelho, sob a designação de Sa – Corneanas, xistos andaluzíticos, Xistos granatífero s, 

A formação em apreço é constituída por xistos e grauvaques, com faixas de xistos grafitosos, liditos e 
quartzitos intercalados. Estas rochas encontram-se muito metarmofizadas, transformadas em xistos 
quiastolíticos e corneanas, entre outras, apresentando-se orientadas na direção NNW

Segundo a Sinopse geológica realizada para o estudo prévio das localizações da subestação de “Vila Fria B” 
(Geosolve, 2013), a amostragem macroscópica revela que as corneanas são mesomelanocráticas, 
granulares, de grão médio a fino, com espessa alteração superficial. 

se numa região predominantemente montanhosa, com relevos bastante elevados, 
Existem algumas exceções, representadas por depressões alargadas que 

constituem os vales por onde circulam as linhas de água mais importantes da região: a NW das áreas em 
SW, o rio Lima, seguindo-se o rio Neiva (Arcozelo), a ribe

(Poiares) e o ribeiro dos Pombarinhos (entre Poiares e Freixo), com percurso orientado a NNE

se numa zona com algum declive, que representa a transição entre as elevações 
(Monte de Males, com 225 m de altitude e a localidade de S. Sebastião perto de 197 m de altitude) e os 
vales mais próximos por onde correm duas linhas de água já referidas (ribeira de Nevoinho e ribeiro dos 

São inúmeras as linhas de água presentes na região, mais ou menos extensas, m
encaixadas e com percursos pouco sinuosos, revelando um padrão de drenagem tipo dendrítico, em que 
existem várias linhas de água afluentes (linhas de água tributárias) a desembocar numa única linha de água 

do desenvolvimento livre, em terrenos que oferecem fraca resistência à 

se numa zona de rochas eruptivas, assinalada a rosa alaranjado (com pontilhados 
e sinais de soma), sob a designação de γπγπγπγπm – Granitos porfiróides de grão médio ou fino a médio

Segundo a Sinopse geológica realizada para o estudo prévio das localizações da subestação de “Vila Fria B” 
(Geosolve, 2013), estas rochas apresentam-se leucomesocráticas, de textura porfiróide, com 
bastante desenvolvidos (1,5 a 2,5 cm de diâmetro médio). Representam granitos alcalinos, constituídos por 

oligoclase abundante, ortose, microclina, quartzo, biotite e moscovite. 

se em plena serra de Padela, numa zona relativamente aplanada, mas rodeada 
pelos vértices geodésicos de Pena Ruiva (411 m), Bouça (485 m) e Cruzeiro (477 m), mais precisamente 
entre a localidade de Vacaria e a elevação de Santa Justa (461 m). 

destacam-se, à semelhança da localização A, os terrenos do Silúrico, 
assinalados a cinza escuro tracejados a vermelho, sob a designação de Sa 
andaluzíticos, Xistos granatíferos, Xistos luzentes . A descrição desta formação é idêntica à efetuada 

se no sopé de uma elevação com 375 m de altitude (v.g. Fonte do Ido), a NE da 

Caracterizar a Neotectónica na área de estudo, tendo em conta que na mesma estão reconhecidas 
de atividade tectónica no Quaternário, ou seja, movimentação "recente". Esta 

solicitação é acentuada tendo em conta que, não obstante a área de estudo estar incluída sobretudo na 
zona de mais baixa sismicidade de Portugal Continental, o facto é que se situa na proximidade de falhas 
com perigosidade sísmica que não se encontra devidamente constrangida. 

se a implantação da área de estudo sobre a carta neotectónica de Portugal 
, 1993). 
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terrenos do Silúrico, assinalados a cinza escuro 
Corneanas, xistos andaluzíticos, Xistos granatífero s, 

A formação em apreço é constituída por xistos e grauvaques, com faixas de xistos grafitosos, liditos e 
transformadas em xistos 

se orientadas na direção NNW-SSE. 

Segundo a Sinopse geológica realizada para o estudo prévio das localizações da subestação de “Vila Fria B” 
scópica revela que as corneanas são mesomelanocráticas, 

se numa região predominantemente montanhosa, com relevos bastante elevados, 
Existem algumas exceções, representadas por depressões alargadas que 

constituem os vales por onde circulam as linhas de água mais importantes da região: a NW das áreas em 
se o rio Neiva (Arcozelo), a ribeira de Nevoinho 

(Poiares) e o ribeiro dos Pombarinhos (entre Poiares e Freixo), com percurso orientado a NNE-SSW. 

se numa zona com algum declive, que representa a transição entre as elevações 
localidade de S. Sebastião perto de 197 m de altitude) e os 

vales mais próximos por onde correm duas linhas de água já referidas (ribeira de Nevoinho e ribeiro dos 

São inúmeras as linhas de água presentes na região, mais ou menos extensas, mas em geral bem 
encaixadas e com percursos pouco sinuosos, revelando um padrão de drenagem tipo dendrítico, em que 
existem várias linhas de água afluentes (linhas de água tributárias) a desembocar numa única linha de água 

do desenvolvimento livre, em terrenos que oferecem fraca resistência à 

rochas eruptivas, assinalada a rosa alaranjado (com pontilhados 
Granitos porfiróides de grão médio ou fino a médio . 

Segundo a Sinopse geológica realizada para o estudo prévio das localizações da subestação de “Vila Fria B” 
se leucomesocráticas, de textura porfiróide, com fenocristais 

bastante desenvolvidos (1,5 a 2,5 cm de diâmetro médio). Representam granitos alcalinos, constituídos por 

zona relativamente aplanada, mas rodeada 
pelos vértices geodésicos de Pena Ruiva (411 m), Bouça (485 m) e Cruzeiro (477 m), mais precisamente 

emelhança da localização A, os terrenos do Silúrico, 
Sa – Corneanas, xistos 

. A descrição desta formação é idêntica à efetuada 

se no sopé de uma elevação com 375 m de altitude (v.g. Fonte do Ido), a NE da 

Caracterizar a Neotectónica na área de estudo, tendo em conta que na mesma estão reconhecidas 
de atividade tectónica no Quaternário, ou seja, movimentação "recente". Esta 

estudo estar incluída sobretudo na 
a na proximidade de falhas 

se a implantação da área de estudo sobre a carta neotectónica de Portugal 
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Figura 2.3 – Carta neotectónica de Portugal (Fonte: Ribeiro, A. e Cabral, J.M., 1993) 

 

No que se refere aos projetos das linhas elétricas e subestação em avaliação, considera-se que, pela sua 
natureza, os mesmos não têm qualquer impacte ao nível da neotectónica presente na área de estudo. De 
facto, e tal como descrito no EIA, dada a profundidade das escavações a realizar para a implantação dos 
apoios das linhas e das fundações da subestação, o que corresponde, no máximo, a 4 metros, não se se 
justificará, mesmo em fase de projeto de execução, a realização de estudos geológicos e geotécnicos de 
pormenor ou de reavaliação de impactes sobre a neotectónica, metodologia, aliás, que vem sido 
implementada pela REN, SA na totalidade dos seus projetos sujeitos a procedimento de Avaliação de 
Impacte Ambiental, salvo aqueles em que se tenham identificado, em fase de projeto de execução, 
condicionantes geológicas específicas que assim o recomendem. 

Tal consideração encontra igualmente suporte nos requisitos expressos no Guia Metodológico da REN para 
a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental de linhas elétricas, onde, no contexto do descritor geologia, 
a necessidade de proceder à identificação e caracterização das falhas não é um aspeto considerado. 
Salienta-se que a descrição fundamentada das falhas presentes ou prováveis na região apenas será 
possível realizar com recurso a um parecer de um especialista, extravasando as responsabilidades da 
equipa do presente EIA. 
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Por fim, salienta-se que, no conteúdo do Ofício do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), em 
resposta à consulta realizada pela Atkins a respeito da recolha de informação sobre condicionantes ao 
projeto, esta entidade não faz referência à neotectónica como um f
dos projetos em causa. 

e. Atendendo a que o Projeto se localiza na proximidade de falhas ativas indicar, nas Medidas de 
Minimização previstas para a Fase de Projeto de Execução, que devem ser adotadas, quer ao nível 
Projeto, quer dos processos construtivos, as soluções adequadas à ação da sismicidade (risco sísmico).

A caracterização da atividade tectónica de falhas é um assunto de especialidade geológica que se 
complementa com a sismologia, tendo por base o regist
taxas de movimentação baixas, e o registo de alguns eventos sísmicos históricos importantes ocorridos na 
área em estudo. 

Como resultado dos estudos desta atividade tectónica 
das construções, foi já definido, pelas competentes autoridades nacionais, um nível de risco sísmico geral, 
no caso em apreço, como a zona de mais baixa sismicidade em Portugal Continental. 

Como corolário, a engenharia civil é obrigada, po
respetivas ações sísmicas regulamentares, o que será efetuado no Projeto de Especialidade. Ou seja, a 
atividade sismogénica das falhas é caracterizada, para a engenharia civil, pelas ações sísmicas, 
na lei vigente, que se consideram atuantes sobre as construções a realizar (aterros, muros, contenções, 
edifícios, etc.). 

No caso em apreço, caso a subestação coincida com uma falha ativa será recomendável desviar a 
construção, o que requer a con
procedimentos da cálculo sísmico usuais em engenharia civil contemplam as ações sísmicas 
regulamentares sobre as construções, bem como disposições construtivas adequadas.

Caso a subestação coincida com uma falha não ativa, além dos procedimentos referidos anteriormente, 
serão estudados sistemas de fundação especiais para a situação ( a título de exemplo transmitir as cargas 
das construções para níveis mais profundos, vencer a possança da falha
transmitam as cargas para terrenos circundantes, mais estáveis ou de melhor qualidade (é comum em 
barragens este procedimento),estabilizar a falha com pregagens ou injeções ou outros sistemas de 
construção geotécnica). 

Em qualquer uma das situações abordadas, a obtenção de um Estudo Geológico
fundamental para as opções/decisões a tomar, o qual é elaborado apenas em fase de projeto de execução, 
pelo que apenas nessa fase será possível determinar a necessi

f. Completar o subcapítulo 5.3.5. (Sítios de interesse geológico), inclusive porque no próprio EIA é 
referida "a presença de importantes zonas associadas a p
informação indicada pelas diversas Câmaras Municipais consultadas, a consulta bibliográfica e a 
reconhecimentos locais. 
Caso se verifique a existência de novos locais com interesse geoconservacionista, deverão ser propostas 
Medidas de Minimização vocacionadas para a sua salvaguarda.

No capítulo 5.3.5 do EIA são descritos os geo
respetivo Inventário do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), única base de dados 
sistematizada que regista a referida informação. Segund
geo-sítios no distrito de Viana do Castelo (
da Peneda) e Granito Orbicular da Serra da Peneda
freguesia da Gavieira do concelho de Arcos de Valdevez, 
no presente EIA. No distrito do Porto, o referido Inventário não lista qualquer geo

Consultada a Lista de Inventariação de sítios de 
Geoturística, da Universidade do Minho (produzida na Tese de Mestrado “
Minho e sua valorização geoturística, M. Rodrigues (2009), verifica
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se que, no conteúdo do Ofício do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), em 
resposta à consulta realizada pela Atkins a respeito da recolha de informação sobre condicionantes ao 
projeto, esta entidade não faz referência à neotectónica como um fator relevante a considerar para a análise 

Atendendo a que o Projeto se localiza na proximidade de falhas ativas indicar, nas Medidas de 
Minimização previstas para a Fase de Projeto de Execução, que devem ser adotadas, quer ao nível 
Projeto, quer dos processos construtivos, as soluções adequadas à ação da sismicidade (risco sísmico).

A caracterização da atividade tectónica de falhas é um assunto de especialidade geológica que se 
complementa com a sismologia, tendo por base o registo de deslocamentos em falhas, normalmente com 
taxas de movimentação baixas, e o registo de alguns eventos sísmicos históricos importantes ocorridos na 

Como resultado dos estudos desta atividade tectónica – perigosidade local - e da vulnerab
das construções, foi já definido, pelas competentes autoridades nacionais, um nível de risco sísmico geral, 
no caso em apreço, como a zona de mais baixa sismicidade em Portugal Continental. 

Como corolário, a engenharia civil é obrigada, por força de lei, a considerar em todas as construções, as 
respetivas ações sísmicas regulamentares, o que será efetuado no Projeto de Especialidade. Ou seja, a 
atividade sismogénica das falhas é caracterizada, para a engenharia civil, pelas ações sísmicas, 
na lei vigente, que se consideram atuantes sobre as construções a realizar (aterros, muros, contenções, 

No caso em apreço, caso a subestação coincida com uma falha ativa será recomendável desviar a 
construção, o que requer a consulta de registos sobre falhas ativas. Caso tal não aconteça, os 
procedimentos da cálculo sísmico usuais em engenharia civil contemplam as ações sísmicas 
regulamentares sobre as construções, bem como disposições construtivas adequadas.

incida com uma falha não ativa, além dos procedimentos referidos anteriormente, 
serão estudados sistemas de fundação especiais para a situação ( a título de exemplo transmitir as cargas 
das construções para níveis mais profundos, vencer a possança da falha com estruturas adicionais, que 
transmitam as cargas para terrenos circundantes, mais estáveis ou de melhor qualidade (é comum em 
barragens este procedimento),estabilizar a falha com pregagens ou injeções ou outros sistemas de 

alquer uma das situações abordadas, a obtenção de um Estudo Geológico-Geotécnico é uma peça 
fundamental para as opções/decisões a tomar, o qual é elaborado apenas em fase de projeto de execução, 
pelo que apenas nessa fase será possível determinar a necessidade de medidas adicionais

Completar o subcapítulo 5.3.5. (Sítios de interesse geológico), inclusive porque no próprio EIA é 
referida "a presença de importantes zonas associadas a património geológico' (pág.80), 

sas Câmaras Municipais consultadas, a consulta bibliográfica e a 

Caso se verifique a existência de novos locais com interesse geoconservacionista, deverão ser propostas 
Medidas de Minimização vocacionadas para a sua salvaguarda. 

A são descritos os geo-sítios, ou Sítios de Interesse Geológico, conforme listados no 
respetivo Inventário do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), única base de dados 
sistematizada que regista a referida informação. Segundo este inventário, regista

sítios no distrito de Viana do Castelo (Afloramento de Granito Orbicular da Serra Couto do Osso (Serra 
Granito Orbicular da Serra da Peneda), observando-se, contudo, que ambos se 

freguesia da Gavieira do concelho de Arcos de Valdevez, ou seja, no exterior da área de estudo em análise 
No distrito do Porto, o referido Inventário não lista qualquer geo-sítio.

Consultada a Lista de Inventariação de sítios de Património Geológico do Vale do Minho e sua Valorização 
, da Universidade do Minho (produzida na Tese de Mestrado “Património geológico do Vale do 

Minho e sua valorização geoturística, M. Rodrigues (2009), verifica-se que nenhum dos troços e 
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se que, no conteúdo do Ofício do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), em 
resposta à consulta realizada pela Atkins a respeito da recolha de informação sobre condicionantes ao 

ator relevante a considerar para a análise 

Atendendo a que o Projeto se localiza na proximidade de falhas ativas indicar, nas Medidas de 
Minimização previstas para a Fase de Projeto de Execução, que devem ser adotadas, quer ao nível de 
Projeto, quer dos processos construtivos, as soluções adequadas à ação da sismicidade (risco sísmico). 

A caracterização da atividade tectónica de falhas é um assunto de especialidade geológica que se 
o de deslocamentos em falhas, normalmente com 

taxas de movimentação baixas, e o registo de alguns eventos sísmicos históricos importantes ocorridos na 

e da vulnerabilidade sísmica 
das construções, foi já definido, pelas competentes autoridades nacionais, um nível de risco sísmico geral, 
no caso em apreço, como a zona de mais baixa sismicidade em Portugal Continental.  

r força de lei, a considerar em todas as construções, as 
respetivas ações sísmicas regulamentares, o que será efetuado no Projeto de Especialidade. Ou seja, a 
atividade sismogénica das falhas é caracterizada, para a engenharia civil, pelas ações sísmicas, definidas 
na lei vigente, que se consideram atuantes sobre as construções a realizar (aterros, muros, contenções, 

No caso em apreço, caso a subestação coincida com uma falha ativa será recomendável desviar a 
sulta de registos sobre falhas ativas. Caso tal não aconteça, os 

procedimentos da cálculo sísmico usuais em engenharia civil contemplam as ações sísmicas 
regulamentares sobre as construções, bem como disposições construtivas adequadas. 

incida com uma falha não ativa, além dos procedimentos referidos anteriormente, 
serão estudados sistemas de fundação especiais para a situação ( a título de exemplo transmitir as cargas 

com estruturas adicionais, que 
transmitam as cargas para terrenos circundantes, mais estáveis ou de melhor qualidade (é comum em 
barragens este procedimento),estabilizar a falha com pregagens ou injeções ou outros sistemas de 

Geotécnico é uma peça 
fundamental para as opções/decisões a tomar, o qual é elaborado apenas em fase de projeto de execução, 

dade de medidas adicionais 

Completar o subcapítulo 5.3.5. (Sítios de interesse geológico), inclusive porque no próprio EIA é 
atrimónio geológico' (pág.80), recorrendo a 

sas Câmaras Municipais consultadas, a consulta bibliográfica e a 

Caso se verifique a existência de novos locais com interesse geoconservacionista, deverão ser propostas 

sítios, ou Sítios de Interesse Geológico, conforme listados no 
respetivo Inventário do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), única base de dados 

o este inventário, regista-se a presença de dois 
Afloramento de Granito Orbicular da Serra Couto do Osso (Serra 

se, contudo, que ambos se implantam na 
no exterior da área de estudo em análise 

sítio. 

io Geológico do Vale do Minho e sua Valorização 
Património geológico do Vale do 
se que nenhum dos troços e 
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localizações em estudo os atravessa ou se situa na vizinhança imediata. No interior da área de estudo, mas 
sem se incluir em qual troço ou localização, foi possível identificar os seguintes geosítios: 

• Geosítio “Alto dos Teares”, concelho de Valença, freguesia de Sanfins. Regista vários aspetos 
geológicos, como um filão pegmatítico com amazonite e filões aplito-pegmatíticos com granada; 

• Geosítio “Castelo de Furna”, concelho de Valença, freguesia de Boivão. Correspondente ao um 
inserberg granítico que se destaca pela imponência dos blocos, assim como outras formas, 
bastante peculiares, a várias escalas; 

• Geosítio “Penedo da Toca”, concelho de Monção, freguesia de Pias. Trata-se de uma bola 
granítica de dimensão assinalável. Está inserida na área com maior potencial para a produção de 
rochas ornamentais, nomeadamente do granito Rosa Monção; 

• Geosítio “Castelo S. Martinho da Penha”, concelho de Monção, freguesia de Abedim. 
Corresponde a granito porfiróide, de grão grosseiro ou médio, em que por vezes sobressaem 
megracristais de feldspato potássico, biotítico e de cor rosada; 

• Geosítio “Termas de Melgaço”, concelho de Melgaço, freguesia de Paderne. Corresponde a uma 
zona de grande interesse hidrogeológico, principalmente, pela natureza das suas águas 
medicinais; 

• Geosítio “Pesqueiras Rio Minho”, concelho de Melgaço, freguesia de Paderne. Refere-se a um 
encaixe do vale do Minho e outros aspetos de geomorfologia fluvial – as tradicionais pesqueiras 
do rio Minho (Melgaço). 

Na figura seguinte apresenta-se a localização dos referidos geosítios face ao projeto em avaliação. 

 

Figura 2.4 – Localização dos geosítios constantes da lista de Património Geológico do Vale do Minho 
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Para a análise das áreas com relevância geológica no interior da á
consultadas diversas entidades, nomeadamente, a DGEG, o LNEG e as Câmaras Municipais, tendo a 
totalidade da informação fornecida sido descrita no ponto 5.3.4 

No referido ponto 5.3.4 é indicado que:

“Os recursos geológicos existentes na área de estudo, de acordo com a informação facultada pela 
DGEG, em ofício enviado à ATKINS (Anexo A.2), referem
recursos minerais, onde se incluem pedreiras, concessões mineiras, áreas p
prospeção e pesquisa e concessões de águas minerais naturais. Todos estes recursos encontram 
representação no Desenho 7

De seguida efetua-se a caracterização dos recursos geológicos atravessados pela área

• Pedreiras 

No interior da área de estudo regista
localizadas nos concelhos de Monção e Valença. Os recursos minerais extraídos variam 
entre o Granito e as Ardósias. Na 
pela área de estudo, de acordo com os dados facultados pela DGEG.

Tabela 

N.º de Cadastro Denominação

6563 Curva da Espinhosa nº 2

5148 Azenha da Bouça

5325 Tocas de Vinho nº 2

5149 Lage do Rouxinol

5199 Monte dos Penedos nº 4

5199 Monte dos Penedos nº 4

5158 Monte dos Penedos nº 2

5913 Monte dos Penedos nº 5

6087 Monte dos Penedos nº 6

4441 Serdedelo 

- Chã de Moura 

- Penedo do Pinto

- Cernadas 

- Aradelas 

5471 Passos 

- 
Francisco Ferreira 
Fonseca & Filhos, Lda

 

A DGEG refere ainda que, a respeito da exploração de massas minerais (pedreiras), 
deverão ser consultadas as Câmaras Municipais envo
Economia do Norte (DRE

Efetivamente, a referida Direção Regional facultou à ATKINS uma lista com informação 
adicional, onde se verifica que existem mais pedreiras em exploração na área de estudo 
face às que inicialmente h
indicação destes elementos adicionais, solicitou
presentes na área de estudo em formato digital, sendo que a entidade respondeu apenas 
ter disponível os mapas de
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Para a análise das áreas com relevância geológica no interior da área de estudo, foram, contudo, 
consultadas diversas entidades, nomeadamente, a DGEG, o LNEG e as Câmaras Municipais, tendo a 
totalidade da informação fornecida sido descrita no ponto 5.3.4 – Recursos geológicos

No referido ponto 5.3.4 é indicado que: 

recursos geológicos existentes na área de estudo, de acordo com a informação facultada pela 
DGEG, em ofício enviado à ATKINS (Anexo A.2), referem-se à existência de várias áreas com 
recursos minerais, onde se incluem pedreiras, concessões mineiras, áreas p
prospeção e pesquisa e concessões de águas minerais naturais. Todos estes recursos encontram 

Desenho 7  (Outras Condicionantes Biofísicas). 

se a caracterização dos recursos geológicos atravessados pela área

No interior da área de estudo regista-se a presença de inúmeras Pedreiras, a maior parte 
localizadas nos concelhos de Monção e Valença. Os recursos minerais extraídos variam 
entre o Granito e as Ardósias. Na Tabela bela 5.2 identificam-se as pedreiras atravessas 
pela área de estudo, de acordo com os dados facultados pela DGEG.

Tabela 5.2 – Pedreiras atravessadas pela área de estudo 

Denominação Substância explorada Área (m2) 

Curva da Espinhosa nº 2 Granito 5793 

Azenha da Bouça - 1045 

Tocas de Vinho nº 2 - 852 

Lage do Rouxinol - 1073 

Monte dos Penedos nº 4 - 987 

Monte dos Penedos nº 4 - 1326 

Monte dos Penedos nº 2 - 464 

Monte dos Penedos nº 5 - 774 

Monte dos Penedos nº 6 - 410 

- 1585 

 - 704 

Penedo do Pinto - 892 

- 873 

- 733 

- 3052 

Francisco Ferreira 
Fonseca & Filhos, Lda Granito - 

A DGEG refere ainda que, a respeito da exploração de massas minerais (pedreiras), 
deverão ser consultadas as Câmaras Municipais envolvidas e a Direção Regional de 
Economia do Norte (DRE-N). 

Efetivamente, a referida Direção Regional facultou à ATKINS uma lista com informação 
adicional, onde se verifica que existem mais pedreiras em exploração na área de estudo 
face às que inicialmente haviam sido identificadas pelo ofício da DGEG. Perante a 
indicação destes elementos adicionais, solicitou-se à DRE-N a localização das pedreiras 
presentes na área de estudo em formato digital, sendo que a entidade respondeu apenas 
ter disponível os mapas de localização das pedreiras em papel. 
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rea de estudo, foram, contudo, 
consultadas diversas entidades, nomeadamente, a DGEG, o LNEG e as Câmaras Municipais, tendo a 

Recursos geológicos. 

recursos geológicos existentes na área de estudo, de acordo com a informação facultada pela 
se à existência de várias áreas com 

recursos minerais, onde se incluem pedreiras, concessões mineiras, áreas potenciais ou de 
prospeção e pesquisa e concessões de águas minerais naturais. Todos estes recursos encontram 

se a caracterização dos recursos geológicos atravessados pela área de estudo. 

se a presença de inúmeras Pedreiras, a maior parte 
localizadas nos concelhos de Monção e Valença. Os recursos minerais extraídos variam 

se as pedreiras atravessas 
pela área de estudo, de acordo com os dados facultados pela DGEG. 

 

Concelho 

Barcelos 

Valença 

Valença 

Valença 

Monção 

Monção 

Monção 

Monção 

Monção 

Ponte de Lima 

Ponte de Lima 

Monção 

Monção 

Monção 

Valença 

Vila do Conde 

A DGEG refere ainda que, a respeito da exploração de massas minerais (pedreiras), 
lvidas e a Direção Regional de 

Efetivamente, a referida Direção Regional facultou à ATKINS uma lista com informação 
adicional, onde se verifica que existem mais pedreiras em exploração na área de estudo 

aviam sido identificadas pelo ofício da DGEG. Perante a 
N a localização das pedreiras 

presentes na área de estudo em formato digital, sendo que a entidade respondeu apenas 
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No que respeita à consulta feita às Câmaras Municipais, a Câmara de Valença confirmou a 
presença das pedreiras Tocas do Vinho n.º 2 e Lage do Rouxinol (delimitações já facultadas 
pela DGEG).  

Da delimitação das pedreiras fornecida pela Câmara Municipal de Vila do Conde, verifica-se 
apenas a presença de uma pedreira em atividade na área de estudo, no lugar de Pijeiros, 
em Touguinhó, apesar das inúmeras encerradas que se localizam na área de estudo. 

Já as pedreiras e concessões/ contratos de exploração facultadas pela Câmara Municipal 
de Viana do Castelo encontram-se fora da área de estudo. 

As Câmaras Municipais de Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Ponte de Lima, Paredes 
de Coura, também consultadas no âmbito do Projeto, enviaram a Carta de Condicionantes 
do PDM com referências aos Recursos Geológicos dos respetivos concelhos. 

Na sequência dos levantamentos de campo realizados a respeito do descritor ocupação do 
solo constatou-se, contudo, que não existem pedreiras nos troços estudados e localizações 
alternativas para a S”VIB”, pelo que, para efeitos de caracterização da área de estudo, se 
optou por registar unicamente as pedreiras com as delimitações facultadas em formato 
digital pela DGEG e a pedreira em atividade facultada pela Câmara de Vila do Conde, 
conforme apresentado na Figura 5.10. 

• Áreas potenciais 

As áreas potenciais são áreas com interesse para a exploração dos recursos minerais 
metálicos que não constituem indústrias extrativas no presente. Contudo, no futuro, poderão 
constituir-se como tal, pelo que importa identificar e salvaguardar estas áreas. 

Coincidentes com os limites da área de estudo, ocorrem várias áreas potenciais de estanho, 
(Sn), volfrâmio (W), caulino, carvão, ferro (Fe), antimônio ou estíbio (Sb), ouro (Au), chumbo 
(Pb) e prata (Ag). Estas áreas encontram-se uniformemente distribuídas pela área de 
estudo desde o seu limite sul até ao concelho de Ponte de Lima. Verifica-se ainda uma área 
potencial de Titanium (Ti) no concelho de Ponte Lima. 

Da totalidade de áreas potenciais presentes na área de estudo, três são interferidas pelo 
troço 3 (área potencial de antimônio, área potencial de ouro e antimônio e área potencial de 
caulino) e uma é ligeiramente interferida pelo troço 10B (área potencial de volfrâmio), onde 
se irá instalar a linha entre a S”VV” e S”VIB”. 

• Concessões mineiras 

A maior parte das concessões atravessadas pela área de estudo são concessões já 
atribuídas para a exploração de Caulino, sendo que apenas uma das concessões constitui 
um pedido - Concessão de Formigoso (Tabela 5.3).  

Da totalidade das concessões mineiras presentes no interior da área de estudo, constata-se 
que nenhuma é atravessada pelos troços e localizações em estudo. 

Tabela 5.3 – Concessões mineiras atravessadas pela área de estudo 

N.º de Cadastro Denominação Substância Situação Área (m2) Concelho 

MNC000038 Cumieira nº 7 Caulino Concedido 1321219 Barcelos 

MNC000039 Carreiro Caulino Concedido 506025 Barcelos 

MNC000089 Cunha Caulino Concedido 999936 Vila do Conde 

MNC000105 Gandra Caulino Concedido 419250 Barcelos 

MNPC11604 Formigoso Qz, Feld. e Li Pedido 156204 Ponte de Lima 
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• Pedido de prospeção e pesquisa

Na área de estudo existem 3 áreas alvo de pedidos de prospeção e pesquisa de minerais 
metálicos (quartzo, feldspato, lít
localizadas no concelho de Ponte de Lima (
atravessada pelos troços ou localizações em estudo.

Note-se que estas áreas, tal como as áreas potenciais, são áreas com int
exploração de metais por parte das empresas titulares dos pedidos. Atualmente não 
constituem indústrias extrativas, contudo, no futuro, poderão constituir
importa salvaguardar.

Tabela 5.4

N.º de Cadastro Titular do Pedido

MNPPP0164 José Aldeia Lagoa & Filhos, S.A.

MNPPP0218 Felmica - Minerais Industriais, S.A.

MNPPP0193 José Aldeia Lagoa & Filhos, S.A.

 

• Concessão de água mineral natural e respetivos perímetros de proteção

Na zona norte da área de estudo ocorrem 3 concessões de águas minerais 
Santo Antão e Melgaço 

A maior das concessões é constituída pelas águas de Melgaço, seguida pelas Águas de 
Grichões (em Paredes de Coura), às quais se encontram associadas zonas de proteção 
imediata, intermédia e alargada 

Note-se que a concessão das Águas de Santo Antão (em Monção) não possui zonas de 
proteção associadas. Já no caso das Termas de Eirogo (concelho de Barcelos), apenas é 
atravessada pela área de estudo a sua área de proteção alargada.

Tabela 

N.º de Cadastro 

HM0040000 Água de Grichões

HM0570000 Água de Santo Antão

HM0260000 Melgaço

 

Tabela 

N.º de Cadastro 

HM0040000 Água de Grichões

HM0260000 Melgaço

HM0520000 Termas do Eirogo

 

No que respeita à interferência destas áreas com os troços e localizações em estudo, 
verifica-se que a zona de proteção alargada das Águas de Grichões é atravessada pelo 
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Pedido de prospeção e pesquisa 

Na área de estudo existem 3 áreas alvo de pedidos de prospeção e pesquisa de minerais 
metálicos (quartzo, feldspato, lítio e caulino), encontrando-se as de maiores dimensões 
localizadas no concelho de Ponte de Lima (Tabela 5.4), ainda que nenhuma seja 
atravessada pelos troços ou localizações em estudo. 

se que estas áreas, tal como as áreas potenciais, são áreas com int
exploração de metais por parte das empresas titulares dos pedidos. Atualmente não 
constituem indústrias extrativas, contudo, no futuro, poderão constituir
importa salvaguardar. 

5.4 – Pedidos de prospeção e pesquisa na área de estudo

Titular do Pedido Substância Área (m2) 

José Aldeia Lagoa & Filhos, S.A. Qz, Feld e Li 4882304 

Minerais Industriais, S.A. Qz, Feld e Li 6134188 

José Aldeia Lagoa & Filhos, S.A. Qz, Feld e Li 3329358 

Concessão de água mineral natural e respetivos perímetros de proteção

Na zona norte da área de estudo ocorrem 3 concessões de águas minerais 
Santo Antão e Melgaço (Tabela 5.5). 

A maior das concessões é constituída pelas águas de Melgaço, seguida pelas Águas de 
Grichões (em Paredes de Coura), às quais se encontram associadas zonas de proteção 
imediata, intermédia e alargada (Tabela 5.6). 

e que a concessão das Águas de Santo Antão (em Monção) não possui zonas de 
proteção associadas. Já no caso das Termas de Eirogo (concelho de Barcelos), apenas é 
atravessada pela área de estudo a sua área de proteção alargada. 

Tabela 5.5 – Concessões de água mineral na área de estudo

Denominação Área (m2) Concelho

Água de Grichões 506300 Paredes de Coura

Água de Santo Antão 499790 Monção 

Melgaço 3189784 Melgaço 

Tabela 5.6 – Perímetros de proteção das águas minerais 

Denominação Zona de Proteção Área (m

Água de Grichões 

Imediata 11259

Intermédia 762141

Alargada 2648730

Melgaço 

Imediata 9180

Intermédia 2209096

Alargada 20785037

Termas do Eirogo Alargada 12830450

No que respeita à interferência destas áreas com os troços e localizações em estudo, 
se que a zona de proteção alargada das Águas de Grichões é atravessada pelo 
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Na área de estudo existem 3 áreas alvo de pedidos de prospeção e pesquisa de minerais 
se as de maiores dimensões 
, ainda que nenhuma seja 

se que estas áreas, tal como as áreas potenciais, são áreas com interesse para a 
exploração de metais por parte das empresas titulares dos pedidos. Atualmente não 
constituem indústrias extrativas, contudo, no futuro, poderão constituir-se como tal, pelo que 

a na área de estudo 

Concelho 

Ponte de Lima 

Ponte de Lima 

Paredes de Coura e Vila 
Nova de Cerveira 

Concessão de água mineral natural e respetivos perímetros de proteção 

Na zona norte da área de estudo ocorrem 3 concessões de águas minerais - em Grichões, 

A maior das concessões é constituída pelas águas de Melgaço, seguida pelas Águas de 
Grichões (em Paredes de Coura), às quais se encontram associadas zonas de proteção 

e que a concessão das Águas de Santo Antão (em Monção) não possui zonas de 
proteção associadas. Já no caso das Termas de Eirogo (concelho de Barcelos), apenas é 

a mineral na área de estudo 

Concelho 

Paredes de Coura 

 

 

 

Área (m2) 

11259 

762141 

2648730 

9180 

2209096 

20785037 

12830450 

No que respeita à interferência destas áreas com os troços e localizações em estudo, 
se que a zona de proteção alargada das Águas de Grichões é atravessada pelo 
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troço 36B e a zona de proteção alargada das águas de Melgaço é ligeiramente atravessada 
pelo troço 42. Nestes troços irá instalar-se a linha entre a S”VIB” e a Rede Espanhola. 

• Aproveitamento Hidroelétrico 

De acordo com a informação facultada pela DGEG, ocorrem 4 aproveitamentos 
hidroelétricos no interior da área de estudo. Na envolvente da S”VV”, localizam-se os 
aproveitamentos da Azenha Nova e Rego Naval, e na proximidade dos troços 33B e 34B, 
onde se irá instalar a linha entre a S”VIB” e a Rede Espanhola, localizam-se os 
aproveitamentos de Labruja e de Paus, respetivamente. Verifica-se contudo, que apesar de 
próximos os aproveitamento hidroelétricos referidos não interferem com a delimitação dos 
troços em estudo. 

Tabela 5.7 – Aproveitamento Hidroelétrico na área de estudo 

Denominação Concelho 

Paus Paredes de Coura 

Labruja Ponte de Lima 

Azenha Nova Vila do Conde 

Rego Naval Vila do Conde 

 

• Parques Eólicos 

De acordo com a informação facultada pela DGEG, verifica-se a presença de 5 parques eólicos no 
interior da área de estudo, os quais se encontram concentrados na zona norte da área de estudo, 
nos concelhos de Valença, Arcos de Valdevez, Monção e Melgaço (Tabela 5.8).  

Verifica-se que os troços e localizações em estudo não interferem com a implantação de nenhum 
dos aerogeradores dos parques eólicos em referência, apesar de se registar a proximidade do troço 
36A ao parque eólico do Alto Minho I – Picoto e do troço 39 aos parque eólicos de Alagoa de Cima 
e Alto Minho I –Mendoiro /Bustavade, em cujos troços se  irá instalar a linha entre a S”VIB” e a 
Rede Espanhola. 

Tabela 5.8 – Parques eólicos na área de estudo 

Denominação Concelho 

Alto Minho I – Picoto Valença e Paredes de Coura 

Alto Minho I – Mendoiro / Bustavade Monção 

Alagoa de Cima Arcos de Valdevez 

Alto Minho I – Santo António Monção e Melgaço 

Alto Minho I - Corisco Melgaço 

 

Na figura seguinte apresenta-se a implantação dos recursos geológicos acima referidos, sendo 
possível verificar que nos troços e localizações apenas se verificam os seguintes atravessamentos: 

• Área potencial de volfrâmio – atravessada pelo troço 10B; 

• Zona de proteção alargada das Águas de Grichões – atravessada pelo troço 36B; 

• Zona de proteção alargada das Águas de Melgaço – atravessada pelo troço 42. 

 



Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 
Espanha, a 400 kV 
Aditamento ao EIA 
Elementos Adicionais 

 

Imp – 5007_R3 
 

Figura 5.10 – Recursos geológicos, minerais e energéticos presentes na área de estudo (Fonte: DGEG

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 

Recursos geológicos, minerais e energéticos presentes na área de estudo (Fonte: DGEG
Vila do Conde) 
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Recursos geológicos, minerais e energéticos presentes na área de estudo (Fonte: DGEG, CM 
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(...). 

Sob o ponto de vista das condicionantes geológicas, o EIA refere ainda, no seu ponto 5.8.3.3: 

(...) 

De acordo com a informação facultada pela DGEG, em resposta ao pedido de informação da ATKINS, 
no interior da área de estudo existem várias áreas com características geológicas, a saber (Desenho 8 ): 

• Pedreiras – nenhuma das quais é se encontra no interior dos troços ou localizações em estudo. 

No interior da área de estudo regista-se a presença de 16 Pedreiras, a maior parte localizadas 
nos concelhos de Valença e Monção, bem como em Barcelos, Ponte de Lima e Vila do Conde. 
Os recursos minerais extraídos variam entre o Granito e as Ardósias. 

• Áreas potenciais – três áreas potenciais encontram-se totalmente no interior do troço 3 (área 
potencial de antimônio, área potencial de ouro e antimônio e área potencial de caulino) e uma 
área potencial está ligeiramente no interior do troço 10B (área potencial de volfrâmio). 

Coincidentes com os limites da área de estudo, ocorrem várias áreas potenciais de estanho, 
(Sn), volfrâmio (W), caulino, ferro (Fe), antimônio ou estíbio (Sb). Estas áreas encontram-se 
uniformemente distribuídas pela área de estudo desde o seu limite Sul até ao concelho de 
Ponte de Lima. Verifica-se ainda uma área potencial de Titanium (Ti) no concelho de Ponte de 
Lima. 

• Concessões mineiras – nenhuma das quais se encontra no interior dos troços ou localizações 
em estudo. 

Ocorrem 3 concessões mineiras no interior da área de estudo, tratando-se de concessões para 
a exploração de Caulino. 

• Pedido de prospeção e pesquisa – nenhum se encontra no interior dos troços ou localizações 
em estudo. 

Na área de estudo existem 2 áreas alvo de pedidos de prospeção e pesquisa de minerais 
metálicos (quartzo, feldspato e lítio), em nome das empresas Felmica – Minerais Industriais SA 
e José Almeida Lagoa & Filhos SA, ambos localizados no concelho de Ponte de Lima. 

• Concessão de água mineral natural e respetivos perímetros de proteção – as extremidades da 
zona de proteção alargada das Águas de Grichões encontra-se no interior dos troços 36 B e 
troço 34 B e o troço 42 é tangente à zona de proteção alargada das Águas de Melgaço. 

A área de estudo apresenta 3 concessões de água mineral natural e respetivos perímetros de 
proteção, a saber, Águas de Santo Antão, Melgaço e Águas de Grichões, bem como apresenta 
ainda a zona alargada das Termas do Eirogo. 

A constituição de servidões relativas a massas minerais (pedreiras e concessões mineiras) segue o 
regime previsto no Decreto-Lei n.º 90/90 de 16 de março e no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de 
outubro. A constituição de servidões relativas a águas de nascente segue o regime previsto no Decreto-
Lei n.º 90/90. De acordo com esta servidão administrativa, a construção de infraestruturas que 
inviabilizem a exploração dos recursos que aí ocorrem fica impedida, sem parecer favorável da DGEG. 

No que respeita às áreas de recursos geológicos, constata-se que apesar das várias ocorrências 
localizadas na proximidade imediata da área de estudo e no seu interior, verifica-se a interferência de 
uma área potencial - no troço 10B (área potencial de volfrâmio) – da zona de proteção alargada das 
Águas de Grichões (no interior do troço 36B) e da zona de proteção alargada das Águas de Melgaço 
(ligeiramente atravessada pelo troço 42). 

Relativamente às águas minerais naturais, as servidões são constituídas pelo Decreto-Lei n.º 90/90 e 
Decreto-Lei n.º 86/90, ambos de 16 de março, e no caso de exploração “é fixado um perímetro de 
proteção com base em estudos hidrogeológicos, para garantir a disponibilidade e as características da 
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água, bem como as condições para uma boa exploração. O perímetro de proteção abrange três zonas: 
zona imediata, zona intermédia e zona alargada (Art.º 12º do DL 90/90)”
servidão são: 

• na zona imediata de proteção são proibidas construções de qualquer espécie, a realização de 
aterros ou outras operações que impliquem ou tenham como efeito modificações no terreno 
(entre outras restrições) (Art.º 42º do DL n.º 90/90);

• na zona intermédia são proi
específica da entidade competente (Art.º 43º do DL n.º 90/90);

• na zona alargada podem ser proibidas as atividades interditas na zona imediata, tendo para tal 
de existir um Despacho do Minis
interferência ou contaminação para a água mineral natural(Art.º 44º do DL n.º 90/90);

Quanto às áreas potenciais e aos pedidos de concessão ou de prospeção, muito embora não 
constituam uma servidão ou 
exploração, dependendo do seu potencial geológico, estas áreas poderão dar origem ao 
aproveitamento direto do recurso geológico, em função do critério de necessidade e, ou, oportunidade. 
Desta forma, no futuro estas áreas poderão tornar
momento acautelar. 

De referir, que a delimitação dos troços e localizações em estudo procurou minimizar a interferência 
com todas as áreas de exploração de recursos 

(...) 

g. Apresentar as referências bibliográficas utilizadas, de forma bem explícita e completa e não apenas 
através da indicação do apelido do autor e do ano de publicação.

Junto se apresenta a bibliografia consultada para o

• Geosolve (2013). Sinopse geológica realizada para o estudo prévio das localizações da 
subestação de “Vila Fria B”.

• IGC (1970). Carta geológica de Portugal, à escala 1:50.000. Folha 5
Cadastral. 

• IGC (1989). Carta geológica de Portugal, à escala 1:200.000. Instituto Geográfico e Cadastral.

• LNEG (2010). Carta Geológica de Portugal na
Energia e Geologia. 

• Ribeiro, A. e Cabral, J.M. (1993). Carta neotectónica de Portugal.

• Rodrigues, M (2009). “Património geológico do Vale do Minho e sua valorização geoturística”. 
Dissertação de mestrado em Património Geológico e Geoconservação. Universidade do Minho. 
2009. http://hdl.handle.net/
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água, bem como as condições para uma boa exploração. O perímetro de proteção abrange três zonas: 
zona imediata, zona intermédia e zona alargada (Art.º 12º do DL 90/90)” 1. Assim, as consequências da 

a imediata de proteção são proibidas construções de qualquer espécie, a realização de 
aterros ou outras operações que impliquem ou tenham como efeito modificações no terreno 
(entre outras restrições) (Art.º 42º do DL n.º 90/90); 

na zona intermédia são proibidas as atividades interditas na zona imediata, salvo autorização 
específica da entidade competente (Art.º 43º do DL n.º 90/90); 

na zona alargada podem ser proibidas as atividades interditas na zona imediata, tendo para tal 
de existir um Despacho do Ministro da tutela, quando se considerar que existe risco de 
interferência ou contaminação para a água mineral natural(Art.º 44º do DL n.º 90/90);

Quanto às áreas potenciais e aos pedidos de concessão ou de prospeção, muito embora não 
 restrição de utilidade pública, uma vez que no presente não têm 

exploração, dependendo do seu potencial geológico, estas áreas poderão dar origem ao 
aproveitamento direto do recurso geológico, em função do critério de necessidade e, ou, oportunidade. 

a forma, no futuro estas áreas poderão tornar-se áreas de exploração, facto que importa de 

De referir, que a delimitação dos troços e localizações em estudo procurou minimizar a interferência 
com todas as áreas de exploração de recursos geológicos existentes nesta área.

Apresentar as referências bibliográficas utilizadas, de forma bem explícita e completa e não apenas 
através da indicação do apelido do autor e do ano de publicação. 

Junto se apresenta a bibliografia consultada para o presente Aditamento: 

Geosolve (2013). Sinopse geológica realizada para o estudo prévio das localizações da 
subestação de “Vila Fria B”. 

Carta geológica de Portugal, à escala 1:50.000. Folha 5-A. Instituto Geográfico e 

rta geológica de Portugal, à escala 1:200.000. Instituto Geográfico e Cadastral.

Carta Geológica de Portugal na escala 1:1.000.000. Laboratório Nacional de 

Ribeiro, A. e Cabral, J.M. (1993). Carta neotectónica de Portugal. 

Património geológico do Vale do Minho e sua valorização geoturística”. 
Dissertação de mestrado em Património Geológico e Geoconservação. Universidade do Minho. 

http://hdl.handle.net/1822/10799; 
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água, bem como as condições para uma boa exploração. O perímetro de proteção abrange três zonas: 
. Assim, as consequências da 

a imediata de proteção são proibidas construções de qualquer espécie, a realização de 
aterros ou outras operações que impliquem ou tenham como efeito modificações no terreno 

bidas as atividades interditas na zona imediata, salvo autorização 

na zona alargada podem ser proibidas as atividades interditas na zona imediata, tendo para tal 
tro da tutela, quando se considerar que existe risco de 

interferência ou contaminação para a água mineral natural(Art.º 44º do DL n.º 90/90); 

Quanto às áreas potenciais e aos pedidos de concessão ou de prospeção, muito embora não 
restrição de utilidade pública, uma vez que no presente não têm 

exploração, dependendo do seu potencial geológico, estas áreas poderão dar origem ao 
aproveitamento direto do recurso geológico, em função do critério de necessidade e, ou, oportunidade. 

se áreas de exploração, facto que importa de 

De referir, que a delimitação dos troços e localizações em estudo procurou minimizar a interferência 
geológicos existentes nesta área. 

Apresentar as referências bibliográficas utilizadas, de forma bem explícita e completa e não apenas 

Geosolve (2013). Sinopse geológica realizada para o estudo prévio das localizações da 

A. Instituto Geográfico e 

rta geológica de Portugal, à escala 1:200.000. Instituto Geográfico e Cadastral. 

escala 1:1.000.000. Laboratório Nacional de 

Património geológico do Vale do Minho e sua valorização geoturística”. 
Dissertação de mestrado em Património Geológico e Geoconservação. Universidade do Minho. 



 Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 
Espanha, a 400 kV 
Aditamento ao EIA 

Elementos Adicionais 
 

Imp – 5007_R3 Página 18 
 

2.1.2. A.2. Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

2.1.2.1. Recursos Hídricos Superficiais  

a. Nas áreas de intervenção indicadas como B e C para a localização da Subestação de Vila Fria B e 
caminhos de acesso, deverá ser inequivocamente referido se existe efetivamente um leito definido das 
linhas de água. Caso exista, deverá ser efetuada a sua implantação com o maior rigor possível, em 
cartografia, devidamente legendada. 
Deverá ainda ser efetuada uma melhor caracterização dessas linhas de água e detalhar o tipo de 
intervenções a efetuar, avaliando, de forma inequívoca, os impactes daí decorrentes e ainda as respetivas 
medidas de minimização a adotar. 

A caracterização da presença de linhas de água potencialmente afetadas pelas localizações em estudo 
para a subestação de Vila Fria B encontra-se já detalhada no EIA, conforme a seguir se transcreve. Todas 
as linhas de água identificadas não apresentam, contudo, leito desenvolvido ou caudal, correspondendo a 
linhas de escorrência que, preventivamente, são consideradas linhas de água, de modo a minimizar 
qualquer potencial afetação. 

Assim, no capítulo 3.3.3.2.3, relativo aos aspetos de drenagem da localização B , é referido o seguinte: 

“Relativamente à drenagem, há a referir como o facto de a plataforma da subestação estar situada 
numa zona de encosta, pelo que as bacias afluentes à subestação se cifram numa área total de 
cerca de 4,3 ha. 

Da análise do desenho de drenagem incluído no estudo prévio de construção civil, e apresentado 
no Anexo B.1.2  do presente EIA, verifica-se que a localização B se implanta numa zona, onde o 
caminho de acesso à subestação interfere com uma linha de água, tal como representado na figura 
seguinte. 
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Figura 3.5 - Linhas de água no local de implantação da S”VIB” 

 

O escoamento do caudal gerado pela plataforma da subestação será garantido através de sete 
descargas distintas que afluirão às linhas de água mais próximas, apresentando as seguintes 
características: 

Tabela 3.5 – Características das Bacias de Descarga previstas na Localização B para escoamento dos caudais 

Bacia 

BSEB.2 

BSEB.3 

BSEB.4 

BSEB.5 

BSEB.6 

BSEB.7 

BSEB.8 

 

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 

Linhas de água no local de implantação da S”VIB” - localização B (extrato do Dese
61560 do Estudo Prévio de Construção Civil) 

O escoamento do caudal gerado pela plataforma da subestação será garantido através de sete 
descargas distintas que afluirão às linhas de água mais próximas, apresentando as seguintes 

Características das Bacias de Descarga previstas na Localização B para escoamento dos caudais 
gerados na plataforma da subestação  

Áreas (ha) Qa (l/s) 20 anos Secção adotada (m)

0.5 102.29 1 ∅ 0,60

0.6 122.75 1 ∅ 0,60

0.4 81.83 1 ∅ 0,60

0.6 122.75 1 ∅ 0,60

1.1 225.04 1 ∅ 0,60

0.7 143.20 1 ∅ 0,60

0.4 81.83 1 ∅ 0,60
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localização B (extrato do Desenho SVIB – 

O escoamento do caudal gerado pela plataforma da subestação será garantido através de sete 
descargas distintas que afluirão às linhas de água mais próximas, apresentando as seguintes 

Características das Bacias de Descarga previstas na Localização B para escoamento dos caudais 

Secção adotada (m) 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 

0,60 
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Para assegurar a drenagem transversal do caminho de acesso, verificou-se ainda ser necessário 
implantar um aqueduto (PH-B.1 – passagem hidráulica), no local da segunda travessia da linha de 
água com a estrada, assumindo-se que a montante os caudais são reduzidos e a água é 
encaminhada para uma valeta. 

Após análise dos dados recolhidos e do traçado previsto, foi efetuado um dimensionamento desta 
nova travessia, atendendo à dimensão e forma das bacias hidrográficas contribuintes, às 
intensidades de precipitação, e respetivos tempos de concentração, e intervalo de recorrência. 

A metodologia adotada na verificação da secção das passagens hidráulicas é a que vem publicada 
pelo U.S. Bureau of Public Roads, usualmente utilizada neste tipo de estudos. 

Na tabela seguinte apresenta-se o cálculo hidráulico para o dimensionamento da passagem 
hidráulica existente na localização B da S”VIB”. 

Tabela 3.6 – Passagens Hidráulicas – Caudal de Dimensionamento - Localização B da S”VIB” 

PH Área 
(ha) 

L 
Talvegue 

(Km) 

Cota 
máx 
(m) 

Cota min 
(m) 

tc 
(h) C 

Qp 
(m3/s) 
100 
anos 

Secção 
Adotada (m) 

B.1 5,8 0,15 407 392,5 0,11 0,38 0,86 1 ∅ 0,90 

 

(...)“. 

Fica então claro que a localização B implica apenas o atravessamento de uma linha de água, na zona do 
seu caminho de acesso, conforme cartografado no extrato da figura 3.5 do EIA e detalhadamente no Anexo 
B.1.2 do EIA. Para o atravessamento desta linha de água encontra-se prevista a construção de uma 
passagem hidráulica, conforme acima dimensionado. 

Conforme descrito no capítulo 5.2.3 (relativo à fisiografia), “(...) o caminho de acesso para a localização B 
da subestação interfere com uma linha de água afluente da ribª do Lourinhal – já a norte da cumeada 
principal e portanto pertencente à bacia hidrográfica do rio Lima.” 

Já no capítulo 3.3.3.3.3, relativo aos aspetos de drenagem da localização C , é referido o seguinte: 

“Relativamente à drenagem, há a referir, que as bacias afluentes à subestação se cifram numa área 
total de cerca de 4,3 ha. 

Da análise do desenho de drenagem incluído no estudo prévio de construção civil, e apresentado 
no Anexo B.1.2  do presente EIA, verifica-se que a localização C se implanta numa zona que 
interfere com a presença de três linha de água, duas localizadas sob plataforma da subestação, a 
serem desviadas, e uma atravessada pelo caminho de acesso, tal como representado na figura 
seguinte. 
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Figura 3.6- Linhas de água no local de im

 

Para escoamento dos caudais gerados pela plataforma da subestação está prevista a implantação 
de 2 descargas, apresentando as seguintes característi

 

Tabela 3.8 – Características das Bacias de Descarga previstas na Localização C para escoamento dos caudais 

Bacia Áreas (ha)

BSEC.4 

BSEC.5 

 

Para garantir a continuidade do sistema hidrológico existente será necessário proceder ao desvio de 
duas linhas de água de forma a que a Subestação não seja afetada por fenómenos extremos de 
precipitação, sendo necessária a implantação do aqueduto (PH
Subestação. O outro aqueduto a implantar na via de Acesso, designado de PH
continuidade da linha de água da Bacia BSEC.1.

Após análise dos dados recolhidos e do traçado previsto, foi efetuado um dimensionamento dest
novas travessias, atendendo à dimensão e forma das bacias hidrográficas contribuintes, às 
intensidades de precipitação, e respetivos tempos de concentração, e intervalo de recorrência.

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 

 

  

Linhas de água no local de implantação da S”VIB” - localização C (extrato do Desenho 
61561 do Estudo Prévio de Construção Civil) 

Para escoamento dos caudais gerados pela plataforma da subestação está prevista a implantação 
de 2 descargas, apresentando as seguintes características: 

Características das Bacias de Descarga previstas na Localização C para escoamento dos caudais 
gerados na plataforma da subestação  

Áreas (ha) Qa (l/s) 20 anos Secção adotada (m)

3.2 654.65 1 ∅

1.1 225.04 1 ∅

Para garantir a continuidade do sistema hidrológico existente será necessário proceder ao desvio de 
duas linhas de água de forma a que a Subestação não seja afetada por fenómenos extremos de 
precipitação, sendo necessária a implantação do aqueduto (PH-C.2) na via de Acesso à 
Subestação. O outro aqueduto a implantar na via de Acesso, designado de PH
continuidade da linha de água da Bacia BSEC.1. 

Após análise dos dados recolhidos e do traçado previsto, foi efetuado um dimensionamento dest
novas travessias, atendendo à dimensão e forma das bacias hidrográficas contribuintes, às 
intensidades de precipitação, e respetivos tempos de concentração, e intervalo de recorrência.
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localização C (extrato do Desenho SVIB – 

Para escoamento dos caudais gerados pela plataforma da subestação está prevista a implantação 

Características das Bacias de Descarga previstas na Localização C para escoamento dos caudais 

Secção adotada (m) 

∅ 0,80 

∅ 0,60 

Para garantir a continuidade do sistema hidrológico existente será necessário proceder ao desvio de 
duas linhas de água de forma a que a Subestação não seja afetada por fenómenos extremos de 

C.2) na via de Acesso à 
Subestação. O outro aqueduto a implantar na via de Acesso, designado de PH-C.1 garantirá a 

Após análise dos dados recolhidos e do traçado previsto, foi efetuado um dimensionamento destas 
novas travessias, atendendo à dimensão e forma das bacias hidrográficas contribuintes, às 
intensidades de precipitação, e respetivos tempos de concentração, e intervalo de recorrência. 
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A metodologia adotada na verificação da secção das passagens hidráulicas é a que vem publicada 
pelo U.S. Bureau of Public Roads, usualmente utilizada neste tipo de estudos. 

Na tabela seguinte apresenta-se o cálculo hidráulico para o dimensionamento das passagens 
hidráulicas existentes na localização C da S”VIB”. 

Tabela 3.9 – Passagens Hidráulicas – Caudal de Dimensionamento - Localização C da S”VIB” 

PH 
Área 
(ha) 

L 
Talvegue 

(Km) 

Cota 
máx 
(m) 

Cota min 
(m) 

tc 
(h) 

C 

Qp 
(m3/s) 
100 
anos 

Secção 
Adotada (m) 

C.1 3.5 0.09 292.5 272 0.07 0.63 1.12 1 ∅ 0,90 

C.2 22.9 0.83 365 278 0.40 0.63 2.91 1 ∅ 1,40 

. 

(...)“ 

A localização C implica, assim, o atravessamento de três linhas de água, duas localizadas sob plataforma 
da subestação, a serem desviadas, e uma atravessada pelo caminho de acesso, conforme cartografado no 
extrato da figura 3.6 do EIA e detalhadamente no Anexo B.1.2 do EIA. Estas linhas de água não 
apresentam designação específica, correspondendo a afluentes do ribº de Milhãos (ou Milhões). 

Para garantir a continuidade do sistema hidrológico existente será necessário proceder ao desvio de duas 
linhas de água de forma a que a subestação não seja afetada por fenómenos extremos de precipitação, 
sendo necessária a implantação de um aqueduto na via de Acesso à Subestação. O outro aqueduto a 
implantar na via de Acesso, garantirá a continuidade da terceira linha de água. 

Salienta-se ainda que apenas em fase de projeto de execução, com a definição exata da implantação da 
subestação se poderá afinar a análise desenvolvida em fase de estudo prévio. 

2.1.2.2. Recursos Hídricos Subterrâneos  

a. Proceder a uma melhor caracterização dos recursos hídricos subterrâneos existentes na área de 
estudo, com vista à caracterização do ambiente atual relativamente à área de implantação do projeto. 
Deverão ser devidamente identificados os recursos hídricos subterrâneos. Esta caracterização deverá 
contemplar a inventariação dos recursos hídricos subterrâneos potencialmente afetados pelo projeto. 

Conforme descrito no EIA, a área de estudo do projeto em avaliação abrange uma área territorial muito 
vasta, implantando-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo. Nesta unidade encontram-se 
individualizados pelo ex-INAG 10 sistemas aquíferos, nenhum dos quais, contudo, é atravessado pela área 
de estudo, conforme se verifica por análise da figura seguinte. Da mesma forma se confirma que o projeto 
não atravessa qualquer zona de concessão de águas minerais (segundo informação da DGEG). 
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Da consulta às bases de dados do ex
interior da área de estudo, que config

Salienta-se ainda que, das informações apresentadas pela Direção Geral de Energia 
entidades contactadas no contexto do EIA não se identificou qualquer situação sensív
recursos hídricos subterrâneos no interior da área de estudo.

Considera-se que face aos reduzidos volumes e profundidades das escavações a efetuar e perante as 
áreas de ocupação dos apoios (tanto na fase de constru
produzir pequenos ajustes em tempo de obra
subterrânea e infiltração natural da água em resultado do 

Atendendo ao exposto, não se prevê a afetação de qualquer recurs
linhas. A avaliação para o projeto da subestação é feita no ponto seguinte.

b. Deverá ainda ser avaliada, com rigor, a afetação dos recursos hídricos subterrâneos, que poderá 
advir da implantação do projeto, nomeadamen
enunciar medidas de compensação para eventuais captações afetadas, devendo ser rigorosamente 
identificadas. 

Conforme descrito no ponto 5.8.3.4.1, 
delimitação de perímetros de proteção 

A este respeito refira-se que de acordo com a informação facultada pelas Águas do Noroeste (a qual inclui 
elementos referentes às infraestruturas dos siste
do Noroeste e Águas do Ave), identifica
nascentes) do Sistema das Águas do Minho e Lima na área de estudo, ainda que nenhuma destas esteja no 
interior dos troços e localizações em estudo.

Da mesma forma, tal foi confirmado pelo trabalho de campo realizado para o estudo das localizações.

Seguidamente, transcreve-se o descrito no EIA, a respeito dos impactes sobre os recursos hídricos 
subterrâneos pelas localizações da subestação de Vila Fria B (capítulo 5.4.13.3.1)
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ex-INAG, verifica-se a inexistência de zonas de elevada produtividade no 
interior da área de estudo, que configurem situações dignas de proteção ou de individualização

se ainda que, das informações apresentadas pela Direção Geral de Energia 
entidades contactadas no contexto do EIA não se identificou qualquer situação sensív
recursos hídricos subterrâneos no interior da área de estudo. 

se que face aos reduzidos volumes e profundidades das escavações a efetuar e perante as 
áreas de ocupação dos apoios (tanto na fase de construção como na fase de exploração)

nos ajustes em tempo de obra, não são expectáveis alterações relevantes na circulação 
subterrânea e infiltração natural da água em resultado do projeto 

não se prevê a afetação de qualquer recurso hídrico subterrâneo pelo
. A avaliação para o projeto da subestação é feita no ponto seguinte. 

Deverá ainda ser avaliada, com rigor, a afetação dos recursos hídricos subterrâneos, que poderá 
advir da implantação do projeto, nomeadamente na área de implantação da Subestação de "Vila Fria B", e 
enunciar medidas de compensação para eventuais captações afetadas, devendo ser rigorosamente 

Conforme descrito no ponto 5.8.3.4.1, observa-se a inexistência de diplomas próprios
perímetros de proteção às captações existentes na área de estudo do EIA

se que de acordo com a informação facultada pelas Águas do Noroeste (a qual inclui 
elementos referentes às infraestruturas dos sistemas das Águas do Minho e Lima, Águas do Cávado, Águas 
do Noroeste e Águas do Ave), identifica-se a existência de 8 captações de água subterrânea (furos e 
nascentes) do Sistema das Águas do Minho e Lima na área de estudo, ainda que nenhuma destas esteja no 
interior dos troços e localizações em estudo. 

Da mesma forma, tal foi confirmado pelo trabalho de campo realizado para o estudo das localizações.

se o descrito no EIA, a respeito dos impactes sobre os recursos hídricos 
pelas localizações da subestação de Vila Fria B (capítulo 5.4.13.3.1) 
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se a inexistência de zonas de elevada produtividade no 
urem situações dignas de proteção ou de individualização específica.  

se ainda que, das informações apresentadas pela Direção Geral de Energia e Geologia e demais 
entidades contactadas no contexto do EIA não se identificou qualquer situação sensível em matéria de 

se que face aos reduzidos volumes e profundidades das escavações a efetuar e perante as 
ração) e possibilidade de 

não são expectáveis alterações relevantes na circulação 

o hídrico subterrâneo pelos projetos das 

Deverá ainda ser avaliada, com rigor, a afetação dos recursos hídricos subterrâneos, que poderá 
te na área de implantação da Subestação de "Vila Fria B", e 

enunciar medidas de compensação para eventuais captações afetadas, devendo ser rigorosamente 

se a inexistência de diplomas próprios que publiquem a 
do EIA. 

se que de acordo com a informação facultada pelas Águas do Noroeste (a qual inclui 
mas das Águas do Minho e Lima, Águas do Cávado, Águas 

se a existência de 8 captações de água subterrânea (furos e 
nascentes) do Sistema das Águas do Minho e Lima na área de estudo, ainda que nenhuma destas esteja no 

Da mesma forma, tal foi confirmado pelo trabalho de campo realizado para o estudo das localizações. 

se o descrito no EIA, a respeito dos impactes sobre os recursos hídricos 
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“De uma forma geral, os potenciais impactes do projeto sobre os recursos hídricos subterrâneos 
decorrem da possibilidade de se afetar as condições naturais de infiltração e escoamento 
subterrâneo de água, assim como da introdução de contaminação sobre os referidos recursos 
hídricos, tratando-se estes, no entanto, de impactes excecionais. 

De acordo com o Projeto de Construção Civil da subestação, prevê-se a realização de escavações 
para a implantação da plataforma, à cota 205,55 m (localização A) ou 406,75 m (localização B) ou 
272,05 m (localização C). Atendendo à fase de desenvolvimento do projeto, não se conhecem ainda 
as profundidades de escavação que será necessário efetuar para a implantação de fundações e 
nivelamento do terreno em cada uma das localizações, conhecendo-se apenas uma ordem de 
grandeza relativamente aos volumes de movimentação de terra associados a cada localização. A 
este respeito refira-se que se preveem volumes de escavação superiores para a regularização do 
terreno e decapagem no caso da alternativa de localização C, com 94.031,44 m3, enquanto que a 
S”VIB”-A apresenta um volume de 78.767,30 m3 e a S”VIB”-B um volume de 50.745,56 m3. 

Assim, não é de excluir a hipótese de, durante as atividades de escavação, se intersectarem 
massas de água ou fraturas com circulação de água, especialmente no caso da localização S”VIB”- 
C. 

O estudo geológico e geotécnico desenvolvido no âmbito do Estudo Prévio da subestação descreve 
que, a área de implantação das localizações A e C, apresentam semelhanças quanto à geologia 
regional, revelando a presença de formações constituídas por xistos e grauvaques, com faixas de 
xistos grafitosos, liditos e quartzitos intercalados. Na localização B, relativamente à geologia regional, 
destacam-se as rochas eruptivas – Granitos porfiróides de grão médio ou fino a médio. 

Ainda que não seja possível determinar a probabilidade de ocorrência de interferências a nível 
freático, uma vez que, nesta fase, se desconhecem as profundidades de escavação, será durante a 
fase de construção que se tomarão as medidas consideradas necessárias para que não se coloque 
em risco a estabilidade das fundações e a interferência ou contaminação das águas sub-superficiais 
interceptadas. 

Em matéria de recursos hídricos subterrâneos, prevê-se ainda que o projeto seja responsável pelo 
aumento das áreas impermeabilizadas e consequentemente pela redução local das taxas de 
infiltração de água. No entanto, tendo em conta a reduzida aptidão aquífera das formações 
hidrogeológicas presentes em geral na área de influência da subestação, não se considera que o 
projeto da subestação possa vir a ser responsável pela introdução de impactes com significado 
nesta matéria.” 

Confirma-se, assim, a inexistência de captações (mesmo privadas) existentes na proximidade imediata da 
subestação (localizações alternativas). 

2.1.3. A.3. Ecologia 

a. Deverá ser efetuada a retificação do Desenho 11 - Áreas de Maior Relevância Ecológica, o qual 
deverá incluir, não apenas os elementos já representados (áreas de proteção às alcateias de Lobo e 
habitats - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, 4030-Charnecas secas europeias e 
9230-Carvalhais Galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica), mas também o seguinte: 

i. Áreas classificadas; 

ii. Corredores ecológicos; 

iii. Áreas muito críticas/críticas para as espécies da avifauna com estatuto de ameaça e, designadamente, 
para as rapinas, de acordo com o definido no Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação 
de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica - componente avifauna (ICNB, 2010). 

No Anexo C são representadas efetivamente as áreas muito críticas para as rapinas, localizadas no 
SIC/ZPE/IBA/Parque Nacional da Peneda-Gerês (PTCON0001/ PTZPE0002/PT002), mas não as áreas 
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críticas. Se bem que as primeiras não afetem a área de estudo, algumas das áreas críticas inserem
mesma, pelo que devem ser representadas.

iv. Áreas de proteção aos abrigos de quirópteros de imp
Na pág. 83 (ponto 4.2.1.1 - Ecologia) é referido que a área de estudo é adjacente a um abrigo de 
importância local/regional para quirópteros, próximo de Melgaço. Deste modo, este abrigo, bem como a 
respetiva área de proteção, devem ser também representados cartograficamente, de forma a poder avaliar
se a influência do projeto sobre o mesmo. De referir que o limite da área de estudo nesta zona, de acordo 
com a Figura 1,1 (pág. 6), se situa nas imediações de Melgaço, para
mencionado. 
v. Delimitação (com as necessárias retificações) dos habitats da Rede Natura 2000, de uma forma que 
permita avaliar o seu grau de afetação.
Em resultado do fraco trabalho de campo realizado, o Desenho 10 (Carta de 
representa uma grande área de habitats potenciais, que não são depois refletidos no Desenho 11 (Áreas de 
Maior Relevância Ecológica). Para o Desenho 11 foram apenas transcritos os habitats confirmados, o que 
se traduz numa pequena percentagem, face aos potencialmente existentes.
Isto significa que podem ser afetadas áreas significativas de habitats naturais protegidos, sem que essa 
afetação seja adequadamente avaliada. Assim, e na ausência de informação concreta sobre a presença 
efetiva desse habitat, adotando o princípio da precaução, devem ser transcritos para o Desenho 11 as áreas 
de habitat potencial referenciadas no Desenho 10 e devem ser tratadas como se ef
presentes. 

Áreas Classificadas e corredores ecológicos

No ponto 5.6.1.5. - Identificação de áreas de maior relevância ecológica
os critérios específicos para definir as áreas de maior relevância 
estudo definida, os quais se transcrevem segui

“A delimitação de áreas de maior relevância ecológica (de maior interesse conservacionista) foi efetuada 
durante o trabalho de campo e através da análise detalhada das informações bibliográficas e da carta de 
habitats e biótopos obtida. Foram def
níveis distintos. 

O primeiro nível corresponde às áreas consideradas ecologicamente “Muito Sensíveis” e que incluem os 
seguintes dois critérios: 

• Áreas com presença de habitats ou espécies
140/99 de 24 de Abril com a redação dada pelo Decreto

• 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

• Áreas consideradas como críticas por ICNB (2010a,b);

O segundo nível inclui apenas um critério e corresponde às áreas cons

• Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais (que correspondam aos seus locais 
de abrigo e reprodução), as quais estejam incluídas no Decreto
redação dada pelo Decreto
proteção ou consideradas raras a nível nacional. 

• Áreas consideradas como sensíveis segundo ICNB (2010a,

                                                      
2 O que corresponde às áreas muito críticas definidas por ICNB
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críticas. Se bem que as primeiras não afetem a área de estudo, algumas das áreas críticas inserem
elo que devem ser representadas. 

Áreas de proteção aos abrigos de quirópteros de importância nacional, regional ou local.
Ecologia) é referido que a área de estudo é adjacente a um abrigo de 

importância local/regional para quirópteros, próximo de Melgaço. Deste modo, este abrigo, bem como a 
oteção, devem ser também representados cartograficamente, de forma a poder avaliar

se a influência do projeto sobre o mesmo. De referir que o limite da área de estudo nesta zona, de acordo 
com a Figura 1,1 (pág. 6), se situa nas imediações de Melgaço, para onde é r

s necessárias retificações) dos habitats da Rede Natura 2000, de uma forma que 
permita avaliar o seu grau de afetação. 
Em resultado do fraco trabalho de campo realizado, o Desenho 10 (Carta de 

rande área de habitats potenciais, que não são depois refletidos no Desenho 11 (Áreas de 
Maior Relevância Ecológica). Para o Desenho 11 foram apenas transcritos os habitats confirmados, o que 

entagem, face aos potencialmente existentes. 
Isto significa que podem ser afetadas áreas significativas de habitats naturais protegidos, sem que essa 
afetação seja adequadamente avaliada. Assim, e na ausência de informação concreta sobre a presença 

desse habitat, adotando o princípio da precaução, devem ser transcritos para o Desenho 11 as áreas 
de habitat potencial referenciadas no Desenho 10 e devem ser tratadas como se ef

Áreas Classificadas e corredores ecológicos  

Identificação de áreas de maior relevância ecológica (pág. 193) do EIA, apresentam
os critérios específicos para definir as áreas de maior relevância ecológica (AMRE) 
estudo definida, os quais se transcrevem seguidamente:  

A delimitação de áreas de maior relevância ecológica (de maior interesse conservacionista) foi efetuada 
durante o trabalho de campo e através da análise detalhada das informações bibliográficas e da carta de 
habitats e biótopos obtida. Foram definidos 3 critérios para a sua definição, os quais se incluem em dois 

O primeiro nível corresponde às áreas consideradas ecologicamente “Muito Sensíveis” e que incluem os 

Áreas com presença de habitats ou espécies de flora prioritárias de acordo com o Decreto
140/99 de 24 de Abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro;

Áreas que coincidam com os locais de reprodução ou abrigo de espécies animais com estatuto CR, 
ugal e/ou a nível internacional ou classificadas como SPEC 1, de acordo com os 

critérios da BirdLife International para a avifauna2.  

Áreas consideradas como críticas por ICNB (2010a,b); 

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 Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro, sujeitas a legislação específica de 
proteção ou consideradas raras a nível nacional.  

Áreas consideradas como sensíveis segundo ICNB (2010a, b)”. 

O que corresponde às áreas muito críticas definidas por ICNB. 
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críticas. Se bem que as primeiras não afetem a área de estudo, algumas das áreas críticas inserem-se na 

ortância nacional, regional ou local. 
Ecologia) é referido que a área de estudo é adjacente a um abrigo de 

importância local/regional para quirópteros, próximo de Melgaço. Deste modo, este abrigo, bem como a 
oteção, devem ser também representados cartograficamente, de forma a poder avaliar-

se a influência do projeto sobre o mesmo. De referir que o limite da área de estudo nesta zona, de acordo 
onde é referenciado o abrigo 

s necessárias retificações) dos habitats da Rede Natura 2000, de uma forma que 

Em resultado do fraco trabalho de campo realizado, o Desenho 10 (Carta de Biótopos e Habitats) 
rande área de habitats potenciais, que não são depois refletidos no Desenho 11 (Áreas de 

Maior Relevância Ecológica). Para o Desenho 11 foram apenas transcritos os habitats confirmados, o que 

Isto significa que podem ser afetadas áreas significativas de habitats naturais protegidos, sem que essa 
afetação seja adequadamente avaliada. Assim, e na ausência de informação concreta sobre a presença 

desse habitat, adotando o princípio da precaução, devem ser transcritos para o Desenho 11 as áreas 
de habitat potencial referenciadas no Desenho 10 e devem ser tratadas como se efetivamente estivessem 

(pág. 193) do EIA, apresentam-se 
ecológica (AMRE) dentro da área de 

A delimitação de áreas de maior relevância ecológica (de maior interesse conservacionista) foi efetuada 
durante o trabalho de campo e através da análise detalhada das informações bibliográficas e da carta de 

inidos 3 critérios para a sua definição, os quais se incluem em dois 

O primeiro nível corresponde às áreas consideradas ecologicamente “Muito Sensíveis” e que incluem os 

de flora prioritárias de acordo com o Decreto-Lei n.º 
Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro; 

Áreas que coincidam com os locais de reprodução ou abrigo de espécies animais com estatuto CR, 
ugal e/ou a nível internacional ou classificadas como SPEC 1, de acordo com os 

ideradas “Sensíveis”:  

Áreas com presença de habitats e espécies vegetais ou animais (que correspondam aos seus locais 
Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a 

005 de 24 de Fevereiro, sujeitas a legislação específica de 
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Estes critérios foram definidos de modo a definir as áreas onde efetivamente ocorrem valores ecológicos 
com interesse para a conservação, e que são importantes salvaguardar face à implantação de novas 
infraestruturas. 

As áreas classificadas são áreas, delimitadas geograficamente, que abrangem um conjunto de valores 
ecológicos com interesse para a conservação. No entanto, nestas áreas ocorrem outros valores que do 
ponto de vista ecológico têm pouco interesse (como povoações, monoculturas de produção florestal, áreas 
agrícolas, etc.), pelo que é importante definir as áreas que realmente apresentam valores ecológico com 
interesse para a conservação. Por outro lado, importa referir que no exterior das áreas classificadas existem 
valores ecológicos com interesse para a conservação que é importante salvaguardar. Assim, o 
atravessamento de áreas classificadas, sem ter em conta os valores ecológicos existentes, é/ deve ser 
avaliado no descritor ordenamento do território, encontrando-se representadas no Desenho 5 do EIA, que 
se apresenta no respetivo Volume 2. 

Relativamente aos corredores ecológicos, são áreas de 1km definidas, por norma, em torno de rios 
principais e afluentes nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal. Estas áreas são espaços 
considerados de grande relevância para a promoção dos processos de comunicação, reprodução, 
dispersão e migração de espécies silvestres, pelo facto de se privilegiar a manutenção e regeneração da 
vegetação natural. 

Tal como referido para as áreas classificadas, estas áreas abrangem locais com baixo interesse para a 
conservação do ponto de vista ecológico. Assim, tal como para as áreas classificadas, os critérios utilizados 
para definição de áreas de maior relevância ecológica permitem delimitar as áreas onde realmente ocorrem 
valores com interesse para a conservação. 

Assim, através da aplicação dos critérios acima apresentados foi possível definir um conjunto de áreas 
(abrangidas ou não pelas áreas classificadas) onde ocorrem ou podem ocorrer valores ecológicos que 
interessa conservar e que de alguma forma podem condicionar a implantação do projeto. Por esta razão no 
EIA, não foram representadas as Áreas classificadas, nem os corredores ecológicos, no Desenho 11, 
referente às Áreas de Maior Relevância Ecológica. 

Ainda assim, considera-se que estes elementos podem ser relevantes enquanto elementos de 
enquadramento aos valores ecológicos presentes na área de estudo, pelo que foram representados no 
Desenho A.2  (revisão do Desenho 11 do EIA) (Anexo B ) enquanto elementos de enquadramento e não 
como Áreas de Maior Relevância Ecológica.  

Áreas muito críticas/críticas para as espécies da avifauna com estatuto de ameaça 

Conforme referido no EIA ponto 5.6.2.3.3. – Avifauna (pág. 211) e no ponto 5.6.2.5. – Áreas de maior 
relevância ecológica (pág. 241), de acordo com o Manual de apoio à análise de projetos relativos à 
instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010), a área de estudo 
(buffer de 200m em redor dos troços em estudo) não atravessa áreas críticas ou muito críticas para 
qualquer grupo de avifauna. Por esta razão, decidiu-se não apresentar no EIA esta informação no Desenho 
11 - Áreas de maior relevância ecológica. 

No entanto, conforme solicitado no pedido de elementos adicionais, o Desenho 11 foi reformulado 
(Desenho A.2, Anexo B ), apresentando-se as áreas muito críticas/críticas na envolvente da área de estudo, 
enquanto elementos complementares aos valores naturais presentes. 

Áreas de proteção aos abrigos de quirópteros de importância nacional, regional ou local 

Conforme referido no EIA ponto 5.6.2.3.5 – Quirópteros, através da informação disponibilizada pelo ICNB na 
área de estudo – área compreendida pelo buffer de 200m em redor dos troços em análise – não foram 
identificados abrigos de quirópteros de importância nacional, regional ou local, nem áreas de proteção 
definidas em torno dos mesmos segundo o ICNB (2010).  

De facto existe um abrigo de importância local/regional na zona de Melgaço, que se localiza a cerca de 6km 
a nordeste da área de estudo considerada no EIA (buffer de 200m em redor dos troços), o qual era 
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adjacente à área considerada nas Grandes Condicionantes (ponto 4.2.1.1 
refere-se que os troços em estudo não intercetam o 
abrigos, segundo o ICNB (2010). 

De acordo com o solicitado no pedido de elementos adicionais, o Desenho 11 foi reformulado
Anexo B ), apresentando-se as áreas 
elementos complementares sobre os valores naturais presentes na área envolvente

Habitats da Rede Natura 2000 

Tendo em conta a experiência e conhecimentos
do EIA, em foto-interpretação e elaboração de cartografia de biótopos e habitats, e atendendo à bibliogr
disponível para a área abrangida pelo projeto, considera
suficiente para uma rigorosa avaliação dos potenciais impactes resultantes da implantação da infraestrutura 
em causa. Contudo, tendo em conta a dimensão 
presentes, devido principalmente a: 

a) inacessibilidade das áreas, o que impede a identificação dos bioindicadores; 

b) pequena dimensão de determinados habitats (muitas vezes sem expressão cartográ
que se realiza a cartografia e/ou inseridos noutros habitats de maior expressividade) o que implica uma 
prospeção mais exaustiva que não é viável no âmbito de um EIA

c) inviabilidade de visitar todas as manchas de 

Tendo em consideração o exposto, sempre que se verificou pelo menos uma das situações anteriormente 
referidas optou-se por considerar a ocorrência do habitat como potencial, tendo em conta as características 
do biótopo em causa. 

No entanto, tendo em conta o princípio de precaução sugerido
cartografia com todas as áreas de habitat 
para a definição das áreas de maio
nível das AMRE e os outros habitats no segundo nível das AMRE.

Ressalva-se, no entanto, que a maioria das áreas de habitat considerado como potencial dizem respeito ao 
habitat 4030 – Charnecas secas europeias, que têm uma elevada representatividade a nível nacional e se 
inserem no segundo nível de AMRE. Assim, apesar de haver um aumento na percentagem de afetação 
destas AMRE, nomeadamente através da instalação de apoios, esta afetação
face à representatividade deste habitat na área de estudo, na envolvente da mesma e aos níveis regionais e 
nacional. Saliente-se, ainda, que em fase de RECAPE, será dado cumprimento ao previsto no Guia da REN 
(Anexo LA18): 

“Deverá ser efetuada uma caracterização pormenorizada dos habitats existentes nos locais de 
implantação dos apoios e uma caracterização mais geral dos habitats existentes na zona de 
protecção correspondente ao traçado da linha.

Nas situações em que a ocorrência
Habitats seja previsível, deverá igualmente ser elaborada uma cartografia de detalhe, à escala de 
Projeto, nas zonas dos apoios.

Deverão ainda ser definidas as zonas de exclusão ou de ocupação 
a cartografia dos habitats e espécies, a considerar no momento da definição de locais de instalação 
de estaleiros e acessos (novos ou a melhorar).
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rea considerada nas Grandes Condicionantes (ponto 4.2.1.1 – Ecologia (pág. 82). No entanto, 
se que os troços em estudo não intercetam o buffer de proteção de 500m definido para este tipo de 

no pedido de elementos adicionais, o Desenho 11 foi reformulado
se as áreas dos abrigos de importância nacional regional ou local, enquanto 

elementos complementares sobre os valores naturais presentes na área envolvente 

Tendo em conta a experiência e conhecimentos, dos técnicos envolvidos na execução do descritor Ecologia 
interpretação e elaboração de cartografia de biótopos e habitats, e atendendo à bibliogr

disponível para a área abrangida pelo projeto, considera-se que o trabalho de campo executado foi 
suficiente para uma rigorosa avaliação dos potenciais impactes resultantes da implantação da infraestrutura 
em causa. Contudo, tendo em conta a dimensão da área não é possível a confirmação de todos os habitats 

 

a) inacessibilidade das áreas, o que impede a identificação dos bioindicadores; 

b) pequena dimensão de determinados habitats (muitas vezes sem expressão cartográ
que se realiza a cartografia e/ou inseridos noutros habitats de maior expressividade) o que implica uma 
prospeção mais exaustiva que não é viável no âmbito de um EIA em fase de estudo prévio

c) inviabilidade de visitar todas as manchas de vegetação presentes na área de estudo. 

Tendo em consideração o exposto, sempre que se verificou pelo menos uma das situações anteriormente 
se por considerar a ocorrência do habitat como potencial, tendo em conta as características 

o princípio de precaução sugerido, apresenta-se no Desenho
cartografia com todas as áreas de habitat potenciais, classificando-as de acordo com os critérios adotados 

definição das áreas de maior relevância ecológica, inserindo-se os habitats prioritários no primeiro 
tats no segundo nível das AMRE. 

se, no entanto, que a maioria das áreas de habitat considerado como potencial dizem respeito ao 
Charnecas secas europeias, que têm uma elevada representatividade a nível nacional e se 

inserem no segundo nível de AMRE. Assim, apesar de haver um aumento na percentagem de afetação 
destas AMRE, nomeadamente através da instalação de apoios, esta afetação será sempre muito reduzida 
face à representatividade deste habitat na área de estudo, na envolvente da mesma e aos níveis regionais e 

se, ainda, que em fase de RECAPE, será dado cumprimento ao previsto no Guia da REN 

tuada uma caracterização pormenorizada dos habitats existentes nos locais de 
implantação dos apoios e uma caracterização mais geral dos habitats existentes na zona de 
protecção correspondente ao traçado da linha. 

Nas situações em que a ocorrência de espécies de Flora listadas nos anexos II e IV da Directiva 
Habitats seja previsível, deverá igualmente ser elaborada uma cartografia de detalhe, à escala de 
Projeto, nas zonas dos apoios. 

Deverão ainda ser definidas as zonas de exclusão ou de ocupação condicionada, tendo em atenção 
a cartografia dos habitats e espécies, a considerar no momento da definição de locais de instalação 
de estaleiros e acessos (novos ou a melhorar).” 
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Ecologia (pág. 82). No entanto, 
de proteção de 500m definido para este tipo de 

no pedido de elementos adicionais, o Desenho 11 foi reformulado (Desenho A.2, 
abrigos de importância nacional regional ou local, enquanto 

 à área de estudo. 

dos técnicos envolvidos na execução do descritor Ecologia 
interpretação e elaboração de cartografia de biótopos e habitats, e atendendo à bibliografia 

se que o trabalho de campo executado foi 
suficiente para uma rigorosa avaliação dos potenciais impactes resultantes da implantação da infraestrutura 

da área não é possível a confirmação de todos os habitats 

a) inacessibilidade das áreas, o que impede a identificação dos bioindicadores;  

b) pequena dimensão de determinados habitats (muitas vezes sem expressão cartográfica à escala a 
que se realiza a cartografia e/ou inseridos noutros habitats de maior expressividade) o que implica uma 

em fase de estudo prévio; 

vegetação presentes na área de estudo.  

Tendo em consideração o exposto, sempre que se verificou pelo menos uma das situações anteriormente 
se por considerar a ocorrência do habitat como potencial, tendo em conta as características 

Desenho  A.2 (Anexo B ) a 
as de acordo com os critérios adotados 

se os habitats prioritários no primeiro 

se, no entanto, que a maioria das áreas de habitat considerado como potencial dizem respeito ao 
Charnecas secas europeias, que têm uma elevada representatividade a nível nacional e se 

inserem no segundo nível de AMRE. Assim, apesar de haver um aumento na percentagem de afetação 
será sempre muito reduzida 

face à representatividade deste habitat na área de estudo, na envolvente da mesma e aos níveis regionais e 
se, ainda, que em fase de RECAPE, será dado cumprimento ao previsto no Guia da REN 

tuada uma caracterização pormenorizada dos habitats existentes nos locais de 
implantação dos apoios e uma caracterização mais geral dos habitats existentes na zona de 

de espécies de Flora listadas nos anexos II e IV da Directiva 
Habitats seja previsível, deverá igualmente ser elaborada uma cartografia de detalhe, à escala de 

condicionada, tendo em atenção 
a cartografia dos habitats e espécies, a considerar no momento da definição de locais de instalação 
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b. No que concerne ainda à ocorrência de áreas muito críticas/críticas para a avifauna na área de 
estudo, verifica-se ainda a existência de aspetos contraditórios na medida em que no ponto 4.2,1.1 - 
Ecologia (pág. 82) é referido que a área de estudo abrange na totalidade uma área muito crítica para a 
avifauna e coincide marginalmente com outra. No entanto, no início da pág. 242 (ponto 5.6.2.5 - Áreas de 
maior relevância ecológica) é referido que não se identificaram quaisquer áreas que constituam 
condicionantes à implementação do projeto, não sendo conhecidas áreas consideradas como muito críticas, 
críticas ou sensíveis para este grupo faunístico. 
Assim, deverá ser apresentado esclarecimento para esta discrepância, para além da respetiva 
representação cartográfica das áreas muito críticas/críticas para a avifauna, ocorrentes na área de estudo, 
de acordo com o acima solicitado relativamente à reformulação do Desenho 11. 

No ponto 4.2.1.1 do EIA – Ecologia (pág. 82) é apresentada a análise relativa às Grandes Condicionantes 
da LMAT do Litoral Norte. Tal como explicado nos pontos 1.4.2.1 – Fase 0 – Delimitação da área de estudo 
(pág. 4) e 4.1. – Enquadramento (pág. 76), numa fase inicial os projetos em avaliação foram avaliados de 
forma integrada com outras intervenções previstas no Projeto do Eixo zona de Alfena – “Vila do Conde” – 
“Vila Fria B” – Espanha, a 400KV, considerando uma área de estudo de 4 km centrada no corredor base 
proposto em fase de concurso. Esta área realmente intercetava na totalidade uma área muito crítica para a 
avifauna e coincidia marginalmente com outra. A partir da análise de grandes condicionantes efetuada foi 
possível delimitar os troços a estudar no EIA, minorando assim a afetação de valores naturais. 

No entanto, durante a fase de elaboração do EIA, para o descritor Ecologia foi considerada uma área de 
estudo de 400m, correspondente aos troços apresentados no ponto 4.2.6 – Delimitação final dos troços e 
localizações (pag. 96), e não a área de estudo de 4km analisada em fase de Grandes Condicionantes. A 
área de estudo definida no descritor de Ecologia permite uma avaliação rigorosa dos impactes decorrentes 
da implantação e funcionamento da infraestrutura sobre os valores ecológicos. Contudo, por lapso, no ponto 
5. Caracterização do Ambiente Afetado, nomeadamente no capítulo relativo ao descritor Ecologia (ponto 
5.6), não foi especificada que a área de estudo analisada foi de 400m centrada no corredor dos troços em 
estudo (buffer de 200m). Assim, a área de estudo, compreendida por um buffer de 200m, analisada no 
descritor Ecologia, não interceta nenhuma área muito crítica ou crítica para a avifauna. O ponto 5.6.2.5 – 
Áreas de maior relevância ecológica (pág. 243) diz respeito à área de estudo definida para a fase final do 
EIA, ou seja, para a área dos troços em análise. 

Contudo, conforme solicitado no ponto a.iii) do pedido de elementos adicionais, apresentam-se no 
Desenho A.2  (Anexo B ) as áreas muito críticas e críticas para a avifauna presentes na envolvente aos 
troços/localizações analisados no EIA. 

 

c. Suscita algumas dúvidas. a declaração, no ponto 6.4.5.3.2 - Fase de exploração, de que os 
impactes sobre a flora durante a fase de exploração resultam do aumento do risco de incêndio decorrente 
da desmatação de uma faixa de proteção, onde se procede ao corte e ao decote das árvores. O objetivo da 
abertura desta faixa de proteção é precisamente a gestão de combustíveis de modo a diminuir o risco de 
incêndio, tendo em conta que os materiais sobrantes desta desmatação não podem ser deixados no terreno. 
Assim, e embora se concorde que os impactes sobre a flora durante a fase de exploração são diminutos, 
deverá ser esclarecido o sentido desta afirmação. 

A declaração referida no EIA – capítulo 6.4.5.3.2 – Fase de exploração relativas aos impactes sobre a flora, 
diz respeito aos riscos inerentes à atividade corte ou decote de árvores. Tendo em conta que estas ações 
envolvem meios humanos e mecânicos considera-se que associada a esta tarefa existe um aumento do 
risco de incêndio durante a sua execução. 
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d. Todos os elementos mencionados na alínea a. correspondem a áreas de maior relevânci
e, como tal, não podem ser desprezados na comparação de alternativas. No que diz respeito ao fator 
Ecologia, a comparação de alternativas efetuada considera apenas, em relação aos diversos troços, o não 
atravessamento (ou atravessamento) de áre
partida para esta asserção é o Desenho 11, que padece das deficiências já acima referidas.
Assim, após a retificação do Desenho 11, os troços deverão ser reavaliados em relação ao fator Ecologia, 
de modo a entrar em linha de conta com os elementos agora solicitados, devendo assim ser feita uma nova 
redefinição das soluções preferenciais, caso se justifique.

Dos elementos solicitados na alínea 
sofreram alterações, ocorrendo um aumento da expressividade destas áreas na área de estudo. No entanto, 
o aumento destas AMRE resume-se sobretudo a um aumento de áreas de habitat 4030 
europeias (AMRE nível 2), que tal como referido 
nível regional e nacional, pelo que, tendo em conta as características do projeto, a sua afetação tem 
impactes muito reduzidos na conservação do habitat. 

Assim, relativamente ao apresentado no EIA
alcateias e dos corredores ecológicos. Contudo, visto ter havido o aumento das áreas de habitat 
consideradas como de maior relevância ecológica, apresenta
conta apenas esta alteração: 

• Zona 1 – Não são afetadas áreas de maior relevância ecológica. 
apresentada no EIA, relativamente às soluções preferenciais;

• Zona 2 – Não são afetadas áreas de maior relevância ecológica. 
apresentada no EIA, relativamente às soluções preferenciais;

• Zona 3 – Os troços T14, T15, T24, T25 e T28 atravessam áreas de maior relevância ecológica de 
nível 2, nomeadamente áreas de habitat 4030 
análise apresentada no EIA

• Zona 4 – O troço T22 atravessa uma área de maior relevância ecológica de nível 1, 
nomeadamente o habitat prioritário 92E0* 
excelsior, localizada no rio 
ecológica de nível 2, nomeadamente de habitat 4030 
T24, T25, T26, T28 e T31) e habitat 9230 
Quercus pyrenaica (T31). Apesar do troço T22 atravessar uma área de maior relevância 
ecológica de nível, tendo em conta a tipologia do projeto, considera
apoios na zona da linha de água (onde o habitat 92E0* está presente) ou na envolvente (
que esta se encontra em zona de vale). Assim, 
soluções preferenciais mantém
a subestação preferencial;

• Zona 5 – Nesta zona existem alternativa
nível 1, nomeadamente o habitat prioritário 91E0* 
Fraxinus excelsior (T33C e T34B), no rio Coura. Como este rio se localiza em zona de vale e 
tendo em conta a tipologia de projeto, considera
relevância ecológica onde este habitat está presente. São atravessadas também áreas de maior 
relevância ecológica de nível 2, nomeadamente de habitat 4030 
(T32B, T32C, T33A, T33B, T33C, T34A, T34B, T35, T36A, T36B, T37 e T38B) e habitat 9230 
Carvalhais galaico portugueses de 
T36B, T37 e T38B). Mantém
preferenciais; 

• Zona 6 – O troço T40 atravessa uma área de maior relevância ecológica de nível 1, 
correspondente ao habitat prioritário 91E0* 

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 

Todos os elementos mencionados na alínea a. correspondem a áreas de maior relevânci
e, como tal, não podem ser desprezados na comparação de alternativas. No que diz respeito ao fator 
Ecologia, a comparação de alternativas efetuada considera apenas, em relação aos diversos troços, o não 
atravessamento (ou atravessamento) de áreas de maior relevância ecológica, No entanto,
partida para esta asserção é o Desenho 11, que padece das deficiências já acima referidas.
Assim, após a retificação do Desenho 11, os troços deverão ser reavaliados em relação ao fator Ecologia, 

modo a entrar em linha de conta com os elementos agora solicitados, devendo assim ser feita uma nova 
redefinição das soluções preferenciais, caso se justifique. 

alínea a) ponto v), refere-se que apenas as AMRE relativas aos hab
sofreram alterações, ocorrendo um aumento da expressividade destas áreas na área de estudo. No entanto, 

se sobretudo a um aumento de áreas de habitat 4030 
europeias (AMRE nível 2), que tal como referido na alínea a) ponto v) tem uma elevada representatividade a 
nível regional e nacional, pelo que, tendo em conta as características do projeto, a sua afetação tem 

s muito reduzidos na conservação do habitat.  

Assim, relativamente ao apresentado no EIA não houve alterações no que concerne ao atravessamento das 
alcateias e dos corredores ecológicos. Contudo, visto ter havido o aumento das áreas de habitat 
consideradas como de maior relevância ecológica, apresenta-se a comparação de alternativas tendo em 

Não são afetadas áreas de maior relevância ecológica. 
, relativamente às soluções preferenciais; 

Não são afetadas áreas de maior relevância ecológica. 
, relativamente às soluções preferenciais; 

Os troços T14, T15, T24, T25 e T28 atravessam áreas de maior relevância ecológica de 
nível 2, nomeadamente áreas de habitat 4030 – Charnecas secas europeias. 

ada no EIA, relativamente às soluções preferenciais; 

O troço T22 atravessa uma área de maior relevância ecológica de nível 1, 
nomeadamente o habitat prioritário 92E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa

, localizada no rio Trovela. São atravessadas também áreas de maior relevância 
ecológica de nível 2, nomeadamente de habitat 4030 – charnecas secas europeias (T21, T22, 
T24, T25, T26, T28 e T31) e habitat 9230 – Carvalhais galaico portugueses de 

(T31). Apesar do troço T22 atravessar uma área de maior relevância 
ecológica de nível, tendo em conta a tipologia do projeto, considera-se improvável a colocação de 
apoios na zona da linha de água (onde o habitat 92E0* está presente) ou na envolvente (
que esta se encontra em zona de vale). Assim, a análise apresentada no EIA relativamente às 
soluções preferenciais mantém-se. O mesmo se aplica relativamente à solução apresentada para 
a subestação preferencial; 

Nesta zona existem alternativas que atravessam áreas de maior relevância ecológica de 
nível 1, nomeadamente o habitat prioritário 91E0* - Florestas aluviais de 

(T33C e T34B), no rio Coura. Como este rio se localiza em zona de vale e 
tipologia de projeto, considera-se improvável a afetação da área de maior 

relevância ecológica onde este habitat está presente. São atravessadas também áreas de maior 
relevância ecológica de nível 2, nomeadamente de habitat 4030 – charnecas secas europeia
(T32B, T32C, T33A, T33B, T33C, T34A, T34B, T35, T36A, T36B, T37 e T38B) e habitat 9230 
Carvalhais galaico portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (T33A, T33C, T34B, T36A, 

Mantém-se a análise apresentada no EIA, relativamente

O troço T40 atravessa uma área de maior relevância ecológica de nível 1, 
correspondente ao habitat prioritário 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa
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Todos os elementos mencionados na alínea a. correspondem a áreas de maior relevância ecológica 
e, como tal, não podem ser desprezados na comparação de alternativas. No que diz respeito ao fator 
Ecologia, a comparação de alternativas efetuada considera apenas, em relação aos diversos troços, o não 

as de maior relevância ecológica, No entanto, o ponto de 
partida para esta asserção é o Desenho 11, que padece das deficiências já acima referidas. 
Assim, após a retificação do Desenho 11, os troços deverão ser reavaliados em relação ao fator Ecologia, 

modo a entrar em linha de conta com os elementos agora solicitados, devendo assim ser feita uma nova 

se que apenas as AMRE relativas aos habitats 
sofreram alterações, ocorrendo um aumento da expressividade destas áreas na área de estudo. No entanto, 

se sobretudo a um aumento de áreas de habitat 4030 – Charnecas secas 
tem uma elevada representatividade a 

nível regional e nacional, pelo que, tendo em conta as características do projeto, a sua afetação tem 

não houve alterações no que concerne ao atravessamento das 
alcateias e dos corredores ecológicos. Contudo, visto ter havido o aumento das áreas de habitat 

se a comparação de alternativas tendo em 

Não são afetadas áreas de maior relevância ecológica. Mantém-se a análise 

Não são afetadas áreas de maior relevância ecológica. Mantém-se a análise 

Os troços T14, T15, T24, T25 e T28 atravessam áreas de maior relevância ecológica de 
Charnecas secas europeias. Mantém-se a 

O troço T22 atravessa uma área de maior relevância ecológica de nível 1, 
Alnus glutinosa e Fraxinus 

Trovela. São atravessadas também áreas de maior relevância 
charnecas secas europeias (T21, T22, 

Carvalhais galaico portugueses de Quercus robur e 
(T31). Apesar do troço T22 atravessar uma área de maior relevância 

se improvável a colocação de 
apoios na zona da linha de água (onde o habitat 92E0* está presente) ou na envolvente (dado 

a análise apresentada no EIA relativamente às 
. O mesmo se aplica relativamente à solução apresentada para 

s que atravessam áreas de maior relevância ecológica de 
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e 

(T33C e T34B), no rio Coura. Como este rio se localiza em zona de vale e 
se improvável a afetação da área de maior 

relevância ecológica onde este habitat está presente. São atravessadas também áreas de maior 
charnecas secas europeias 

(T32B, T32C, T33A, T33B, T33C, T34A, T34B, T35, T36A, T36B, T37 e T38B) e habitat 9230 – 
(T33A, T33C, T34B, T36A, 

, relativamente às soluções 

O troço T40 atravessa uma área de maior relevância ecológica de nível 1, 
Alnus glutinosa e Fraxinus 
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excelsior, no rio Mouro. Como este rio se localiza em zona de vale encaixado, tendo em conta a 
tipologia de projeto, é improvável a afetação da área de maior relevância ecológica. São também 
atravessadas áreas de maior relevância ecológica de nível 2, constituídas pelo habitat 4030 – 
charnecas secas europeias (T40, T41A, T41B e T42) e habitat 9230 – Carvalhais galaico 
portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (T40, T41A, T41B e T42). Mantém-se a 
análise apresentada no EIA, relativamente às soluções preferenciais. 

Face ao exposto, mantêm-se adequadas as alternativas preferenciais selecionadas no ponto 9.4 - Avaliação 
integrada e solução preferencial do EIA (pág. 735), nada havendo a rever. 

 

2.1.4. A.4. Ambiente Sonoro 

2.1.4.1. A.4.1. Caracterização da Situação de Refer ência 

a. A avaliação realizada teve como base dados fornecidos pelos diversos municípios sobre os quais 
não se conhece a informação de base que lhes deu origem, ou seja; os mapas de ruído que os municípios 
que serão previsivelmente atravessados foram elaborando ao longo dos anos, e sucessivamente adaptados 
a alterações legislativas entretanto ocorridas. Tal não configura uma base de avaliação com um suporte que 
se considera adequado a uma avaliação desta natureza. 
Nesse contexto, e no mínimo para os pontos de medição identificados, deverá ser efetuada uma campanha 
de medições nas condições da normalização em vigor, devidamente indicada no texto do EIA, 
complementada peio "Guia prático para medições de ruído ambiente - Outubro 2011". 

Face ao solicitado reformulam-se em seguida os pontos 5.9.3 e 5.9.4 do EIA relativos à caracterização do 
ambiente sonoro e apresentação dos resultados: 

5.9.3. Caracterização do ambiente sonoro de referên cia e localização dos pontos de medição 

A caracterização do ambiente sonoro de referência foi feita com recurso a uma campanha de medições 
sonoras realizada entre os dias 26 de setembro e 23 de outubro de 2013, considerando ainda, para 
complementar os resultados anteriores, a disponibilidade dos dados obtidos no âmbito da campanha de 
medições sonoras realizadas entre 15 e 18 de outubro e entre 14 e 16 de novembro de 2012 no âmbito do 
Aditamento ao EIA da Abertura da LVG.VM na zona do Sobrado para a SE “Vila do Conde” (Proc.º AIA 
2593). 

De acordo com a identificação dos recetores sensíveis foram selecionados pontos de medição sonora com 
o objetivo de caracterizar acusticamente as zonas onde se inserem os recetores sensíveis representativos 
da situação mais desfavorável de cada uma das alternativas em análise. 

Assim, a seleção dos pontos de medição teve por base os seguintes critérios: 

• Aglomerados habitacionais com dimensão significativa; 

• Zonas com ocupação sensível, nas alternativas onde se prevê a localização da subestação; 

• Não consideração, nesta fase, de habitações desabitadas, degradadas ou em ruínas. 

A caracterização do ambiente sonoro de referência das alternativas em análise para a passagem da linha e 
localização da subestação foi realizada com base num levantamento acústico exaustivo. No caso dos troços 
comuns ao EIA da Abertura da LVG.VM na zona do Sobrado para a SE “Vila do Conde”, consideram-se 
ainda os dados obtidos na campanha de medições sonoras realizadas no Aditamento ao EIA acima referido. 

Na figura seguinte (e no Desenho 12 do EIA) é apresentada a localização geográfica dos pontos de 
medição sonora e na tabela seguinte são descritos e caracterizados os referidos pontos. 
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Figura 2

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 

2.5 – Localização dos pontos de medição de ruído 
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Tabela 2.1 – Identificação dos pontos de medição de ruído 
S’VV’ = Subestação de ‘Vila do Conde’ (avaliada no Proc.º AIA 2593) 

Ponto de 
Medição 

Tipo de ocupação Principal fonte sonora Troço / Localização 

P1 Habitações dispersas Tráfego rodoviário S”VV” e Troço 4 

P2 Habitações dispersas Tráfego rodoviário Troço 2 

P3 Habitações dispersas Tráfego rodoviário Troço 3 

P4 Habitações dispersas Tráfego rodoviário Troço 5 

P5 Conjunto habitacional Tráfego rodoviário, 
Indústria Troço 5 

P6 Conjunto habitacional Tráfego rodoviário Troço 6 

P7 Conjunto habitacional Fontes naturais Troço 6 

P12 Conjunto habitacional Tráfego rodoviário Troço 10B 

P13 Habitações dispersas Fontes naturais Troço 10A 

P14 Conjunto habitacional Tráfego rodoviário Troço 12A 

P15 Habitação dispersa 
Tráfego rodoviário, 

Indústria Troço 12B 

P16 Habitação dispersa Fontes naturais Troço 13 

P17 Conjunto habitacional Tráfego rodoviário, Fontes 
naturais Troço 14 

P18 Conjunto habitacional Fontes naturais S”VIB” - B 

P19 Conjunto habitacional Tráfego rodoviário, 
Indústria Troço 15 

P20 Conjunto habitacional Tráfego rodoviário, Fontes 
naturais Troço 16 

P21 Habitações dispersas Fontes naturais Troço 17 

P22 Conjunto habitacional Tráfego rodoviário S”VIB” - C 

P23 Habitação dispersa Fontes naturais, Tráfego 
rodoviário 

Troço 20 

P24 Habitação dispersa Fontes naturais, Tráfego 
rodoviário 

Troço 22 

P25 Habitações dispersas Fontes naturais, Tráfego 
rodoviário 

Troço 23 

P26 Conjunto habitacional Fontes naturais, Tráfego 
rodoviário 

Troço 16 

P27 Habitações dispersas Fontes naturais, Tráfego 
rodoviário 

Troço 24 

P28 Habitações dispersas Fontes naturais, Tráfego 
rodoviário 

Troço 28 
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Ponto de 
Medição 

Tipo de ocupação

P29 Habitações dispersas

P30 Habitações dispersas

P31 Habitação dispersa

P32 Habitação dispersa

P33 Habitações 

P34 Habitações dispersas

P35 Conjunto habitacional

P36 Habitação disper

P37 Habitações dispersas

P38 Conjunto habitacional

P39 Habitação isolada

P40 Habitações dispersas

P41 Habitações dispersas

P42 Habitações dispersas

 

5.9.4. Apresentação e interpretação de resultados

Na tabela seguinte apresentam-se os resultados obtidos 
de medição considerados, bem como, sempre que estes exista correspondência, os resultados obtidos no 
âmbito da campanha de medições sonoras realizadas no Aditamento ao EIA da Abertura da LVG.VM na 
zona do Sobrado para a SE “Vila do Conde”
pontos P14, P16 e P15, respetivamente, no Proc.º AIA 2593)

Atendendo a que a classificação acústica das zonas envolventes da maioria dos pontos de ruído não foi 
ainda estabelecida pelos municípios, 
situações, designadamente Lden ≤ 
legal.  

Já no caso de Arcos de Valdevez e de Viana do Castelo, que possui zonamento acústico
serão aplicados os valores limite para zonas sensíveis, designadamente Lden
zonas mistas, designadamente Lden
correspondentes aos pontos P17, P18 e P3
zonas mistas (P18) ou, tratando-se de recetores isolados, são equiparados a zonas mistas (P3

No Anexo D.1  apresentam-se os registos das medições sonoras
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Tipo de ocupação Principal fonte sonora Troço / Localização

Habitações dispersas Fontes naturais, Tráfego 
rodoviário 

Habitações dispersas Fontes naturais, Tráfego 
rodoviário 

Habitação dispersa Fontes naturais 

Habitação dispersa Fontes naturais, Tráfego 
rodoviário 

Habitações dispersas Tráfego rodoviário 

Habitações dispersas Fontes naturais 

Conjunto habitacional Fontes naturais 

Habitação dispersa Tráfego rodoviário 

Habitações dispersas Fontes naturais, Tráfego 
rodoviário 

Conjunto habitacional Fontes naturais 

Habitação isolada Tráfego rodoviário 

Habitações dispersas Tráfego rodoviário 

Habitações dispersas Tráfego rodoviário 

Habitações dispersas Fontes naturais 

Apresentação e interpretação de resultados  

se os resultados obtidos no levantamento acústico realizado 
de medição considerados, bem como, sempre que estes exista correspondência, os resultados obtidos no 
âmbito da campanha de medições sonoras realizadas no Aditamento ao EIA da Abertura da LVG.VM na 
zona do Sobrado para a SE “Vila do Conde” (como é o caso dos pontos P2, P6 e P7 
pontos P14, P16 e P15, respetivamente, no Proc.º AIA 2593). 

Atendendo a que a classificação acústica das zonas envolventes da maioria dos pontos de ruído não foi 
ainda estabelecida pelos municípios, aplicam-se os limites de ruído definidos legalmente para estas 

 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A) como referido no capítulo de enquadramento 

Já no caso de Arcos de Valdevez e de Viana do Castelo, que possui zonamento acústico
serão aplicados os valores limite para zonas sensíveis, designadamente Lden ≤ 55 dB(A) e Ln
zonas mistas, designadamente Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A), atendendo a que as zonas 
correspondentes aos pontos P17, P18 e P38, se encontram classificadas como zonas sensíveis (P17), 

se de recetores isolados, são equiparados a zonas mistas (P3

se os registos das medições sonoras realizadas. 
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Troço / Localização 

Troço 29 

Troço 30 

Troço 31 

Troço 32B 

Troço 32C 

Troço 33A 

Troço 33C 

Troço 34A 

Troço 34B 

Troço 38B 

Troço 39 

Troço 41A 

Troço 41B 

Troço 42 

realizado para os pontos 
de medição considerados, bem como, sempre que estes exista correspondência, os resultados obtidos no 
âmbito da campanha de medições sonoras realizadas no Aditamento ao EIA da Abertura da LVG.VM na 

mo é o caso dos pontos P2, P6 e P7 – correspondentes aos 

Atendendo a que a classificação acústica das zonas envolventes da maioria dos pontos de ruído não foi 
se os limites de ruído definidos legalmente para estas 

53 dB(A) como referido no capítulo de enquadramento 

Já no caso de Arcos de Valdevez e de Viana do Castelo, que possui zonamento acústico estabelecido, 
55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A) e 

55 dB(A), atendendo a que as zonas 
ontram classificadas como zonas sensíveis (P17), 

se de recetores isolados, são equiparados a zonas mistas (P38).  
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Tabela 2.2 – Resultados das medições sonoras e limites sonoros do RGR 

Troço 
Ponto de 
medição 

Indicador 
Resultados das 

medições sonoras 

[dB(A)] 

Limites dos 
níveis sonoros 

[dB(A)] 
Concelho 

S”VV” e 
Troço 4 

P1 

Ld 58,6 - 

Vila Nova de 
Famalicão 

Le 55,7 - 

Ln 56,4 ≤ 53 

Lden 63,00 ≤ 63 

Troço 2 P2 *1 

Ld 61,5 - 

Vila do Conde 
Le 59,4 - 

Ln 57,2 ≤ 53 

Lden 64,2 ≤ 63 

Troço 3 P3 

Ld 47,8 - 

Póvoa de Varzim 
Le 50,2 - 

Ln 35 ≤ 53 

Lden 49,27 ≤ 63 

Troço 5 P4 

Ld 57 - 

Vila do Conde 
Le 46,9 - 

Ln 45,8 ≤ 53 

Lden 56,21 ≤ 63 

Troço 5 P5 

Ld 58,1 - 

Barcelos 
Le 58,4 - 

Ln 32 ≤ 53 

Lden 57,98 ≤ 63 

Troço 6 P6 *2 

Ld 61,5 - 

Vila do Conde 
Le 53,9 - 

Ln 45,1 ≤ 53 

Lden 59,9 ≤ 63 

Troço 6 P7 *3 

Ld 54,4 - 

Vila do Conde 
Le 52,6 - 

Ln 46,1 ≤ 53 

Lden 55,5 ≤ 63 

Troço 10B P12 

Ld 47,4 - 

Barcelos 
Le 49,3 - 

Ln 36,7 ≤ 53 

Lden 48,98 ≤ 63 

Troço 10A P13 

Ld 45,3 - 

Barcelos 
Le 49,6 - 

Ln 41,9 ≤ 53 

Lden 50,25 ≤ 63 

Troço 12A P14 

Ld 46,7 - 

Barcelos 
Le 45,8 - 

Ln 36,7 ≤ 53 

Lden 47,48 ≤ 63 

Troço 12B P15 

Ld 61,5 - 

Barcelos 
Le 52,7 - 

Ln 59,2 ≤ 53 

Lden 65,58 ≤ 63 
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Troço 
Ponto de 
medição 

Indicador

Troço 13 P16 

Troço 14 P17 *4 

S”VIB” - B P18 *5 

Troço 15 P19 

Troço 16 P20 

Troço 17 P21 

S”VIB” - C P22 

Troço 20 P23 

Troço 22 P24 

Troço 23 P25 

Troço 16 P26 

Troço 24 P27 

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 

Indicador 
Resultados das 

medições sonoras 

[dB(A)] 

Limites dos 
níveis sonoros 

[dB(A)] 

Ld 42,7 - 

Le 46 - 

Ln 42 ≤ 53 

Lden 48,96 ≤ 63 

Ld 37,9 - 

Viana do Cas
Le 37,4 - 

Ln 28,3 ≤ 45 *4 

Lden 38,90 ≤ 55 *4 

Ld 36,2 - 

Viana do Castelo
Le 30 - 

Ln 26,4 ≤ 55 *5 

Lden 36,14 ≤ 65 *5 

Ld 50,4 - 

Le 46,2 - 

Ln 48,9 ≤ 53 

Lden 55,25 ≤ 63 

Ld 36 - 

Le 35,3 - 

Ln 39,9 ≤ 53 

Lden 45,57 ≤ 63 

Ld 39,8 - 

Le 36,3 - 

Ln 37,6 ≤ 53 

Lden 44,16 ≤ 63 

Ld 51,3 - 

Le 38,6 - 

Ln 36,8 ≤ 53 

Lden 49,63 ≤ 63 

Ld 41,3 - 

Le 40,3 - 

Ln 31,4 ≤ 53 

Lden 42,08 ≤ 63 

Ld 36,5 - 

Le 36,2 - 

Ln 32,2 ≤ 53 

Lden 39,82 ≤ 63 

Ld 47 - 

Le 40,5 - 

Ln 43 ≤ 53 

Lden 49,92 ≤ 63 

Ld 58,3 - 

Le 43,1 - 

Ln 48,2 ≤ 53 

Lden 57,74 ≤ 63 

Ld 45,8 - 
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Concelho 

Barcelos 

Viana do Castelo 

Viana do Castelo 

Barcelos 

Barcelos 

Barcelos 

Ponte de Lima 

Ponte de Lima 

Ponte de Lima 

Ponte de Lima 

Ponte de Lima 

Ponte de Lima 
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Troço 
Ponto de 
medição 

Indicador 
Resultados das 

medições sonoras 

[dB(A)] 

Limites dos 
níveis sonoros 

[dB(A)] 
Concelho 

Le 44 - 

Ln 41,5 ≤ 53 

Lden 48,90 ≤ 63 

Troço 28 P28 

Ld 37,7 - 

Ponte de Lima 
Le 52,5 - 

Ln 35,6 ≤ 53 

Lden 49,32 ≤ 63 

Troço 29 P29 

Ld 46,7 - 

Ponte de Lima 
Le 40,8 - 

Ln 36,7 ≤ 53 

Lden 46,60 ≤ 63 

Troço 30 P30 

Ld 42 - 

Ponte de Lima 
Le 42,1 - 

Ln 36,8 ≤ 53 

Lden 44,91 ≤ 63 

Troço 31 P31 

Ld 37 - 

Ponte de Lima 
Le 29,4 - 

Ln 28,2 ≤ 53 

Lden 41,29 ≤ 63 

Troço 32B P32 

Ld 43,3 - 

Ponte de Lima 
Le 39,8 - 

Ln 33 ≤ 53 

Lden 43,43 ≤ 63 

Troço 32C P33 

Ld 55 - 

Ponte de Lima 
Le 49,5 - 

Ln 43,5 ≤ 53 

Lden 54,49 ≤ 63 

Troço 33A P34 

Ld 35,4 - 

Ponte de Lima 
Le 37,3 - 

Ln 39,8 ≤ 53 

Lden 45,54 ≤ 63 

Troço 33C P35 

Ld 56,6 - 

Paredes de Coura 
Le 52,2 - 

Ln 58,9 ≤ 53 

Lden 64,62 ≤ 63 

Troço 34A P36 

Ld 40,8 - 

Paredes de Coura 
Le 29,7 - 

Ln 32,6 ≤ 53 

Lden 41,12 ≤ 63 

Troço 34B P37 

Ld 46 - 

Paredes de Coura 
Le 40,8 - 

Ln 40,1 ≤ 53 

Lden 47,81 ≤ 63 

Troço 38B P38 *5 
Ld 46,4 - 

Arcos de Valdevez 
Le 37 - 



Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 
Espanha, a 400 kV 
Aditamento ao EIA 
Elementos Adicionais 

 

Imp – 5007_R3 
 

Troço 
Ponto de 
medição 

Indicador

Troço 39 P39 

Troço 41A P40 

Troço 41B P41 

Troço 42 P42 

*1 Correspondente ao ponto P14 da 
*2 Correspondente ao ponto P16 da 
*3 Correspondente ao ponto P15 da 
*4 Classificação como zona sensível
*5 Classificação como zona mista

 

Os resultados obtidos e a apreciação qualitativa das condições observadas nos troços e localizações em 
estudo permite concluir que atualmente o ambiente sonoro nos locais com ocupação humana já se encontra 
perturbado. 

Dos resultados obtidos verifica-se que os valores mais elevados ocorrem nos 
cujos indicadores Lden e Ln (obtidos através da campanha de medições) já se encontram acima do limite 
de exposição sonora referenciados no RGR, encontrando

A origem destes valores mais elevados está nas fontes sonoras predominantes dos locais, nomeadamente:

• P1: Tráfego rodoviário e indú

• P2: Tráfego rodoviário; 

• P15: Tráfego rodoviário e indústria;

• P35: Fontes naturais e tráfego rodoviário

Desta forma conclui-se que: 

• A fonte sonora mais generalizada é o tráfego das vias rodoviárias mais significativas (Estradas 
Nacionais); 

• Os resultados obtidos e a apreciação qualitativa das condições observadas 
locais com recetores sensíveis
alguns locais com ocupação humana, já se encontra perturbado, apresentando 
limites aplicáveis a zonas não classificadas (Lden
P1, P2, P15 e P35; 

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 

Indicador 
Resultados das 

medições sonoras 

[dB(A)] 

Limites dos 
níveis sonoros 

[dB(A)] 

Ln 35,3 ≤ 55 *5 

Lden 45,67 ≤ 65 *5 

Ld 61,9 - 

Le 57,3 - 

Ln 30,5 ≤ 53 

Lden 60,23 ≤ 63 

Ld 44,1 - 

Le 36,1 - 

Ln 39 ≤ 53 

Lden 46,23 ≤ 63 

Ld 50,6 - 

Le 41,7 - 

Ln 36,7 ≤ 53 

Lden 49,22 ≤ 63 

Ld 35,8 - 

Le 35,6 - 

Ln 33,2 ≤ 53 

Lden 40,19 ≤ 63 

Correspondente ao ponto P14 da Campanha de medições do Aditamento ao EIA da Abertura da LVG.VM
Correspondente ao ponto P16 da Campanha referida no ponto acima 
Correspondente ao ponto P15 da Campanha referida no ponto acima 
Classificação como zona sensível 

ona mista 

Os resultados obtidos e a apreciação qualitativa das condições observadas nos troços e localizações em 
estudo permite concluir que atualmente o ambiente sonoro nos locais com ocupação humana já se encontra 

se que os valores mais elevados ocorrem nos pontos P1, P2, P15 e P35,
cujos indicadores Lden e Ln (obtidos através da campanha de medições) já se encontram acima do limite 
de exposição sonora referenciados no RGR, encontrando-se atualmente em incumpr

A origem destes valores mais elevados está nas fontes sonoras predominantes dos locais, nomeadamente:

ráfego rodoviário e indústria; 

: Tráfego rodoviário e indústria; 

: Fontes naturais e tráfego rodoviário. 

A fonte sonora mais generalizada é o tráfego das vias rodoviárias mais significativas (Estradas 

Os resultados obtidos e a apreciação qualitativa das condições observadas 
locais com recetores sensíveis  permitem concluir que, atualmente, o ambiente sonoro 

locais com ocupação humana, já se encontra perturbado, apresentando 
limites aplicáveis a zonas não classificadas (Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)) 
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Concelho 

Monção 

Monção 

Melgaço 

Melgaço 

Aditamento ao EIA da Abertura da LVG.VM 

Os resultados obtidos e a apreciação qualitativa das condições observadas nos troços e localizações em 
estudo permite concluir que atualmente o ambiente sonoro nos locais com ocupação humana já se encontra 

pontos P1, P2, P15 e P35, 
cujos indicadores Lden e Ln (obtidos através da campanha de medições) já se encontram acima do limite 

se atualmente em incumprimento legal. 

A origem destes valores mais elevados está nas fontes sonoras predominantes dos locais, nomeadamente: 

A fonte sonora mais generalizada é o tráfego das vias rodoviárias mais significativas (Estradas 

Os resultados obtidos e a apreciação qualitativa das condições observadas nos inúmeros 
rmitem concluir que, atualmente, o ambiente sonoro em 

locais com ocupação humana, já se encontra perturbado, apresentando valores acima dos 
53 dB(A)) – caso dos pontos 
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• A exceção ao exposto verifica-se nos pontos P17, P18, P20, P21, P24, P28, P31, P34 e P42, 
onde o ambiente sonoro atual não se encontra perturbado, encontrando-se os valores sonoros 
muito abaixo dos limites estabelecidos para as zonas não classificadas acusticamente; 

• Os pontos P18 e P22 encontram-se localizados no interior das localizações alternativas S”VIB”- B 
e C, respetivamente, com o objetivo de caracterizar o ambiente sonoro destes locais. Nestes 
pontos os níveis sonoros são baixos, concluindo-se assim que o ambiente sonoro atual não se 
encontra perturbado. Note-se que no interior da localização S”VIB”-A não existem recetores 
sensíveis, encontrando-se o recetor mais próximo no troço 16, que se encontra representado pelo 
ponto P26, cujos níveis sonoros são elevados, mas apresentado cumprimento com os limites de 
exposição do RGR. 

b. Em relação à evolução da situação de referência é feita no EIA menção a que: 
'Atendendo ao previsível aumento do número de veículos em circulação, é expectável que possa ocorrer, 
independentemente do projeto, um aumento de emissões sonoras e de poluição atmosférica junto às vias 
de comunicação existentes. Este efeito poderá ser, a médio ou longo prazo atenuado pela introdução de 
melhor/as a nível dos veículos em circulação.’ 
Tendo em atenção os dados que têm vindo a ser disponibilizados, a tendência mais recente tem vindo a ser 
de decréscimo ou, na melhor das hipóteses, de estabilização do volume de tráfego.  
Deste modo, deverão ser reequacionados os comentários de evolução da situação de referência. 

Face ao comentário da CA, propõe-se a revisão do texto apresentado para: 

“Atendendo à previsível estabilização do número de veículos em circulação, é expectável que possa 
ocorrer, independentemente do projeto, uma manutenção e/ou mesmo redução de emissões 
sonoras e de poluição atmosférica junto às vias de comunicação existentes, considerando a 
crescente eficácia dos motores de combustão dos automóveis.” 

2.1.4.2. A.4.2. Identificação e Avaliação de Impact es Ambientais 

c. Em relação à fase de construção, não é apresentada qualquer identificação ou avaliação de 
impactes, nem mesmo de modo meramente comparativo para efeitos de seleção de alternativas. Deste 
modo, deverá ser apresentada a informação em falta na perspetiva da comparação de soluções tanto para 
a subestação como para os troços da linha em que tal se justifique. 

No que se refere à avaliação de impactes na fase de construção, importa referir que o EIA apresenta a 
análise solicitada (Capítulo 6.4.8.1.1, pág. 597): 

“Durante a fase de construção das linhas elétricas e da subestação em estudo, poderão ocorrer algumas 
operações suscetíveis de originar um aumento nos níveis de ruído nas áreas envolventes aos locais em 
obra, relacionadas com utilização de maquinaria diversa, circulação de veículos para transporte de materiais 
e eventual uso de explosivos, execução de fundações e colocação de apoios. A circulação de veículos 
pesados para transporte de materiais poderão, também, contribuir para alterações do ambiente sonoro 
característico das zonas envolventes. Os impactes no ambiente sonoro, nesta fase, dependem da distância 
das fontes de ruído aos recetores sensíveis, sendo temporários mesmo durante a construção. 

Estima-se que os níveis sonoros gerados pelas obras se poderão situar entre 70 dB(A) a 80 dB(A), 
prevendo-se que as operações mais ruidosas sejam as relativas à eventual transferência de betão e 
abertura de caboucos, no caso das linhas, e às terraplanagens, no caso da subestação S”VIB”. Para uma 
distância superior a cerca de 80 a 100 m não se prevê que ocorra propagação sonora, atendendo à 
aproximação, feita em campo livre, do decaimento de 6 dB com o dobro da distância, para fontes sonoras 
que irradiam ondas esféricas, tipicamente o que acontece com as emissões sonoras geradas pelos 
equipamentos utilizado, para complementar os resultados anteriores em obras de construção civil. No 
entanto, este tipo de atividades ruidosas caracteriza-se pela sua limitação no tempo. 

Em fase de Estudo Prévio não é possível estimar a que distância se propagará o ruído relativamente aos 
recetores, por não se conhecer a localização dos apoios das linhas elétricas em estudo. No que respeita à 
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construção da subestação não se conhecem os pormenores de construção, número e tipo de equipamentos 
a afetar à obra, nem a sua calendarização. Desta forma, 
das linhas e da subestação se irá realiz

Todavia, como referido, a avaliação rigorosa dos impactes suscetíveis de ser originados na fase de 
construção das linhas e subestação apenas ser
em fase de projeto de execução serão definidos os traçados das linhas e o local de implantação da 
subestação, passiveis de ser ajustados em ambos os casos de modo a garantirem
projetos aos recetores sensíveis mais próximos tais que minimizem o impacte ao nível 

No que respeita à comparação de alternativas, considera
válida, na medida em que a presença de recetores sensíveis é coincidente com a ocupação humana 
avaliada sob os descritores da Ocupação

d. Quanto à fase de exploração, não é apresentada qualquer justificação fundamentada (apenas um 
comentário sumário em relação ao modelo de cálculo da REN e umas saídas do modelo no Anexo B) para 
os valores de emissão sonora patente
justificação dos resultados considera
sonora para diferentes distâncias indicativas.

No Anexo E  apresenta-se a metodologia de cálculo 
de perfil dos valores obtidos face ao afastamento do eixo da linha
do ponto de medição P12. 

Figura 2.6 – Exemplo de perfil de ruído particular previsto para uma LMAT (dados do ponto P12)

 

e. Deverá ser apresentado esclarecimento sobre o motivo de não ocorrer funcionamento noturno do 
sistema de ventilação dos equipamentos da subestação.

Devido ao menor consumo e também 
probabilidade de utilização de ventilação forçado é extremamente reduzida, podendo apenas eventualmente 
verificar-se a necessidade de utilização do sistema de ventilação “em situações esporádicas de
de rede”  
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construção da subestação não se conhecem os pormenores de construção, número e tipo de equipamentos 
a afetar à obra, nem a sua calendarização. Desta forma, conclui-se que a avaliação da fase de construção 

realizar com maior rigor em fase de RECAPE.” 

avaliação rigorosa dos impactes suscetíveis de ser originados na fase de 
construção das linhas e subestação apenas será aferida no âmbito do RECAPE, na medida em que apenas 

ução serão definidos os traçados das linhas e o local de implantação da 
subestação, passiveis de ser ajustados em ambos os casos de modo a garantirem
projetos aos recetores sensíveis mais próximos tais que minimizem o impacte ao nível 

No que respeita à comparação de alternativas, considera-se que a avaliação realizada no EIA se mantém 
válida, na medida em que a presença de recetores sensíveis é coincidente com a ocupação humana 
avaliada sob os descritores da Ocupação de Solo e Ambiente Social. 

Quanto à fase de exploração, não é apresentada qualquer justificação fundamentada (apenas um 
comentário sumário em relação ao modelo de cálculo da REN e umas saídas do modelo no Anexo B) para 
os valores de emissão sonora patentes no EIA. Assim, essa informação deverá ser apresentada para 

ficação dos resultados considerados no EIA, bem como uma estimativa da evolução da propagação 
sonora para diferentes distâncias indicativas. 

se a metodologia de cálculo seguida. No gráfico seguinte apresenta
face ao afastamento do eixo da linha, realizado para os valores de referência 

de perfil de ruído particular previsto para uma LMAT (dados do ponto P12)

Deverá ser apresentado esclarecimento sobre o motivo de não ocorrer funcionamento noturno do 
sistema de ventilação dos equipamentos da subestação. 

Devido ao menor consumo e também devido às temperaturas mais baixas, no período noturno, a 
probabilidade de utilização de ventilação forçado é extremamente reduzida, podendo apenas eventualmente 

se a necessidade de utilização do sistema de ventilação “em situações esporádicas de

20 40 60

Ld

Le

Ln

Lden
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construção da subestação não se conhecem os pormenores de construção, número e tipo de equipamentos 
avaliação da fase de construção 

avaliação rigorosa dos impactes suscetíveis de ser originados na fase de 
, na medida em que apenas 

ução serão definidos os traçados das linhas e o local de implantação da 
subestação, passiveis de ser ajustados em ambos os casos de modo a garantirem-se as distâncias dos 
projetos aos recetores sensíveis mais próximos tais que minimizem o impacte ao nível do ambiente sonoro. 

se que a avaliação realizada no EIA se mantém 
válida, na medida em que a presença de recetores sensíveis é coincidente com a ocupação humana 

Quanto à fase de exploração, não é apresentada qualquer justificação fundamentada (apenas um 
comentário sumário em relação ao modelo de cálculo da REN e umas saídas do modelo no Anexo B) para 

s no EIA. Assim, essa informação deverá ser apresentada para 
dos no EIA, bem como uma estimativa da evolução da propagação 

No gráfico seguinte apresenta-se um exemplo 
, realizado para os valores de referência 

 

de perfil de ruído particular previsto para uma LMAT (dados do ponto P12) 

Deverá ser apresentado esclarecimento sobre o motivo de não ocorrer funcionamento noturno do 

devido às temperaturas mais baixas, no período noturno, a 
probabilidade de utilização de ventilação forçado é extremamente reduzida, podendo apenas eventualmente 

se a necessidade de utilização do sistema de ventilação “em situações esporádicas de perturbação 

Lden
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f. Não se compreende que, tendo a própria equipa que elaborou o EIA concluído que 
"Nos casos em que se dispunha de valores de ruído residual, por via dos Mapas de Ruído dos concelhos e 
por via da campanha de medições efetuada, optou-se sempre pelos valores sonoros medidos. Não só por 
estes caracterizarem melhor as zonas em análise, contabilizando as fontes locais, como por permitirem 
obter, com maior rigor, os valores sonoros do período de referência de entardecer.' 
não tenha optado pela realização de medições e tenha continuado a fazer a avaliação de impactes com 
base em informação cujos pressupostos desconhece e sobre os quais foi obrigada a assumir pressupostos., 
nomeadamente, 
"Sempre que se recorreu aos valores sonoros dos Mapas de Ruído, o valor do parâmetro Le (período de 
entardecer) foi obtido por aproximação, aumentando 3 dB(A) ao valor de Ln ( período noturno).", 
sem que seja apresentada a respetiva fundamentação. 
Mesmo nestas condições, verifica-se que foram identificadas situações, nas imediações de duas das 
soluções para a localização da subestação, que implicavam a necessidade de medidas de minimização. 
Deste modo, considera-se que a avaliação de impactes deverá ser reformulada, devendo decorrer da 
conjugação das estimativas efetuadas com os resultados da campanha de medições que entretanto será 
realizada. 

 

Procede-se seguidamente à reformulação da avaliação de impactes da fase de exploração, considerando 
os resultados da campanha de medições realizada, apresentada no ponto A.4.1. 

Considerando os resultados obtidos na campanha de medições realizada entre os dias 26 de setembro e 23 
de outubro de 2013 e as medições sonoras realizadas entre 15 e 18 de outubro e entre 14 e 16 de 
novembro de 2012 no âmbito do Aditamento ao EIA da Abertura da LVG.VM na zona do Sobrado para a SE 
“Vila do Conde” (Proc.º AIA 2593), para complementar os resultados anteriores, foi possível proceder à 
avaliação do impacte da implantação do projeto (fase de exploração) no ambiente sonoro atualmente 
existente na envolvente do traçado em estudo. Os cálculos realizados para o efeito são apresentados no 
Anexo D.2 . 

Durante a fase de exploração das linhas elétricas existem diversos fatores que determinam o potencial para 
a ocorrência de impactes no ruído decorrentes do seu funcionamento, sendo distintos consoante o nível de 
tensão das linhas. Atendendo aos aspetos climáticos fortemente condicionantes à determinação do nível 
sonoro médio de longa duração, gerado pelas linhas elétricas, foi adotada pela equipa projetista, a 
metodologia de cálculo de ruído em linhas aéreas de Muito Alta Tensão. Nesta metodologia são 
devidamente ponderadas as condições desfavoráveis para o período climático de um ano assim como 
considerada a contribuição de cada uma das fases da linha em estudo. Foi utilizado um valor de p = 0,1 
(zona do Minho) para o cálculo do nível sonoro médio de longa duração, obtido através da tabela III do 
Anexo I (Modelo de Previsão REN/ACC) da Especificação Técnica da REN, SA, ET-0011 – Monitorização 
do Ambiente Sonoro de Linhas de Transporte de Eletricidade. O cálculo do nível sonoro médio para cada 
ponto de medição considerou ainda uma distância do recetor à linha elétrica de 6,7m, considerando-se esta 
a distância mais desfavorável por estar no alinhamento dos cabos condutores. 

Nos casos em que o ponto de medição se localiza no interior das localizações da subestação, no caso, P18 
(S”VIB”-B) e P22 (S”VIB”-C), houve ainda que considerar a contribuição cumulativa das duas linhas elétricas, 
uma vez que as duas linhas ficarão instaladas na proximidade da subestação (ponto de ligação). Nestes 
casos considerou-se uma distância do recetor à primeira linha elétrica de 6,7m e uma distância do recetor à 
segunda linha elétrica de 50 m. 

No interior da localização S”VIB”-A não existem recetores sensíveis e por esse motivo o ponto de medição 
P26 localiza-se no troço T16, onde se encontra o recetor mais próximo, considerando a contribuição 
cumulativa do ruído produzido por uma linha e pela subestação. 

Durante a fase de exploração de uma subestação, é produzido ruído nos transformadores de potência a 
partir de duas fontes principais: a vibração das placas dos núcleos, decorrente da geração de campos 
eletromagnéticos intensos, e o funcionamento dos ventiladores destinados a favorecer a dissipação do calor 
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e assegurar condições de funcionamento adequadas para os transformadores. No primeiro caso, a vibração 
transmite-se à envolvente exterior, registando
elevadas nas gamas de frequência baixas e médias. No segundo caso, trata
não se distinguindo componentes espetrais. 

Os valores de ruído particular proveniente das localizações alternativas da S”VIB”, foram retirados do 
Estudo de Condicionamento Acústico, re
apresenta no Anexo B.1.5 do EIA. 

De referir que no caso dos pontos P18, P22 e P26, se avalia o efeito da contribuição cumulativa das linhas 
elétricas e da S”VIB”- localizações A, B e C, sendo que os
subestação, atenderam às seguintes premissas:

• Para o ponto P18 os valores de ruído particular da S”VIB”
261.E.11.008.01 - mapa de ruído 
Localização B (Anexo B.1.5
de análise PH01, coincidente com a localização do P18, no caso LAeq = 53,5 dB(A) nos períodos 
diurno e entardecer, e LAeq = 46,3 dB(A) no períod

• Para o ponto P22 os valores de ruído particular da S”VIB”
261.E.11.009.01 - mapa de ruído 
Localização C (Anexo B.1.5
mais próximo correspondentes ao ponto de análise PH02, no caso LAeq = 52,4 dB(A) nos 
períodos diurno e entardecer, e LAeq = 45,1 dB(A) no período noturno;

• Para o ponto P26 os valores de ruído particular da S”VIB”
261.E.11.007.01 - mapa de ruído 
Localização A (Anexo B.1.5
de análise PH02, coincidente com a localizaç
diurno e entardecer, e LAeq = 42,6 dB(A) no período noturno;

• De acordo com o referido no Estudo de Condicionamento Acústico nunca se verifica o 
funcionamento dos sistemas de “ventilação forçada” no período 
para o período noturno, os valores correspondentes às configurações analisadas sem o sistema 
de ventilação forçada em funcionamento.

Na tabela seguinte apresenta-se o resumo dos cálculos apresentados no 
medição identificados na fase de caracterização do ambiente sonoro de referência, considerando os 
critérios de exposição sonora e de incomodidade.

Note-se que para o ponto de medição P1, localizado na envolvente da S”VV” e do troço 4, o ruído atual t
em consideração os resultados provenientes dos cálculos realizados no âmbito do EIA da Abertura da 
LVG.VM na zona do Sobrado para a SE “Vila do Conde”, que avaliam a contribuição cumulativa da 
subestação de “Vila do Conde” e da abertura da LVG.VM na zo
(projetos avaliados naquele EIA). 
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e assegurar condições de funcionamento adequadas para os transformadores. No primeiro caso, a vibração 
se à envolvente exterior, registando-se a produção de ruído com densidades espetrais mais 

ia baixas e médias. No segundo caso, trata-se de ruído de banda larga, 
não se distinguindo componentes espetrais.  

Os valores de ruído particular proveniente das localizações alternativas da S”VIB”, foram retirados do 
Estudo de Condicionamento Acústico, realizado no âmbito o estudo prévio da subestação, e que se 

no caso dos pontos P18, P22 e P26, se avalia o efeito da contribuição cumulativa das linhas 
localizações A, B e C, sendo que os valores de ruído particular proveniente da 

subestação, atenderam às seguintes premissas: 

Para o ponto P18 os valores de ruído particular da S”VIB”-B foram retirados a partir do Desenho 
mapa de ruído - configuração final com ventilação (m

Anexo B.1.5 do EIA), considerando os níveis sonoros correspondentes ao ponto 
de análise PH01, coincidente com a localização do P18, no caso LAeq = 53,5 dB(A) nos períodos 
diurno e entardecer, e LAeq = 46,3 dB(A) no período noturno; 

Para o ponto P22 os valores de ruído particular da S”VIB”-C foram retirados a partir do Desenho 
mapa de ruído - configuração final com ventilação (mais desfavorável) 

Anexo B.1.5 do EIA), considerando os níveis sonoros correspondentes ao recetor 
mais próximo correspondentes ao ponto de análise PH02, no caso LAeq = 52,4 dB(A) nos 
períodos diurno e entardecer, e LAeq = 45,1 dB(A) no período noturno; 

Para o ponto P26 os valores de ruído particular da S”VIB”-A foram retirados a partir do Desenho 
mapa de ruído - configuração final com ventilação (mais desfavorável) 

Anexo B.1.5 do EIA), considerando os níveis sonoros correspondentes ao ponto 
de análise PH02, coincidente com a localização do P26, no caso LAeq = 49,
diurno e entardecer, e LAeq = 42,6 dB(A) no período noturno; 

De acordo com o referido no Estudo de Condicionamento Acústico nunca se verifica o 
funcionamento dos sistemas de “ventilação forçada” no período noturno, pelo que são tomados, 
para o período noturno, os valores correspondentes às configurações analisadas sem o sistema 
de ventilação forçada em funcionamento. 

se o resumo dos cálculos apresentados no Anexo 
medição identificados na fase de caracterização do ambiente sonoro de referência, considerando os 

exposição sonora e de incomodidade. 

se que para o ponto de medição P1, localizado na envolvente da S”VV” e do troço 4, o ruído atual t
em consideração os resultados provenientes dos cálculos realizados no âmbito do EIA da Abertura da 
LVG.VM na zona do Sobrado para a SE “Vila do Conde”, que avaliam a contribuição cumulativa da 
subestação de “Vila do Conde” e da abertura da LVG.VM na zona do Sobrado para essa subestação 
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e assegurar condições de funcionamento adequadas para os transformadores. No primeiro caso, a vibração 
se a produção de ruído com densidades espetrais mais 

se de ruído de banda larga, 

Os valores de ruído particular proveniente das localizações alternativas da S”VIB”, foram retirados do 
alizado no âmbito o estudo prévio da subestação, e que se 

no caso dos pontos P18, P22 e P26, se avalia o efeito da contribuição cumulativa das linhas 
valores de ruído particular proveniente da 

B foram retirados a partir do Desenho 
configuração final com ventilação (mais desfavorável) – 

), considerando os níveis sonoros correspondentes ao ponto 
de análise PH01, coincidente com a localização do P18, no caso LAeq = 53,5 dB(A) nos períodos 

C foram retirados a partir do Desenho 
configuração final com ventilação (mais desfavorável) – 

sonoros correspondentes ao recetor 
mais próximo correspondentes ao ponto de análise PH02, no caso LAeq = 52,4 dB(A) nos 

retirados a partir do Desenho 
configuração final com ventilação (mais desfavorável) – 

), considerando os níveis sonoros correspondentes ao ponto 
ão do P26, no caso LAeq = 49,2 dB(A) nos períodos 

De acordo com o referido no Estudo de Condicionamento Acústico nunca se verifica o 
noturno, pelo que são tomados, 

para o período noturno, os valores correspondentes às configurações analisadas sem o sistema 

Anexo D.2 para os pontos de 
medição identificados na fase de caracterização do ambiente sonoro de referência, considerando os 

se que para o ponto de medição P1, localizado na envolvente da S”VV” e do troço 4, o ruído atual teve 
em consideração os resultados provenientes dos cálculos realizados no âmbito do EIA da Abertura da 
LVG.VM na zona do Sobrado para a SE “Vila do Conde”, que avaliam a contribuição cumulativa da 

na do Sobrado para essa subestação 
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Tabela 2.3 – Registos das avaliações sonoras 

Ponto de 
medição 

Ruído Residual Ruído Ambiente (LMAT+S”VIB”) Critério de Exposição Critério de Incomodidade 

Ld 
[dB(A)] 

Le 
[dB(A)] 

Ln 
[dB(A)] 

Lden 
[dB(A)] 

Ld 
[dB(A)] 

Le 
[dB(A)] 

Ln 
[dB(A)] 

Lden 
[dB(A)] 

Ln Lden Ld Le Ln 

Conform. 
Legal 

(≤53dB(A)) 

Conform. 
legal 

(≤63dB(A)) 

Acrésci. 
[dB(A)] 

Conform. 
legal  

(≤5dB(A)) 

Acrésci. 
[dB(A)] 

Conform. 
Legal 

(≤4dB(A)) 

Acrésci. 
[dB(A)] 

Conform. 
legal 

(≤3dB(A) 

P1 58,6 55,7 56,4 63,0 58,6 55,7 56,4 63,0 × √√√√ 0,0 √√√√ 0,0 √√√√ 0,0 √√√√ 

P2 61,5 59,4 57,2 64,6 61,5 59,4 57,2 64,6 × × 0,0 √√√√ 0,0 √√√√ 0,0 √√√√ 

P3 47,8 50,2 35,0 49,3 48,0 50,3 38,2 50,0 √√√√ √√√√ 0,2 √√√√ 0,1 √√√√ NA - 

P4 57,0 46,9 45,8 56,2 57,0 47,2 46,2 56,4 √√√√ √√√√ 0,0 √√√√ 0,3 √√√√ 0,4 √√√√ 

P5 58,1 58,4 32,0 58,0 58,1 58,4 37,0 58,1 √√√√ √√√√ 0,0 √√√√ 0,0 √√√√ NA - 

P6 61,5 53,9 45,1 59,9 61,5 54,0 45,5 59,9 √√√√ √√√√ 0,0 √√√√ 0,1 √√√√ 0,4 √√√√ 

P7 54,4 52,6 46,1 55,5 54,5 52,7 46,4 55,7 √√√√ √√√√ 0,1 √√√√ 0,1 √√√√ 0,3 √√√√ 

P12 47,4 49,3 36,7 49,0 47,7 49,5 39,2 49,8 √√√√ √√√√ 0,3 √√√√ 0,2 √√√√ NA - 

P13 45,3 49,6 41,9 50,3 45,7 49,8 42,8 50,8 √√√√ √√√√ 0,4 √√√√ 0,2 √√√√ NA - 

P14 46,7 45,8 36,7 47,5 47,0 46,2 39,0 48,5 √√√√ √√√√ 0,3 √√√√ 0,4 √√√√ NA - 

P15 61,5 52,7 59,2 65,6 61,5 52,8 59,2 65,6 × × 0,0 √√√√ 0,1 √√√√ 0,0 √√√√ 

P16 42,7 46,0 42,0 49,0 43,5 46,4 42,9 49,7 √√√√ √√√√ NA - 0,4 √√√√ NA - 

P17* 37,9 37,4 28,3 38,9 39,9 39,6 36,4 43,7 √√√√ (≤45dB(A)) √√√√ (≤55dB(A)) NA - NA - NA - 

P18** 36,2 30,0 26,4 36,1 53,7 53,7 47,0 55,9 √√√√ (≤55dB(A)) √√√√ (≤65dB(A)) 17,5 × 23,7 × 20,6 × 

P19 50,4 46,2 48,9 55,2 50,5 46,6 49,1 55,4 √√√√ √√√√ 0,1 √√√√ 0,4 √√√√ 0,2 √√√√ 

P20 36,0 35,3 39,9 45,6 38,8 38,4 41,2 47,1 √√√√ √√√√ NA - NA - NA - 

P21 39,8 36,3 37,6 44,2 41,2 39,0 39,7 46,2 √√√√ √√√√ NA - NA - NA - 

P22 51,3 38,6 36,8 49,6 55,0 52,7 46,4 55,9 √√√√ √√√√ 3,7 √√√√ 14,1 × 9,6 × 

P23 41,3 40,3 31,4 42,1 42,7 42,0 38,2 45,9 √√√√ √√√√ NA - NA - NA - 

P24 36,5 36,2 32,2 39,8 39,8 39,6 38,2 44,9 √√√√ √√√√ NA - NA - NA - 
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Ponto de 
medição 

Ruído Residual Ruído Ambiente

Ld 
[dB(A)] 

Le 
[dB(A)] 

Ln 
[dB(A)] 

Lden 
[dB(A)] 

Ld 
[dB(A)] 

Le 
[dB(A)]

P25 47,0 40,5 43,0 49,9 47,4 42,2 

P26 58,3 43,1 48,2 57,7 58,8 50,4 

P27 45,8 44,0 41,5 48,9 46,4 44,9 

P28 37,7 52,5 35,6 49,3 40,8 52,6 

P29 46,7 40,8 36,7 46,6 47,2 42,4 

P30 42,0 42,1 36,8 44,9 43,4 43,5 

P31 37,0 29,4 28,2 37,2 40,5 38,6 

P32 43,3 39,8 33,0 43,4 44,3 41,7 

P33 55,0 49,5 43,5 54,5 55,1 49,7 

P34 35,4 37,3 39,8 45,5 40,2 40,9 

P35 56,6 52,2 58,9 64,6 56,7 52,3 

P36 40,8 29,7 32,6 41,1 42,5 38,2 

P37 46,0 40,8 40,1 47,8 46,6 42,4 

P38** 46,4 37,0 35,3 45,7 47,0 40,5 

P39 61,9 57,3 30,5 60,2 61,9 57,3 

P40 44,1 36,1 39,0 46,2 44,9 39,6 

P41 50,6 41,7 36,7 49,2 50,8 43,0 

P42 35,8 35,6 33,2 40,2 39,6 39,5 

Notas: * Zona sensível; ** Zona mista; NA - não se aplica em qualquer dos períodos de referênc
incumprimento [_  incumprimento resultante do ruído ambiente medido, a 
relativo ao acréscimo de ruído produzido pelo projeto]. 

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "V ila do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 
Espanha, a 400 kV  
Aditamento ao EIA 
Elementos Adicionais 

5007_R3 

Ambiente (LMAT+S”VIB”) Critério de Exposição Critério de Incomodidade

[dB(A)] 
Ln 

[dB(A)] 
Lden 

[dB(A)] 

Ln Lden Ld Le 

Conform. 
Legal 

(≤53dB(A)) 

Conform. 
legal 

(≤63dB(A)) 

Acrésci. 
[dB(A)] 

Conform. 
legal  

(≤5dB(A)) 

Acrésci. 
[dB(A)] 

Conform. 
Legal 

(≤4dB(A))

 44,1 50,8 √√√√ √√√√ 0,4 √√√√ NA - 

 49,5 58,8 √√√√ √√√√ 0,5 √√√√ 7,3 × 

 43,0 50,1 √√√√ √√√√ 0,6 √√√√ NA  

 39,9 50,5 √√√√ √√√√ NA - 0,1 √√√√ 

 40,1 48,4 √√√√ √√√√ 0,5 √√√√ NA - 

 40,3 47,5 √√√√ √√√√ NA - NA - 

 38,4 45,1 √√√√ √√√√ NA - NA - 

 38,6 46,5 √√√√ √√√√ NA - NA - 

 44,4 54,8 √√√√ √√√√ 0,1 √√√√ 0,2 √√√√ 

 42,2 48,2 √√√√ √√√√ 4,8 √√√√ 3,6 √√√√ 

 58,9 64,7 × × 0,1 √√√√ 0,1 √√√√ 

 38,7 45,7 √√√√ √√√√ NA - NA - 

 42 49,2 √√√√ √√√√ 0,6 √√√√ NA - 

 39,9 48,1 √√√√ (≤55dB(A)) √√√√ (≤65dB(A)) 0,6 √√√√ NA - 

 38,6 60,3 √√√√ √√√√ 0,0 √√√√ 0,0 √√√√ 

 41,2 48,1 √√√√ √√√√ NA - NA - 

 40 50,3 √√√√ √√√√ 0,2 √√√√ NA - 

 38,6 45,2 √√√√ √√√√ NA - NA - 

não se aplica em qualquer dos períodos de referência para um valor do indicador LAeq ≤ 45 dB(A); 
incumprimento resultante do ruído ambiente medido, a implementação do projeto não é responsável pelas excedências verificadas
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o de Incomodidade 

Ln 

Conform. 
Legal 
4dB(A)) 

Acrésci. 
[dB(A)] 

Conform. 
legal 

(≤3dB(A) 

NA - 

 1,3 √√√√ 

NA - 

 NA - 

NA - 

NA - 

NA - 

NA - 

 NA - 

 2,4 √√√√ 

 0,0 √√√√ 

NA - 

NA - 

NA - 

 NA - 

NA - 

NA - 

NA - 

5 dB(A); √√√√ - cumprimento; × - 
implementação do projeto não é responsável pelas excedências verificadas; _  incumprimento 
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Pela análise dos resultados dos cálculos efetuados, verifica
subestação de “Vila Fria B”, não serão responsáveis por níveis sonoros acima dos limites regulamentares 
para a maioria dos pontos de medição caracterizad

• Nos pontos P1, P2, P15 e P35
exposição em um ou nos dois indicadores 
acréscimos ao ruído ambient
situação de incumprimento relativamente a
(Anexo D.2 ).  

Nestes casos, conclui-se assim
vez que os níveis sonoros nestes pontos já se encontravam em situação de incumprimento legal, 
de acordo com os critérios de exposição sonora do RGR. Os valores sonoros elevados 
encontrados nos recetores representados por estes pontos devem
fase de caracterização, à contribuição do ruído gerado pela circulação do tráfego das vias 
rodoviárias mais próximas. No que se refere aos acréscimos sentidos, avaliados no âmbito do 
critério de incomodidade, importa registar que qualquer
como se apresenta na tabela anterior 

• Nos pontos P18, P22 e P26
linhas e da subestação em fase de exploração, verificou
relativos ao critério de exposição. No que respeita ao critério de incomodidade, verifica
incumprimento dos valores limite 
anterior e no Anexo D.2 ).

Conclui-se assim que o único impacte negativo do projeto ocorre nos pontos P18, P22 e P26
localizações S”VIB”-B, S”VIB”-C e S”VIB”
linhas e da subestação. Nestes locais, o
pelo que o acréscimo de ruído produzido pelo projeto
regulamentares, isto é, verifica-se o 

Desta forma, assume particular importância a aval
projeto da subestação e das linhas no interior das localizações S”VIB”
presente EIA. Na formulação de cenários alternativos para a redução de ruído nos pontos P18,
adotou-se a seguinte abordagem: 

• Cenário A : Redução do ruído das linhas, através da simulação do seu afastamento aos recetores, 
até ao limite dos troços/localizações existentes de forma a reduzir a contribuição do 
das linhas; 

• Cenário B : No caso das reduções do ruído ambiente anteriormente simuladas não serem 
suficientes para garantir o cumprimento do RGR, considerar a possibilidade de conjugar a 
implementação de soluções técnicas de redução de ruído nas subestações.

 

Avaliação do cumprimento dos níveis sonoros nos pontos P18, P22 e P26

> Cenário A: S imulação do afastamento das 

Para os três pontos - P18, P22 e P26 
fase de exploração do projeto, considerou
recetores, de forma a obter valores de ruído particular inferiores aos acima obtidos.

Recorde-se que os cálculos de ruído ambiente proveniente das LMAT, adotaram
consideradas mais desfavoráveis, isto é,
distância do recetor à primeira linha elétrica de 6,7m
dos cabos condutores) e uma distância do recetor à 
(S”VIB”-A), apenas influenciado por uma linha, considerou
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análise dos resultados dos cálculos efetuados, verifica-se que a exploração das linhas em estudo e da 
subestação de “Vila Fria B”, não serão responsáveis por níveis sonoros acima dos limites regulamentares 
para a maioria dos pontos de medição caracterizados. Apenas há a registar as seguintes situações:

P1, P2, P15 e P35 apesar de na tabela se indicar o incumprimento do critério de 
exposição em um ou nos dois indicadores - Ln e Lden - verifica-se 
acréscimos ao ruído ambiente medido, ou seja, o ambiente sonoro atual 
situação de incumprimento relativamente aos limites de exposição de zonas não classificadas 

se assim não serem as linhas as responsáveis pelo incumprimento, 
vez que os níveis sonoros nestes pontos já se encontravam em situação de incumprimento legal, 
de acordo com os critérios de exposição sonora do RGR. Os valores sonoros elevados 
encontrados nos recetores representados por estes pontos devem-se, tal como
fase de caracterização, à contribuição do ruído gerado pela circulação do tráfego das vias 

mais próximas. No que se refere aos acréscimos sentidos, avaliados no âmbito do 
critério de incomodidade, importa registar que qualquer um destes pontos cumpre a legislação (
como se apresenta na tabela anterior e no Anexo D.2 ); 

P18, P22 e P26, onde se avalia a contribuição cumulativa do funcionamento das 
linhas e da subestação em fase de exploração, verificou-se o cumprimen
relativos ao critério de exposição. No que respeita ao critério de incomodidade, verifica
incumprimento dos valores limite de um ou dos três períodos (tal como se apresenta na tabela 

. 

o único impacte negativo do projeto ocorre nos pontos P18, P22 e P26
C e S”VIB”-A, respetivamente) decorrente da contribuição cumulativa das 

linhas e da subestação. Nestes locais, o ambiente sonoro medido apresenta níveis baixos a moderados
o acréscimo de ruído produzido pelo projeto (linhas e subestação)

se o incumprimento do critério de incomodidade.  

Desta forma, assume particular importância a avaliação de cenários alternativos que permitam viabilizar o 
projeto da subestação e das linhas no interior das localizações S”VIB”-A, S”VIB”-B e S”VIB”

Na formulação de cenários alternativos para a redução de ruído nos pontos P18,

: Redução do ruído das linhas, através da simulação do seu afastamento aos recetores, 
até ao limite dos troços/localizações existentes de forma a reduzir a contribuição do 

: No caso das reduções do ruído ambiente anteriormente simuladas não serem 
suficientes para garantir o cumprimento do RGR, considerar a possibilidade de conjugar a 
implementação de soluções técnicas de redução de ruído nas subestações. 

cumprimento dos níveis sonoros nos pontos P18, P22 e P26 

imulação do afastamento das linhas aos recetores  

P18, P22 e P26 - onde se verificou o incumprimento do critério de incomodidade na 
considerou-se a possibilidade de simular o afastamento das linhas aos 

recetores, de forma a obter valores de ruído particular inferiores aos acima obtidos. 

se que os cálculos de ruído ambiente proveniente das LMAT, adotaram
adas mais desfavoráveis, isto é, no caso do P18 (S”VIB”-B) e P22 (S”VIB”

linha elétrica de 6,7m (distância mais desfavorável por estar no alinhamento 
distância do recetor à segunda linha elétrica de 

A), apenas influenciado por uma linha, considerou-se uma distância da linha a
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se que a exploração das linhas em estudo e da 
subestação de “Vila Fria B”, não serão responsáveis por níveis sonoros acima dos limites regulamentares 

os. Apenas há a registar as seguintes situações: 

apesar de na tabela se indicar o incumprimento do critério de 
se o projeto não introduz 

ambiente sonoro atual já se encontrava em 
os limites de exposição de zonas não classificadas 

não serem as linhas as responsáveis pelo incumprimento, uma 
vez que os níveis sonoros nestes pontos já se encontravam em situação de incumprimento legal, 
de acordo com os critérios de exposição sonora do RGR. Os valores sonoros elevados 

se, tal como foi analisado na 
fase de caracterização, à contribuição do ruído gerado pela circulação do tráfego das vias 

mais próximas. No que se refere aos acréscimos sentidos, avaliados no âmbito do 
um destes pontos cumpre a legislação (tal 

, onde se avalia a contribuição cumulativa do funcionamento das 
se o cumprimento dos níveis sonoros 

relativos ao critério de exposição. No que respeita ao critério de incomodidade, verifica-se o 
tal como se apresenta na tabela 

o único impacte negativo do projeto ocorre nos pontos P18, P22 e P26 (associados às 
) decorrente da contribuição cumulativa das 

enta níveis baixos a moderados, 
(linhas e subestação) excede os limites 

iação de cenários alternativos que permitam viabilizar o 
B e S”VIB”-C em estudo no 

Na formulação de cenários alternativos para a redução de ruído nos pontos P18, P22 e P26 

: Redução do ruído das linhas, através da simulação do seu afastamento aos recetores, 
até ao limite dos troços/localizações existentes de forma a reduzir a contribuição do ruído particular 

: No caso das reduções do ruído ambiente anteriormente simuladas não serem 
suficientes para garantir o cumprimento do RGR, considerar a possibilidade de conjugar a 

 

onde se verificou o incumprimento do critério de incomodidade na 
simular o afastamento das linhas aos 

 

se que os cálculos de ruído ambiente proveniente das LMAT, adotaram-se as situações 
B) e P22 (S”VIB”-C), considerou-se uma 

mais desfavorável por estar no alinhamento 
linha elétrica de 50 m. No caso do P26 

da linha ao recetor de 6,7m. 
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Assim, nas simulações que em seguida se realizam com vista à redução do ruído particular das linhas, 
considerou-se a necessidade de afastamento das linhas aos recetores no interior dos troços/localizações 
(cenário realista), de acordo com o seguinte: 

• No ponto P18 (S”VIB”-B) considerou-se o afastamento de 210 m do recetor às linhas elétricas; 
• No ponto P22 (S”VIB”-C) considerou-se o afastamento de 310 m do recetor às linhas elétricas; 
• No ponto P26 (S”VIB”-A) considerou-se o afastamento de 190 m do recetor à linha elétrica. 

Os cálculos efetuados apresentam-se na tabela abaixo e no Anexo D.2 . 

Tabela 2.4 – Avaliação do cumprimento do critério de incomodidade nos pontos P18, P22 e P26 (Cenário A) 

 
Ruído Ambiente (LMAT+S”VIB”) Critério de Exposição Critério Incomodidade - acréscimo 

Ld 
[dB(A)] 

Le 
[dB(A)] 

Ln 
[dB(A)] 

Lden 
[dB(A)] 

Ln 
[dB(A)] 

Limite 
legal 

Lden 
[dB(A)] 

Limite  
legal 

Ld 
[dB(A)] 

Limite 
legal 

Le 
[dB(A)] 

Limite 
legal 

Ln 
[dB(A)] 

Limite 
legal 

P18** 53,6 53,5 46,5 55,6 46,5 Ln ≤ 55 55,6 Lden ≤ 65 17,4 ≤ 5 23,5 ≤ 4 20,1 ≤ 3 

P22 55,0 52,7 46,4 55,9 46,4 Ln ≤ 53 55,9 Lden ≤ 63 3,7 ≤ 5 14,1 ≤ 4 9,6 ≤ 3 

P26 58,8 50,4 49,5 58,8 49,5 Ln ≤ 53 58,8 Lden ≤ 63 0,5 ≤ 5 7,3 ≤ 4 1,3 ≤ 3 

Notas: ** Zona mista; NA (2) - não se aplica em qualquer dos períodos de referência para um valor do indicador 
LAeq ≤ 45 dB(A); __ cumpre; __ não cumpre 

 

Da análise dos resultados da tabela anterior conclui-se que a opção pelo Cenário A não conduz à obtenção 
de melhores resultados, permanecendo o incumprimento do critério de incomodidade nos mesmos períodos. 

Considerando que o afastamento das linhas preconizado no cenário A não altera os níveis sonoros do ruído 
ambiente futuro (LMAT e subestação), revela-se assim necessário adotar outras soluções de redução de 
ruído que conduzam ao cumprimento da legislação. 

Conclui-se assim que a contribuição do ruído particular da subestação é mais significativa do que o ruído 
particular das linhas, pelo que importa conjugar soluções técnicas de redução de ruído nas subestações, a 
fim de averiguar a possibilidade de viabilizar o projeto, à luz do RGR. 

 

> Cenário B: Conjugar a implementação de soluções t écnicas de redução de ruído nas subestações 

Pela análise dos resultados anteriores, verifica-se necessário conjugar com o cenário A a implementação de 
medidas adicionais de ruído na subestação, em particular, a possibilidade de reduzir o ruído gerado pelos 
transformadores da subestação em 10dB(A), com recurso a utilização de ventiladores de baixo ruído de 
modo a reduzir o seu nível de potência sonora. Efetivamente trata-se de uma solução técnica que se utiliza 
nos casos em que se verifica a necessidade de reduzir o nível de potência sonora dos transformadores. 

Procedeu-se assim à reformulação dos cálculos, considerando a redução do ruído da subestação em 
10dB(A), de forma a averiguar o cumprimento dos critérios legais exigidos no RGR. Os cálculos 
apresentam-se na tabela abaixo e no Anexo D.2 . 

Tabela 2.5 – Avaliação do cumprimento do critério de incomodidade nos pontos P18, P22 e P26 (Cenário B.1) 

 
Ruído Futuro (LMAT+S”VIB”) Critério de Exposição Critério Incomodidade - acréscimo 

Ld 
[dB(A)] 

Le 
[dB(A)] 

Ln 
[dB(A)] 

Lden 
[dB(A)] 

Ln 
[dB(A)] 

Limite 
legal 

Lden 
[dB(A)] 

Limite  
legal 

Ld 
[dB(A)] 

Limite 
legal 

Le 
[dB(A)] 

Limite 
legal 

Ln 
[dB(A)] 

Limite 
legal 

P18** 44,4 43,9 37,7 46,5 37,7 Ln ≤ 55 46,5 Lden ≤ 65 NA(2) ≤ 5 NA(2) ≤ 4 NA(2) ≤ 3 

P22 51,8 44,0 39,4 50,8 39,4 Ln ≤ 53 50,8 Lden ≤ 63 0,5 ≤ 5 NA(2) ≤ 4 NA(2) ≤ 3 

P26 58,4 44,7 48,4 57,9 48,4 Ln ≤ 53 57,9 Lden ≤ 63 0,1 ≤ 5 NA(2) ≤ 4 0,2 ≤ 3 

Notas: ** Zona mista; NA (2) - não se aplica em qualquer dos períodos de referência para um valor do indicador 
LAeq ≤ 45 dB(A); ___ cumpre; ___ não cumpre 

 

Pela análise dos resultados das estimativas efetuadas, verifica-se que a utilização de ventiladores de baixo 
ruído conjugada com o afastamento das linhas (cenário B) permite o cumprimento do critério de 
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incomodidade nos pontos P18, P22 e 
subestação. 

Assim, conclui-se que, perante as simulações de ruído possíveis de realizar em 
asseguram a caracterização das situações mais desfavoráveis sob o ponto de vista do impacte no ambiente 
sonoro, os troços e localizações em estudo são, na sua totalidade, legalmente viáveis
exploração das linhas em estudo e da subestação de “Vila Fria B”, não serão responsáveis por níveis 
sonoros acima dos limites regulamentares. Esta viabilização poderá
das medidas anteriormente referidas, sendo, contudo, necessário reavaliar os cálcu
apresentados, perante a realidade concreta dos projetos de execução a desenvolver, os quais
terão um impacte no ambiente sonoro inferior ao agora previsto (dada a simulação agora apresentada ser a 
mais conservadora). 

Pelo acima exposto, deverão, então
recomendações para o projeto de execução da subestação e das linhas, 
ser confirmada em fase de RECAPE
sensíveis em função das respetivas distâncias finais ao traçado das linhas e à subestação

• Se necessário, para cumprimento do RGR, considerar a utilização de ventiladores de baixo ruído na 
subestação, que garantam redução 

• Se necessário, para cumprimento do RGR, assegurar o afastamento das linhas aos recetores 
representados pelos pontos de medição P18, P22 e P26, a uma distância de 210m, 310m e 190m, 
respetivamente. 

Deste modo, assumindo as recomendações ao projeto de execução, não se prevê que, em fase de 
exploração, venham a ocorrer impactes negativos no ambiente sonoro nas zonas povoadas dos 
troços/localizações em avaliação 

 

2.1.4.3. A.4.3. Medidas de Minimização

g. No EIA foi identificada a necessidade de implementação de medidas de minimização , as quais, no 
entanto, cingem-se apenas à identificação dos requisitos de redução sonora, a qual é integralmente 
acometida aos transformadores. 
Deste modo deverá ser esclarecido se é possível fazer 
se terão de ser implementadas medidas de minimização "tradicionais" que serão interpostas entre a fonte e 
os recetores. 
Neste último caso, deverá ser referido qual o tipo de soluções que poderão ser adotadas,
forma como se fará a sua integração no meio envolvente, o tipo de materiais que serão utilizados e ainda 
quando serão implementadas (se desde o início da fase de exploração ou apenas quando todos os 
transformadores estiverem em funcionamento).

O ruído nos transformadores de potência 
do núcleo devido a forças de magnetoestricção
enrolamentos e nas componentes estruturais

Os construtores têm sido confrontados com 
admissíveis de ruído gerado pelo que se tem assistido, 
incorporação deste requisito no respetivo 
respetivos equipamentos dos sistemas de refrigeração

Neste sentido face à evolução tecnológica, a REN
níveis de ruído máximo de acordo com as melhores resultados preconizados pelos principais fabricantes a 
nível mundial.  

Nos casos em que a intervenção
cumprimento do estipulado no regu
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nos pontos P18, P22 e P26, considerando a contribuição cumulativa do ruído da

se que, perante as simulações de ruído possíveis de realizar em fase de estudo prévio, que 
asseguram a caracterização das situações mais desfavoráveis sob o ponto de vista do impacte no ambiente 

os troços e localizações em estudo são, na sua totalidade, legalmente viáveis
tudo e da subestação de “Vila Fria B”, não serão responsáveis por níveis 

sonoros acima dos limites regulamentares. Esta viabilização poderá ser assegurada pela implementação 
das medidas anteriormente referidas, sendo, contudo, necessário reavaliar os cálculos conservadores agora 

concreta dos projetos de execução a desenvolver, os quais
terão um impacte no ambiente sonoro inferior ao agora previsto (dada a simulação agora apresentada ser a 

então, ser acrescentadas, à lista constante do EIA, as seguintes 
recomendações para o projeto de execução da subestação e das linhas, cuja necessidade deverá, contudo, 
ser confirmada em fase de RECAPE, quando se reavaliarem os níveis sonoros juntos dos recetores 
sensíveis em função das respetivas distâncias finais ao traçado das linhas e à subestação

Se necessário, para cumprimento do RGR, considerar a utilização de ventiladores de baixo ruído na 
subestação, que garantam redução dos níveis sonoros da subestação em 10dB(A);

Se necessário, para cumprimento do RGR, assegurar o afastamento das linhas aos recetores 
representados pelos pontos de medição P18, P22 e P26, a uma distância de 210m, 310m e 190m, 

sumindo as recomendações ao projeto de execução, não se prevê que, em fase de 
exploração, venham a ocorrer impactes negativos no ambiente sonoro nas zonas povoadas dos 

3. Medidas de Minimização  

a necessidade de implementação de medidas de minimização , as quais, no 
se apenas à identificação dos requisitos de redução sonora, a qual é integralmente 

Deste modo deverá ser esclarecido se é possível fazer essa redução diretamente nos transformadores ou 
se terão de ser implementadas medidas de minimização "tradicionais" que serão interpostas entre a fonte e 

Neste último caso, deverá ser referido qual o tipo de soluções que poderão ser adotadas,
forma como se fará a sua integração no meio envolvente, o tipo de materiais que serão utilizados e ainda 
quando serão implementadas (se desde o início da fase de exploração ou apenas quando todos os 
transformadores estiverem em funcionamento). 

O ruído nos transformadores de potência provém de três fatores principais: o ruído produzido 
de magnetoestricção; o ruído de carga produzido por forças eletromagnéticas nos 

enrolamentos e nas componentes estruturais e o ruído produzido nos sistemas de refrigeração. 

Os construtores têm sido confrontados com uma cada vez maior exigência na redução dos valores limite 
admissíveis de ruído gerado pelo que se tem assistido, nestes últimos anos, a uma clara melhoria graças

respetivo projeto com intervenção nas partes ativas 
respetivos equipamentos dos sistemas de refrigeração.  

Neste sentido face à evolução tecnológica, a REN fez a revisão das suas especificações
máximo de acordo com as melhores resultados preconizados pelos principais fabricantes a 

intervenção, nas partes ativas da máquina, não se afigura suficiente para o 
estipulado no regulamento geral do ruído serão adotadas ações complementares
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considerando a contribuição cumulativa do ruído das linhas e da 

fase de estudo prévio, que 
asseguram a caracterização das situações mais desfavoráveis sob o ponto de vista do impacte no ambiente 

os troços e localizações em estudo são, na sua totalidade, legalmente viáveis, pelo que a 
tudo e da subestação de “Vila Fria B”, não serão responsáveis por níveis 

ser assegurada pela implementação 
los conservadores agora 

concreta dos projetos de execução a desenvolver, os quais, se garante, 
terão um impacte no ambiente sonoro inferior ao agora previsto (dada a simulação agora apresentada ser a 

, ser acrescentadas, à lista constante do EIA, as seguintes 
cuja necessidade deverá, contudo, 

veis sonoros juntos dos recetores 
sensíveis em função das respetivas distâncias finais ao traçado das linhas e à subestação: 

Se necessário, para cumprimento do RGR, considerar a utilização de ventiladores de baixo ruído na 
dos níveis sonoros da subestação em 10dB(A); 

Se necessário, para cumprimento do RGR, assegurar o afastamento das linhas aos recetores 
representados pelos pontos de medição P18, P22 e P26, a uma distância de 210m, 310m e 190m, 

sumindo as recomendações ao projeto de execução, não se prevê que, em fase de 
exploração, venham a ocorrer impactes negativos no ambiente sonoro nas zonas povoadas dos 

a necessidade de implementação de medidas de minimização , as quais, no 
se apenas à identificação dos requisitos de redução sonora, a qual é integralmente 

essa redução diretamente nos transformadores ou 
se terão de ser implementadas medidas de minimização "tradicionais" que serão interpostas entre a fonte e 

Neste último caso, deverá ser referido qual o tipo de soluções que poderão ser adotadas, bem como a 
forma como se fará a sua integração no meio envolvente, o tipo de materiais que serão utilizados e ainda 
quando serão implementadas (se desde o início da fase de exploração ou apenas quando todos os 

produzido pela excitação 
de carga produzido por forças eletromagnéticas nos 

sistemas de refrigeração.  

na redução dos valores limite 
a uma clara melhoria graças à 

nas partes ativas da máquina e nos 

especificações técnicas exigindo 
máximo de acordo com as melhores resultados preconizados pelos principais fabricantes a 

da máquina, não se afigura suficiente para o 
adotadas ações complementares como a 
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construção de barreiras acústicas, a montagem de painéis de insonorização adossados e envolvendo 
totalmente a própria cuba ou a construção de uma blindagem acústica de encapsulamento da cuba. 

Face aos acréscimo de custo, o tipo de ações complementares a executar para o cumprimento da 
legislação em vigor serão preconizados apenas nos casos particulares definidos no Estudo de 
condicionamento acústico de pormenor a realizar sobre o local selecionado em sede de AIA e a ser 
demonstrado em fase RECAPE. 

2.1.4.4. A.4.4. Comparação de Alternativas 

h. Verifica-se que o fator Ambiente Sonoro, depois de ser considerado um fator muito importante no 
início do EIA, é relegado para um papel secundário ou mesmo irrelevante na avaliação das alternativas. 
Efetivamente, relativamente a este fator ambientai não é feita qualquer comparação de alternativas, 
verificando-se que, mesmo na análise específica deste fator ambiental, não existe qualquer comentário 
sobre os diferentes troços e sobre as preferências no contexto do ambiente sonoro. Deste modo, esta 
análise deverá ser apresentada. 

Mantém-se a análise apresentada no EIA, atendendo, por um lado, a que a avaliação realizada concluiu 
pelo efetivo cumprimento pelo projeto dos requisitos legais nesta matéria e que, por outro, a presença de 
recetores sensíveis é coincidente com a ocupação humana avaliada sob os descritores Ocupação de Solo e 
Ambiente Social. 

 

2.1.5. A.5. Uso do Solo e Ordenamento do Território  

a. Deverá ser efetuada a reformulação/explanação, no que respeita à afetação das seguintes classes 
de espaços, nos concelhos indicados: 
i. A incidência do troço T5, em Zona florestal condicionada, no concelho de Póvoa do Varzim; 
ii. A incidência em Espaços destinados a indústrias extrativas, Orlas e sebes vivas e Mata ou mato a 
reconverter, no concelho de Barcelos; 
iii. Afetação de Área predominantemente florestal de produção condicionada, no concelho de Ponte de Lima 
(trocos 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 32B, 32C) e eventual afetação de Áreas de proteção de ecossistemas; 
iv. A incidência em Espaços florestais com grau de risco de incêndio elevado e muito elevado, no concelho 
de Monção; 
v. Parecer da ANA, Aeroportos de Portugal relativo às servidões aeroportuárias sobre os traçados 
alternativos em causa. 

Relativamente à afetação das classes de espaço e servidões aeronáuticas referidas nos pontos i) a v) 
sistematiza-se na tabela seguinte a incidência de cada uma das classes/servidão referidas no interior dos 
troços/ localizações em estudo, incluindo-se a respetiva ilustração relativa à presença/ausência dos 
espaços em causa no interior dos troços/ localizações. Procede-se ainda a uma análise de compatibilidade 
com o projeto, atendendo ao disposto nos regulamentos de PDM e na legislação específica aplicável às 
infraestruturas aeroportuárias localizadas na área do estudo e referidas no parecer da ANA – Aeroportos de 
Portugal (cujo ofício se apresenta no Anexo C ).  
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Tabela 2.6 – Incidência das classes de espaço no interior dos troços 

Classe de espaço  

/ Servidão 
Análise de compatibilidade 

 com o projeto 

Zona florestal 
condicionada 

Atendendo ao disposto nos art. 27.º e 28.º 
do regulamento do PDM de Póvoa de 
Varzim (RCM n.º 91/95, de 22/09/1995, 
suspenso parcialmente pelo Aviso n.º 
9527/2009, de 13/05/2009), não é permitida 
a construção das infraestruturas em estudo
linhas e subestações (como referido no 
Anexo G.2 do EIA ) 

Verifica-se, no entanto, à luz do regulamento 
do PDM, a possibilidade de sobrepassagem 
da uma linha elétrica sobre a zona florestal 
condicionada. 

Desta forma, os troços 3 e 5 apresentam 
viabilidade ao desenvolvimento d
projeto . 
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es de espaço no interior dos troços e localizações e análise de compatibilidade com o projeto

Incidência 
territorial Ilustração  

PDM de Póvoa de Varzim 

ndendo ao disposto nos art. 27.º e 28.º 
de Póvoa de 

(RCM n.º 91/95, de 22/09/1995, 
suspenso parcialmente pelo Aviso n.º 

não é permitida 
a construção das infraestruturas em estudo - 

como referido no 

se, no entanto, à luz do regulamento 
do PDM, a possibilidade de sobrepassagem 
da uma linha elétrica sobre a zona florestal 

apresentam 
viabilidade ao desenvolvimento d o 

Troços 3 e 5 
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e análise de compatibilidade com o projeto 
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Classe de espaço  

/ Servidão 
Análise de compatibilidade 

 com o projeto 
Incidência 
territorial Ilustração  

PDM de Barcelos 

Espaços 
destinados a 

indústrias extrativas 

Atendendo ao disposto nos art. 35.º e 36.º 
do regulamento do PDM de Barcelos (RCM 
n.º 64/95, de 04/07/1995), apenas é 
admitida edificabilidade de construções de 
apoio à exploração dos recursos minerais do 
subsolo (como referido no Anexo G.2 do 
EIA). 

Considerando a existência inexpressiva dos 
espaços destinados a indústrias extrativas 
no interior do troço 12ª (ocorrência 
tangencial ao corredor), este troço apresenta 
viabil idade ao desenvolvimento do 
projeto . 

Troço 12A  
(afetação 

inexpressiva) 

 

Orlas e sebes vivas 

Atendendo ao disposto nos art. 45.º e 46.º 
do regulamento do PDM de Barcelos (RCM 
n.º 64/95, de 04/07/1995), a construção das 
infraestruturas em estudo fica sujeita ao 
regime jurídico da REN (como referido no 
Anexo G.2 do EIA ), o qual autoriza a 
realização de ações de relevante interesse 
público (art. 21.º), para além de considerar 
compatíveis a ações de construção de 
“redes elétricas aéreas de alta e média 
tensão, excluindo subestações” (Anexo II). 

Conclui-se assim, que os troços em 
referência apresentam viabilidade ao 
desenvolvimento do projeto  

Troços 3, 5, 9, 
10A, 10B, 11, 
12A, 12B, 13, 

14, 15, 16 e 17 

Apresenta-se no Anexo B  (Desenho A.3 ) o extrato da carta de ordenamento do PDM de 
Barcelos, onde se encontram delimitadas as Orlas e sebes vivas e os troços e 

localizações em estudo. 
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Classe de espaço  

/ Servidão 
Análise de compatibilidade 

 com o projeto 

Mata ou mato a 
reconverter 

Atendendo ao disposto no art. 52.º do 
regulamento do PDM de Barcelos (RCM n.º 
64/95, de 04/07/1995), a construção das 
infraestruturas em estudo fica sujeita ao 
regime jurídico da REN (como referido no 
Anexo G.2 do EIA ) o qual autoriza a 
realização de ações de relevante interesse 
público (art. 21.º), para além de considera
compatíveis a ações de construção de
“redes elétricas aéreas de alta e média 
tensão, excluindo subestações” (Anexo II).

 

Conclui-se assim, que os troços em 
referência apresentam viabilidade ao 
desenvolvimento do projeto . 
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Incidência 
territorial 

Ilustração  

.º do 
regulamento do PDM de Barcelos (RCM n.º 

nstrução das 
sujeita ao 

como referido no 
o qual autoriza a 

realização de ações de relevante interesse 
considerar 

compatíveis a ações de construção de 
“redes elétricas aéreas de alta e média 

” (Anexo II). 

os troços em 
viabilidade ao 

Troços 3, 5, 9, 
10A, 10B, 11, 
12A, 12B, 13, 

14, 15, 16 e 17 
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Classe de espaço  

/ Servidão 
Análise de compatibilidade 

 com o projeto 
Incidência 
territorial Ilustração  

PDM de Ponte de Lima 

Área 
predominantemente 

florestal de 
produção 

condicionada 

Atendendo ao disposto nos art. 55.º e 56.º 
do regulamento do PDM de Ponte de Lima 
(RCM n.º 81/2005, de 31/03/2005, retificado 
pelo Aviso n.º 22988/2010, de 10 /11/2010 e 
alterado pelo Aviso n.º 4269/2012, de 
16/03/2012), a construção das 
infraestruturas em estudo é possível desde 
que as mobilizações mecânicas do solo 
constem apenas de ripagens simples 
segundo as curvas de nível (como referido 
no Anexo G.2 do EIA ). 

 

Assim, considerando o cumprimento das 
disposições do PDM no que toca às 
mobilizações do solo em fase de obra, 
conclui-se que os troços em referência 
apresentam viabilidade ao 
desenvolvimento do projeto . 

Troços: 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32A, 

32B, 32C, 32D, 
33A, 33B, 33C e 

38A 
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Classe de espaço  

/ Servidão 
Análise de compatibilidade 

 com o projeto 

Áreas de proteção 
de ecossistemas 

Atendendo ao disposto no art. 61.º do 
regulamento do PDM de Ponte de Lima 
(RCM n.º 81/2005, de 31/03/2005, retificado 
pelo Aviso n.º 22988/2010, de 10 /11/2010 e 
alterado pelo Aviso n.º 4269/2012, de 
16/03/2012), não é permitida a construção 
das infraestruturas em estudo - linhas e 
subestações (como referido no Anexo G.2 
do EIA ). 

 

Estas áreas ocorrem na envolvente direta do 
rio Lima, pelo que não se prevê a sua 
afetação pelo projeto, uma vez que os 
apoios não serão colocados neste local.  

Assim, conclui-se que os troços 32B e 32C
apresentam viabilidade ao 
desenvolvimento do projeto . 
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Incidência 
territorial 

Ilustração  

Atendendo ao disposto no art. 61.º do 
regulamento do PDM de Ponte de Lima 
(RCM n.º 81/2005, de 31/03/2005, retificado 
pelo Aviso n.º 22988/2010, de 10 /11/2010 e 

n.º 4269/2012, de 
não é permitida a construção 

linhas e 
como referido no Anexo G.2 

na envolvente direta do 
que não se prevê a sua 

uma vez que os 
 

32B e 32C 
viabilidade ao 

Troços: 22, 32B 
e 32C 
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Classe de espaço  

/ Servidão 
Análise de compatibilidade 

 com o projeto 
Incidência 
territorial Ilustração  

PDM de Monção 

Espaços florestais 
(de produção e de 

proteção e 
conservação) que 
apresentam um 
grau de risco de 

incêndio elevado e 
muito elevado 

De acordo com o regulamento do PDM de 
Monção (art. 34.º e 37.º do Aviso n.º 
9853/2009, de 20/05/2009retificado pelo 
Aviso n.º 13391/2011, de 28/06/2011), a 
construção das infraestruturas em estudo 
nos espaços florestais (de produção e de 
proteção e conservação) ficam sujeitas à 
obtenção do regime de interesse municipal 
(como referido no Anexo G.2 do EIA ) 

No que respeita às medidas aplicáveis às 
zonas de elevado e muito elevado risco de 
incêndio florestal (de acordo com o 
zonamento estabelecido pela Portaria nº 
1056/2004, de 19 de agosto) estas são 
definidas pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 
14/01/2009, e acordo com o qual se conclui 
ser possível a construção de infraestruturas 
pertencentes à Rede de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, como são as LMAT, em 
zonas com risco de incêndio das classes 
alta ou muito alta. 

 

Assim, conclui-se que os troços em 
referência apresentam viabilidade ao 
desenvolvimento do projeto . 

Troços: 36A, 
36B, 37, 38B, 

39, 40, 41A, 41B 
e 42 
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Classe de espaço  

/ Servidão 
Análise de compatibilidade 

 com o projeto 

Servidão 
Aeronáutica do 

Aeroporto 
Francisco Sá 

Carneiro 

A servidão aeronáutica em vigor foi definida 
pelo Decreto Regulamentar n.º 7/83 de 3 de 
fevereiro, revisto pelo Ofício n.º 5 696 de 23 
de julho de 1990 da Direção Geral de 
Aviação Civil, segundo o qual carecem de 
licença prévia a instalação de linhas aéreas 
de transporte de energia elétrica numa área 
circular de 8km de raio com centro no 
aeroporto (art. 5.º), observando-se, todavia, 
que o projeto se encontra a distância 
superior. 

A ANA – Aeroportos de Portugal não dispõe 
da delimitação georreferenciada da servidão 
em vigor, tendo facultado a revisão 
servidão prevista no Plano Diretor 
Aeroporto, cuja zona 11 abrange os troços 4 
e S”VV”. 

Na zona 11, ficam sujeitas a autorização 
prévia da autoridade aeronáutica a criação 
de obstáculos, concluindo-se assim ser 
possível a construção de uma LMAT 
troços 4 e S”VV”, mediante a referida 
autorização. 

 

Assim, conclui-se que os troços 
referência apresentam viab ilidade ao 
desenvolvimento do projeto . 
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Incidência 
territorial 

Ilustração  

Servidões Aeronáuticas 

foi definida 
pelo Decreto Regulamentar n.º 7/83 de 3 de 

696 de 23 
ireção Geral de 

carecem de 
licença prévia a instalação de linhas aéreas 
de transporte de energia elétrica numa área 
circular de 8km de raio com centro no 

se, todavia, 
a distância 

Aeroportos de Portugal não dispõe 
da delimitação georreferenciada da servidão 

 da 
 do 

zona 11 abrange os troços 4 

autorização 
criação 

se assim ser 
possível a construção de uma LMAT nos 

, mediante a referida 

se que os troços em 
ilidade ao 

Troços: 4 e 
S”VV 
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Classe de espaço  

/ Servidão 
Análise de compatibilidade 

 com o projeto 
Incidência 
territorial Ilustração  

Servidão do 
Radiofarol VOR do 

Porto 

A servidão do radiofarol do VOR do Porto é 
regulamentada pelo Decreto Regulamentar 
11/85, de 15 de fevereiro. 

 

Todavia, verifica-se que não existe 
interferência da servidão com os troços e 
localizações em estudo nem com a área de 
estudo do projeto. 

Não incide na 
área de estudo 
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Classe de espaço  

/ Servidão 
Análise de compatibilidade 

 com o projeto 

Servidão do 
Aeródromo de Vilar 

da Luz - Maia 

O Aeródromo de Vilar da Luz está sujeito à 
servidão geral definida pela Circular de 
Informação Aeronáutica n.º10/03 de 6 de 
maio, nas condições definidas pelo art. 4º do 
Decreto-Lei n.º 45 987, de 22 de Outubro de 
1964, de acordo com o qual a construção de 
LMAT carece de licença prévia da 
autoridade aeronáutica. 

O projeto de execução da linha se
desenvolvido de acordo com os critérios 
definidos na referida Circular, com é habitual 
em todos os projetos de linhas da REN, pelo 
que a compatibilidade com as disposições 
legais nesta matéria será sempre 
assegurada (é um requisito do projeto). 

Em fase de RECAPE, será solicitado ao 
INAC um parecer ao projeto de execução, 
que confirme a respetiva adequação. 

Assim, considerando que a servidão geral 
aeronáutica é um requisito legal 
habitualmente integrado nos projetos de 
linhas de transporte de energia, conclui
que o troço 5 apresenta viabilidade ao 
desenvolvimento do projeto . 
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Incidência 
territorial 

Ilustração  

O Aeródromo de Vilar da Luz está sujeito à 
Circular de 

ção Aeronáutica n.º10/03 de 6 de 
art. 4º do 

987, de 22 de Outubro de 
, de acordo com o qual a construção de 

LMAT carece de licença prévia da 

O projeto de execução da linha será 
desenvolvido de acordo com os critérios 
definidos na referida Circular, com é habitual 
em todos os projetos de linhas da REN, pelo 
que a compatibilidade com as disposições 
legais nesta matéria será sempre 

de RECAPE, será solicitado ao 
INAC um parecer ao projeto de execução, 

considerando que a servidão geral 
aeronáutica é um requisito legal 
habitualmente integrado nos projetos de 

clui-se 
viabilidade ao 

Troço 5 
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Relativamente às classes acima mencionadas haverá ainda que esclarecer os seguintes aspetos: 

Zona florestal condicionada (Póvoa de Varzim) 

A “Zona florestal condicionada” no concelho de Póvoa de Varzim tem incidência nos troços 3 e 5, e não 
apenas no troço 5 como referido pela CA. Note-se, contudo que por lapso a delimitação desta classe de 
espaço não se encontra no Desenho 5 do EIA nem se encontra refletido no Relatório Síntese do EIA, a sua 
afetação enquanto classe de espaço restritiva ao desenvolvimento do projeto. 

Face ao exposto, foi efetuada a revisão do Desenho 5 do EIA – Ordenamento do Território, que se 
apresenta no Desenho A.4 (Anexo B) , bem como a revisão da situação de referência e avaliação de 
impactes correspondente a esta situação. 

Revisão do Desenho 5: 

A zona florestal condicionada, de acordo com a compatibilização das classes de espaço, inclui-se nos 
Espaços Florestais de Proteção e Conservação (como mencionado no Anexo G.1 do EIA), abrangendo esta 
parte dos troços 3 e 5, como representado no Desenho A.4 (Anexo B) e na primeira figura do quadro acima. 

Relativamente à revisão da situação de referência e avaliação de impactes, adita-se o seguinte ao Relatório 
Síntese do EIA (indicado a negrito ): 

Caracterização do Ambiente Afetado > Ordenamento do território (pág.249/250): 

“Todavia, existem algumas exceções que se prendem com o atravessamento ou proximidade dos troços e 
localizações alternativas a classes de ordenamento consideradas mais sensíveis ou com restrições 
específicas à instalação deste tipo de infraestruturas, como sejam: (...)” 

• Espaços florestais de proteção e conservação (nos concelhos de Póvoa de Varzim e de Ponte de 
Lima, atendendo ao disposto nos respetivos Regulame ntos de PDM em vigor, para as 
classes “Zona florestal condicionada” (Póvoa de Var zim) – atravessada pelos troços 3 e 5 e 
“Área arborizada para proteção de ecossistemas” (Po nte de Lima) – atravessados pelos 
troços 32B e 32C) . 

Avaliação de impactes > Ordenamento do território > Linhas elétricas (pág.585 a 587): 

Tabela 6.13 – Análise da viabilidade de atravessamento de classes de espaço pelo projeto 

Troços Classes com atravessamento interdito 

Troço 3 
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Vila do Conde) 
Espaços florestais de proteção e conservação (PDM Póvo a Varzim) 

Troço 5 
Espaço Urbano e Urbanizável (PDM Vila Nova de Famalicão e Barcelos) 
Espaços florestais de proteção e conservação (PDM Póvo a Varzim)  

 

“Analisando o exposto na tabela anterior, constata-se que as únicas classes condicionadoras do projeto das 
linhas são:” 

• Espaços florestais de proteção e conservação (nos concelhos de Póvoa de Varzim e de Ponte de 
Lima, atendendo ao disposto nos respetivos Regulame ntos de PDM em vigor, para as 
classes “Zona florestal condicionada” (Póvoa de Var zim) – atravessada pelos troços 3 e 5 e 
“Área arborizada para proteção de ecossistemas” (Po nte de Lima) – atravessados pelos 
troços 32B e 32C)  

(...) 

“Já no que se refere às restantes classes condicionadoras identificadas, nomeadamente, os Espaços para 
Indústria Extrativa, no concelho de Barcelos, os Espaços de grandes equipamentos, no concelho de Ponte 
de Lima e os Espaços florestais de proteção e conservação, nos concelhos de Póvoa de Varzim e  de 
Ponte de Lima, verifica-se que: 
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• No primeiro caso, a expressão territorial atravessada (no troço 12B) de Espaços para Indústria 
Extrativa é tão pouco significativa, que não é expectável qualquer interferência. Neste sentido, foi 
incluída uma recomendação para a fase de 
de ordenamento; 

• As classes de Ponte de Lima correspondem à envolvente direta do rio Lima, e referem
preservação de zonas para praias fluviais e para proteção de vegetação ripícola, não se prevendo 
sua afetação pelo projeto, uma vez que os apoios não serão colocados neste local;

• Já os Espaços florestais de proteção e conservação,  no concelho de Póvoa de Varzim, 
correspondentes à zona da Serra de Rates (troço 3) e
referem-se a manchas de média/reduzida dimensão, 
projeto, uma vez que haverá a preocupação de desenvolver o traçado e col ocar os apoios 
tanto quanto possível fora daquela área

Pelo exposto, tendo em conta que os troços atr
compatíveis com a instalação do projeto, não deverão ocorrer impactes negativos
território. Excetuam-se os espaços urbanos e urbanizáveis e os espaços de construção condicionada 
atravessados pelos troços 2, 3, 12A, 14, 42 e 34A e 34B

Espaços destinados a indústrias extrativas

Os “Espaços destinados a indústrias extrativas” em Barcelos ocorrem maioritariamente na zona exterior do 
troço 12A, intercetando-o tangencialmen
de difícil perceção a delimitação desta classe no Desenho 5 do EIA.

A classe de espaço em referência foi considerada no EIA como restritiva ao desenvolvimento do projeto de 
linhas, atendendo ao definido no 
“apenas é admitida edificabilidade de construções de apoio à exploração dos recursos minerais do subsolo
(art. 36.º da RCM n.º 64/95, de 04/07/1995
12A, não é expectável qualquer interferência

Observe-se apenas que o Relatório Síntese do EIA menciona, por engano, o atravessamento desta classe 
pelo troço 12B, apesar de corretamente representado no Dese

Conclui-se assim que toda a análise e 
incorreção relativamente à referência ao troço 12B
troço 12A apresenta viabilidade ao desenvo

Orlas e sebes vivas (Barcelos) 

No Anexo B, Desenho A.3  apresenta
Sebes Vivas”, verificando-se que a classe de espaço em referência está presente no interior dos t
9, 10A, 10B, 11, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16 e 17

Atendendo às disposições específicas definidas pelo regulamento do PDM de Barcelos
e Sebes Vivas, esta não foi identificada
uma vez que a compatibilização com o projeto 
jurídico da REN (conforme descrito no 

De acordo com o regime jurídico da REN
possível a realização de ações de relevante interesse público (art. 21.º), sendo ainda consideradas 
compatíveis a ações de construção de “
subestações” (Anexo II). 

Desta forma, toda a análise e informação produzida em fase de EIA relativamente à classe “
reconverter” (do PDM de Barcelos) 
12A, 12B, 13, 14, 15, 16 e 17 apresentam viabilidade ao desenvolvimento do pro

 

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 

No primeiro caso, a expressão territorial atravessada (no troço 12B) de Espaços para Indústria 
Extrativa é tão pouco significativa, que não é expectável qualquer interferência. Neste sentido, foi 
incluída uma recomendação para a fase de projeto de execução que salvaguarda a referida classe 

As classes de Ponte de Lima correspondem à envolvente direta do rio Lima, e referem
preservação de zonas para praias fluviais e para proteção de vegetação ripícola, não se prevendo 
sua afetação pelo projeto, uma vez que os apoios não serão colocados neste local;

Já os Espaços florestais de proteção e conservação,  no concelho de Póvoa de Varzim, 
zona da Serra de Rates (troço 3) e  envolvente de Gandra (troço 5),

a manchas de média/reduzida dimensão, não se prevendo a sua afetação pelo 
haverá a preocupação de desenvolver o traçado e col ocar os apoios 

tanto quanto possível fora daquela área . 

Pelo exposto, tendo em conta que os troços atravessam classes de espaço, a maior parte, consideradas 
compatíveis com a instalação do projeto, não deverão ocorrer impactes negativos sobre o ordenamento do 

se os espaços urbanos e urbanizáveis e os espaços de construção condicionada 
2, 3, 12A, 14, 42 e 34A e 34B.“ 

Espaços destinados a indústrias extrativas (Barcelos) 

Os “Espaços destinados a indústrias extrativas” em Barcelos ocorrem maioritariamente na zona exterior do 
o tangencialmente como representado na segunda figura da tabela

de difícil perceção a delimitação desta classe no Desenho 5 do EIA. 

A classe de espaço em referência foi considerada no EIA como restritiva ao desenvolvimento do projeto de 
regulamento do PDM de Barcelos, na medida em que

é admitida edificabilidade de construções de apoio à exploração dos recursos minerais do subsolo
RCM n.º 64/95, de 04/07/1995). Contudo, face à muito reduzida incidência no interior do troço 

é expectável qualquer interferência com o projeto. 

se apenas que o Relatório Síntese do EIA menciona, por engano, o atravessamento desta classe 
pelo troço 12B, apesar de corretamente representado no Desenho 5.  

se assim que toda a análise e a avaliação de impactes realizada em sede de EIA
incorreção relativamente à referência ao troço 12B, em vez de 12A, mantém-se válida

viabilidade ao desenvolvimento do projeto. 

apresenta-se o extrato do PDM de Barcelos com a representação da
se que a classe de espaço em referência está presente no interior dos t

9, 10A, 10B, 11, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16 e 17.  

Atendendo às disposições específicas definidas pelo regulamento do PDM de Barcelos
e Sebes Vivas, esta não foi identificada no EIA como restritiva / impeditiva ao desenvolvimento do p

com o projeto depende de outras disposições, como sejam, 
jurídico da REN (conforme descrito no Anexo G.2 do EIA).  

regime jurídico da REN, definido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agos
possível a realização de ações de relevante interesse público (art. 21.º), sendo ainda consideradas 
compatíveis a ações de construção de “redes elétricas aéreas de alta e média tensão, excluindo 

informação produzida em fase de EIA relativamente à classe “
(do PDM de Barcelos) mantém-se válida, concluindo-se que os troços 

apresentam viabilidade ao desenvolvimento do projeto
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No primeiro caso, a expressão territorial atravessada (no troço 12B) de Espaços para Indústria 
Extrativa é tão pouco significativa, que não é expectável qualquer interferência. Neste sentido, foi 

projeto de execução que salvaguarda a referida classe 

As classes de Ponte de Lima correspondem à envolvente direta do rio Lima, e referem-se à 
preservação de zonas para praias fluviais e para proteção de vegetação ripícola, não se prevendo a 
sua afetação pelo projeto, uma vez que os apoios não serão colocados neste local; 

Já os Espaços florestais de proteção e conservação,  no concelho de Póvoa de Varzim, 
envolvente de Gandra (troço 5),  

não se prevendo a sua afetação pelo 
haverá a preocupação de desenvolver o traçado e col ocar os apoios 

avessam classes de espaço, a maior parte, consideradas 
sobre o ordenamento do 

se os espaços urbanos e urbanizáveis e os espaços de construção condicionada 

Os “Espaços destinados a indústrias extrativas” em Barcelos ocorrem maioritariamente na zona exterior do 
te como representado na segunda figura da tabela, sendo, por isso 

A classe de espaço em referência foi considerada no EIA como restritiva ao desenvolvimento do projeto de 
na medida em que neste espaço 

é admitida edificabilidade de construções de apoio à exploração dos recursos minerais do subsolo” 
ida incidência no interior do troço 

se apenas que o Relatório Síntese do EIA menciona, por engano, o atravessamento desta classe 

realizada em sede de EIA, com exceção da 
se válida, sendo ainda que o 

representação das “Orlas e 
se que a classe de espaço em referência está presente no interior dos troços 3, 5, 

Atendendo às disposições específicas definidas pelo regulamento do PDM de Barcelos para a classe Orlas 
no EIA como restritiva / impeditiva ao desenvolvimento do projeto, 

depende de outras disposições, como sejam, o regime 

Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, é 
possível a realização de ações de relevante interesse público (art. 21.º), sendo ainda consideradas 

redes elétricas aéreas de alta e média tensão, excluindo 

informação produzida em fase de EIA relativamente à classe “Mata ou mato a 
se que os troços 3, 5, 9, 10A, 10B, 11, 

jeto. 
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Mata ou mato a reconverter (Barcelos) 

Tal como na situação anterior, a classe “Mata ou Mato a Reconverter” não foi identificada no EIA como 
restritiva / impeditiva ao desenvolvimento do projeto, uma vez que a compatibilização com o projeto 
depende de outras disposições, como sejam, o regime jurídico da REN, tal como definido no regulamento 
do PDM de Barcelos (conforme descrito no Anexo G.2 do EIA). 

De acordo com o regime jurídico da REN, definido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, é 
possível a realização de ações de relevante interesse público (art. 21.º), sendo ainda consideradas 
compatíveis a ações de construção de “redes elétricas aéreas de alta e média tensão, excluindo 
subestações” (Anexo II). 

Observe-se ainda que o Desenho 5 do EIA, tal como a figura da tabela acima, apresentam a delimitação 
das classes em referência conforme publicado na carta de ordenamento do PDM de Barcelos, ocorrendo 
estas no interior dos Troços 3, 5, 9, 10A, 10B, 11, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16 e 17. 

Desta forma, toda a análise e informação produzida em fase de EIA relativamente à classe “Mata ou mato a 
reconverter” (do PDM de Barcelos) mantém-se válida, concluindo-se que os troços 3, 5, 9, 10A, 10B, 11, 
12A, 12B, 13, 14, 15, 16 e 17 apresentam viabilidade ao desenvolvimento do projeto. 

Área predominantemente florestal de produção condicionada (Ponte de Lima) 

A classe de espaço “Área predominantemente florestal de produção condicionada” não foi identificada no 
EIA como restritiva / impeditiva ao desenvolvimento do projeto, uma vez que a compatibilização com o 
projeto depende de outras disposições, como definido no regulamento do PDM de Ponte de Lima (conforme 
descrito na tabela anterior e no Anexo G.2 do EIA). 

Observe-se ainda que o Desenho 5 do EIA, tal como a figura da tabela acima, apresentam a delimitação da 
classe em referência conforme publicado na carta de ordenamento do PDM, sendo que esta atravessa os 
troços 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32A, 32B, 32C, 32D, 33A, 33B, 33C e 
38A e não apenas os referidos pela CA (troços 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 32B, 32C). 

De referir que toda a análise e informação produzida em fase de EIA relativamente à classe “Área 
predominantemente florestal de produção condicionada” (do PDM de Ponte de Lima) mantém-se válida, 
concluindo-se que os troços em referência apresentam viabilidade ao desenvolvimento do projeto. 

 

Áreas de proteção de ecossistemas (Ponte de Lima) 

A classe de espaço “Área arborizada para proteção de ecossistemas”, representada no Desenho 5 do EIA 
como Espaço Florestal de Proteção e Conservação, com incidência no interior dos troços 22, 32B e 32C, foi 
identificada no EIA como restritiva / impeditiva ao desenvolvimento do projeto, uma vez que o regulamento 
do PDM de Ponte de Lima apenas admite construções de caráter precário integradas em projetos turísticos 
ou de valorização ambiental ou a recuperação de construções existentes com interesse cultural (conforme 
descrito no Anexo G.2 do EIA). 

De notar, que toda a análise e informação produzida em fase de EIA relativamente à classe “Área 
arborizada para proteção de ecossistemas” (do PDM de Ponte de Lima) se mantém válida. Realça-se ainda, 
face à incidência territorial destas áreas na envolvente direta do rio Lima, que não se prevê a sua afetação 
pelo projeto, uma vez que os apoios não serão colocados neste local, concluindo-se que os troços em 
referência apresentam viabilidade ao desenvolvimento do projeto. 

 

Espaços florestais com elevado e muito elevado risco de incêndio (Monção) 

Os espaços florestais do PDM de Monção, subdivididos em Espaços florestais de produção e Espaços 
florestais de proteção e conservação, atravessam os troços 36A, 36B, 37, 38B, 39, 40, 41A, 41B e 42, como 
representado no Desenho 5 do EIA. 
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Os espaços florestais de Monção não foram identificadas
desenvolvimento do projeto, uma vez que a 
como sejam a obtenção do regime de interesse municipal
Monção (conforme descrito no Anexo G.2
desenvolvimento do projeto sob o ponto de vista do PDM de Monção.

Relativamente à cartografia nacional de 
Risco de Incêndio Florestal 2011), regulamentada
que no território de Monção os Espaços Florestais do
Espaços florestais de proteção e conservação) se encontram
risco de incêndio (de acordo com a 
e 42, tal como representado na figura da tabela

De acordo com o regime jurídico do 
Incêndios, definido pelo Decreto-Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro
edificação (art. 16.º) em que: 

“2 - A construção de edificações para h
consolidadas é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI
Conta Incêndios] com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, sem prejuízo da
definidas nas RDFCI [Redes de Defesa da Floresta Conta Incêndios]

Todavia à luz do mesmo regime, observa
infraestruturas da RDFCI, nomeadamente a rede secundária
no art. 13.º), concluindo-se, por isso, ser 
incêndio das classes alta ou muito alta
caso a REN) tem a responsabilidade de providenciar 
projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10m 
para cada um dos lados” (art. 15.º, n.º 1, alínea c)

Desta forma, os troços em referência, onde cumulativamente ocorrem os Espaços Florestais do PDM de 
Monção e as Zonas com risco de incêndio das classes alta ou muito alta
desenvolvimento do projeto. 

Servidão Aeronáutica do Aeroporto Francisco Sá

Conforme referido no parecer da ANA 
servidão aeronáutica do Aeroporto Francisco Sá Carneiro
Decreto Regulamentar n.º 7/83 de 3 de fe
Aviação Civil no Ofício n.º 5 696 de 23 de julho de 1990. 

A área sujeita a servidão compreende 
servidão geral (art. 3.º) e as zonas 3 a 7 ficam sujeitas a servidão particular, carecendo de licença prévia a 
construção ou a criação de quaisquer obstáculos que ultrapassem as cotas fixadas no diploma
(art. 4.º). Segundo o mesmo diploma, carecem igualmente de licença prévia
de transporte de energia elétrica numa área circular de 8km de raio com centro no aeroporto

Conforme mencionado no EIA, não foi possível obter 
vigor, apesar de solicitado à ANA, uma vez que a entidade 
Confirma-se, todavia, que todos os troços e localizações em estudo se encontram a distância superior a 
8 km do aeroporto, pelo que a instalação de linhas aéreas de transpor
carece de licença prévia. 

Por seu lado, como referido no parecer da
ser considerado o facto de o Aeroporto Francisco Sá Carneiro ter sido alvo de um Plano 
Aeroporto, recentemente elaborado, o qual prevê a revisão da área de servidão associada ao 
desenvolvimento e expansão global desta infraestrutura nos próximos anos.
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o não foram identificadas no EIA como restritivos / impeditivos ao 
vez que a compatibilização com o projeto depende de outras disposições, 

obtenção do regime de interesse municipal, como definido no regulamento 
no Anexo G.2 do EIA), concluindo-se que os troços em referência são viáveis ao 

desenvolvimento do projeto sob o ponto de vista do PDM de Monção. 

Relativamente à cartografia nacional de probabilidade de ocorrência de incêndio florestal
regulamentada pela Portaria nº 1060/2004, de 19 de 

que no território de Monção os Espaços Florestais do PDM (incluindo os Espaços florestais de produção e 
ais de proteção e conservação) se encontram classificados com elevado e muito elevado 

(de acordo com a CRIF 2011), abrangendo os troços 36A, 36B, 37, 38B, 39, 40, 41A, 41B 
do na figura da tabela anterior. 

regime jurídico do Sistema Nacional de Prevenção e Proteção da Floresta contra 
Lei nº 17/2009, de 14 de janeiro, verificam-

A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria fora das áreas edificadas 
consolidadas é proibida nos terrenos classificados nos PMDFCI [Planos Municipais de Defesa da Floresta 

com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, sem prejuízo da
[Redes de Defesa da Floresta Conta Incêndios].” 

Todavia à luz do mesmo regime, observa-se que as Linhas de Muita Alta Tensão 
, nomeadamente a rede secundária de faixas de gestão de combustível
se, por isso, ser compatível a presença de uma LMAT em zonas 

incêndio das classes alta ou muito alta, na medida em que a entidade responsável pela infraestrutura (neste 
sponsabilidade de providenciar a gestão de combustível numa faixa correspondente à 

projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10m 
(art. 15.º, n.º 1, alínea c). 

troços em referência, onde cumulativamente ocorrem os Espaços Florestais do PDM de 
com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, apresentam viabilidade ao 

Servidão Aeronáutica do Aeroporto Francisco Sá Carneiro 

Conforme referido no parecer da ANA – Aeroportos de Portugal e no Relatório Síntese do EIA (pág. 291), a
servidão aeronáutica do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, que se encontra em vigor
Decreto Regulamentar n.º 7/83 de 3 de fevereiro, tendo sido revisto e comunicado pela Direção Geral de 

696 de 23 de julho de 1990.  

compreende 7 zonas (zona 1 a zona 7), em que as zonas 1 e 2 ficam sujeitas a 
zonas 3 a 7 ficam sujeitas a servidão particular, carecendo de licença prévia a 

ou a criação de quaisquer obstáculos que ultrapassem as cotas fixadas no diploma
. Segundo o mesmo diploma, carecem igualmente de licença prévia a instalação de linhas aéreas 

de transporte de energia elétrica numa área circular de 8km de raio com centro no aeroporto

Conforme mencionado no EIA, não foi possível obter a delimitação das zonas de servidão do aeroporto
, uma vez que a entidade não dispõe da delimitação georreferenciada

todos os troços e localizações em estudo se encontram a distância superior a 
, pelo que a instalação de linhas aéreas de transporte de energia elétrica

como referido no parecer da ANA e nos contactos realizados com esta entidade, deve ainda 
o facto de o Aeroporto Francisco Sá Carneiro ter sido alvo de um Plano 

Aeroporto, recentemente elaborado, o qual prevê a revisão da área de servidão associada ao 
desenvolvimento e expansão global desta infraestrutura nos próximos anos. 
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no EIA como restritivos / impeditivos ao 
depende de outras disposições, 

como definido no regulamento do PDM de 
se que os troços em referência são viáveis ao 

ndio florestal (Cartografia de 
/2004, de 19 de agosto, verifica-se 

PDM (incluindo os Espaços florestais de produção e 
classificados com elevado e muito elevado 

36A, 36B, 37, 38B, 39, 40, 41A, 41B 

Sistema Nacional de Prevenção e Proteção da Floresta contra 
-se condicionalismos à 

abitação, comércio, serviços e indústria fora das áreas edificadas 
[Planos Municipais de Defesa da Floresta 

com risco de incêndio das classes alta ou muito alta, sem prejuízo das infraestruturas 

se que as Linhas de Muita Alta Tensão podem integrar as 
o de combustível (definidas 

LMAT em zonas com risco de 
a entidade responsável pela infraestrutura (neste 

a gestão de combustível numa faixa correspondente à 
projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10m 

troços em referência, onde cumulativamente ocorrem os Espaços Florestais do PDM de 
, apresentam viabilidade ao 

Aeroportos de Portugal e no Relatório Síntese do EIA (pág. 291), a 
em vigor, foi definida pelo 

vereiro, tendo sido revisto e comunicado pela Direção Geral de 

as zonas 1 e 2 ficam sujeitas a 
zonas 3 a 7 ficam sujeitas a servidão particular, carecendo de licença prévia a 

ou a criação de quaisquer obstáculos que ultrapassem as cotas fixadas no diploma mencionado 
a instalação de linhas aéreas 

de transporte de energia elétrica numa área circular de 8km de raio com centro no aeroporto (art. 5.º). 

de servidão do aeroporto em 
delimitação georreferenciada. 

todos os troços e localizações em estudo se encontram a distância superior a 
te de energia elétrica, neste caso, não 

e nos contactos realizados com esta entidade, deve ainda 
o facto de o Aeroporto Francisco Sá Carneiro ter sido alvo de um Plano Diretor do 

Aeroporto, recentemente elaborado, o qual prevê a revisão da área de servidão associada ao 
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A proposta de servidão do Aeroporto Francisco Sá Carneiro constante no Plano Diretor contempla 12 zonas 
de servidão, em que a zona de servidão 11 - “Superfície Horizontal Exterior” atravessa o troço 4 e a 
subestação de Vila do Conde (S”VV”), como representado na figura da tabela anterior e no Desenho 8 do 
EIA.  

Na Zona 11 ficam sujeitas a parecer favorável da autoridade aeronáutica “(...) a execução de quaisquer 
obras, instalações e construções, seja qual for a sua natureza (...), carecendo de autorização prévia 
vinculativa da mesma autoridade aeronáutica, a criação de quaisquer outros obstáculos, mesmo que 
temporários, cuja cota máxima referenciado ao Marégrafo de Cascais ultrapasse a cota de uma superfície 
com uma cota variável a 5%, variando de 102m a 202m (...) ou atinja a cota de 202 metros” (Plano Diretor 
do Aeroporto Francisco Sá Carneiro), respetivamente para as Zonas 11 e 12. Ou seja, para linhas com 
apoios inferiores a 102 m não haverá que solicitar parecer da autoridade aeronáutica. Considerando que a 
alltura máxima dos apoios previstos no projeto é de 75,17 metros, verifica-se que a necessidade de parecer 
nunca se colocará. 

Conclui-se, assim, ser possível a construção de uma LMAT na zona 11 da proposta de servidão do 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, que incide sobre os troços 4 e S”VV”, pelo que estes troços apresentam 
viabilidade ao desenvolvimento do projeto. 

Ainda assim, como já referido no EIA (pág. 594) recomenda-se que em fase de Projeto de Execução, o 
traçado final e características técnicas das linhas elétricas em projeto sejam submetidos a apreciação por 
parte do INAC. 

Servidão do Radiofarol VOR do Porto 

A servidão do radiofarol VOR do Porto encontra-se regulamentada pelo Decreto-Regulamentar n.º 11/85, de 
15 de fevereiro, segundo o qual são definidas duas zonas de servidão militar e aeronáutica: Zona primária 
(terrenos num raio de 300 metros) e Zona Secundária (terrenos num raio de 2 000 metros). 

O radiofarol VOR do Porto localiza-se em Vila do Conde, verificando-se pela análise da figura da tabela 
anterior, que não existe interferência da servidão do radiofarol do VOR do Porto com os troços e 
localizações em estudo. 

Servidão do Aeródromo de Vilar da Luz 

O aeródromo de Vilar de Luz, localizado na povoação com o mesmo nome, no concelho da Maia, é 
considerado um aeródromo municipal destinado à aviação geral e ao trabalho aéreo (luta contra incêndios e 
emergência médica), possuindo 2 pistas asfaltadas. Ao aeródromo de Vilar da Luz não se aplicam servidões 
particulares especificadas em decreto próprio, apenas as servidões gerais previstas no art. 4º do Decreto-
Lei n.º 45 987, de 22 de Outubro de 1964, e na Circular de Informação Aeronáutica n.º10/03 de 6 de maio. 

Na figura da tabela acima apresenta-se a delimitação da servidão geral do aeródromo de Vilar da Luz, onde 
é visível a sua interferência com o troço 5. 

De acordo com o art. 4.º do Decreto-Lei n.º 45 987 na zona de servidão geral é proibido o “levantamento de 
postos, linhas ou cabos aéreos de qualquer natureza” (alínea f) e a “montagem e funcionamento de 
aparelhagem elétrica, que não seja de uso exclusivamente doméstico” (alínea h) sem licença prévia da 
autoridade aeronáutica. Refere ainda a Circular de Informação Aeronáutica n.º10/03, que nas zonas de 
servidão geral “deverá o requerente, em caso de dúvida, apresentar um pedido prévio de viabilidade com 
base em informação referente à localização e características físicas genéricas da construção ou instalação 
que pretenderá realizar” (ponto 2.1.1. alínea a)). 

Conclui-se assim que ser possível a instalação de uma LMAT na zona de servidão geral do aeródromo de 
Vilar de Luz, mediante a solicitação de um parecer à autoridade aeronáutica, a desenvolver em sede de 
RECAPE, pelo que, sob este ponto de vista, o troço 5 apresenta viabilidade ao desenvolvimento do projeto. 

Acrescenta-se, para este caso, a recomendação de consulta ao INAC em fase de projeto de execução, tal 
como anteriormente para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro. 
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b. Para as situações em que esteja em causa a afetação de solos urbanos ou urbanizáveis, espaços 
industriais e de equipamentos, deverá ser apresentado um detalhe
extratos das cartas de condicionantes e ordenamento em causa, assim como a apresentação das 
alternativas de localização para a subestação com a respetiva implantação transposta para extrato da carta 
de REN respetiva, com indicação quantificada da área de REN afetada por sistemas.

 Solos urbanos ou urbanizáveis, espaços industriais e de equipamentos

A análise efetuada em fase de EIA 
troços e localizações alternativas
equipamentos, conforme se apresenta na tabela abaixo. 

Para cada um dos concelhos onde se regista a presença dos espaços mencionados no interior dos troços / 
localizações (todos os concelhos, com exceção de Valença
extrato das cartas de condicionantes e 
solicitado. 

Tabela 2.7 – Identificação dos espaços urbanos, urbanizáveis, industriais e de equipamentos 
(adaptação da tabela 5.49 do EIA

Concelhos; 

Troços / Localizações 
Classes de espaços / das Cartas de 

Arcos de Valdevez 

Troços: 38A, 38B e 39 

Espaço urbanizado 
estruturante

Espaço cuja urbanização seja possível 
programar

Barcelos 

Troços: 3, 5, 9, 10A, 10B, 
11, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16 

e 17 

Espaço Urbano 
densidade

Espaço Urbanizável 
densidade

Espaço Industrial 
existente

Espaço Industrial 
propostas

Espaços destinados a indústria extrativa 
– Área de indústria extrativa 

Melgaço 

Troços: 41B e 42 

Espaço de uso urbano ou urbanizável 
zona de construção intensiva de nível 1

Espaço de uso urbano ou urbanizável 
zona de construção intensiva de nível 2

Monção 

Troços: 36A, 36B, 37, 39, 
40, 41A e 41B 

Solo Urbanizado Predominantemente
de Utilização Residencial, Comércio e 
Serviços
Unifamil

Espaços canais e infraestruturas: 
Parques eólicos

Ponte de Lima 

Troços: 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32A, 32B, 

32C, 32D, 33A, 33B, 33C e 
38A 

Localizações: S”VIB”-A e 
S”VIB”-C 

Aglomerados urbanos abrangidos por 
planos de urbanização
predominantemente Residencial 

Aglomerados urbanos abrangidos por 
planos de urbaniz
predominantemente Habitacional 
Unifamiliar

Área industrial ou de armazenagem

Área de equipamento
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Para as situações em que esteja em causa a afetação de solos urbanos ou urbanizáveis, espaços 
industriais e de equipamentos, deverá ser apresentado um detalhe da área afetada, à escala 1:10.000, dos 
extratos das cartas de condicionantes e ordenamento em causa, assim como a apresentação das 
alternativas de localização para a subestação com a respetiva implantação transposta para extrato da carta 

, com indicação quantificada da área de REN afetada por sistemas.

olos urbanos ou urbanizáveis, espaços industriais e de equipamentos 

 no ponto 5.7.3.1 – Planos Municipais permitiu identificar, no interior dos 
calizações alternativas, a presença de espaços urbanos, urbanizáveis, industriais e de 

, conforme se apresenta na tabela abaixo.  

dos concelhos onde se regista a presença dos espaços mencionados no interior dos troços / 
s (todos os concelhos, com exceção de Valença e de Paredes de Coura

xtrato das cartas de condicionantes e de ordenamento do respetivo PDM à escala 1:10.000

Identificação dos espaços urbanos, urbanizáveis, industriais e de equipamentos 
(adaptação da tabela 5.49 do EIA, pág. 245) 

Classes de espaços / das Cartas de 
Ordenamento do PDM Identificação dos Desenhos / Extratos

Espaço urbanizado – Aglomerado 
estruturante 

Espaço cuja urbanização seja possível 
programar – Área de Expansão Urbana 

Desenho A.4  - Planta
de Arcos de Valdevez, à escala 1:10

Desenho A.5  - Planta
do PDM de Arcos de Valdevez, à escala 
1:10 000 

Espaço Urbano – Área de baixa 
densidade 

Espaço Urbanizável – Área de baixa 
densidade 

Espaço Industrial – Área de indústria 
istente 

Espaço Industrial – Zonas industriais 
propostas 

Espaços destinados a indústria extrativa 
Área de indústria extrativa proposta 

Desenho A.6  - Planta de Ordenamento 
de Barcelos, à escala 1:10

Desenho A.7  - Planta de Condicionantes 
do PDM de Barcelos

Espaço de uso urbano ou urbanizável – 
zona de construção intensiva de nível 1 

Espaço de uso urbano ou urbanizável – 
zona de construção intensiva de nível 2 

Desenho A.8  - Planta de Ordenamento 
de Melgaço, à escala 1:10

Desenho A.9  - Planta de Condicionantes 
do PDM de Melgaço

Solo Urbanizado Predominantemente 
de Utilização Residencial, Comércio e 
Serviços – Espaço Predominantemente 
Unifamiliar 

Espaços canais e infraestruturas: 
Parques eólicos 

Desenho A.10  - 
de Monção, à escala 1:10

Desenho A.11  - 
Condicionantes do PDM de 
escala 1:10 000 

Aglomerados urbanos abrangidos por 
planos de urbanização – Área 
predominantemente Residencial – tipo 1 

Aglomerados urbanos abrangidos por 
planos de urbanização – Área 
predominantemente Habitacional 
Unifamiliar – tipo 4 

Área industrial ou de armazenagem 

Área de equipamento 

Desenho A.12  - 
de Ponte de Lima

Desenho A.13  - 
Condicionantes do PDM de 
Lima, à escala 1:10

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 

Página 63 

Para as situações em que esteja em causa a afetação de solos urbanos ou urbanizáveis, espaços 
da área afetada, à escala 1:10.000, dos 

extratos das cartas de condicionantes e ordenamento em causa, assim como a apresentação das 
alternativas de localização para a subestação com a respetiva implantação transposta para extrato da carta 

, com indicação quantificada da área de REN afetada por sistemas. 

permitiu identificar, no interior dos 
urbanizáveis, industriais e de 

dos concelhos onde se regista a presença dos espaços mencionados no interior dos troços / 
e de Paredes de Coura), apresenta-se um 

à escala 1:10.000, conforme 

Identificação dos espaços urbanos, urbanizáveis, industriais e de equipamentos  

Identificação dos Desenhos / Extratos 

Planta de Ordenamento 
de Arcos de Valdevez, à escala 1:10 000 

Planta de Condicionantes 
do PDM de Arcos de Valdevez, à escala 

Planta de Ordenamento 
, à escala 1:10 000 

Planta de Condicionantes 
elos, à escala 1:10 000 

Planta de Ordenamento 
escala 1:10 000 

Planta de Condicionantes 
Melgaço, à escala 1:10 000 

 Planta de Ordenamento 
, à escala 1:10 000 

 Planta de 
Condicionantes do PDM de Monção, à 

 

 Planta de Ordenamento 
Ponte de Lima, à escala 1:10 000 

 Planta de 
Condicionantes do PDM de Ponte de 

à escala 1:10 000 
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Concelhos; 

Troços / Localizações 
Classes de espaços / das Cartas de 

Ordenamento do PDM 
Identificação dos Desenhos / Extratos 

Póvoa do Varzim 

Troços: 3 e 6 
Espaço de equipamentos 

Desenho A.14  - Planta de Ordenamento 
de Póvoa de Varzim, à escala 1:10 000 

Desenho A.15  - Planta de 
Condicionantes do PDM de Póvoa de 
Varzim, à escala 1:10 000 

Viana do Castelo 

Troços: 14 e 18 

Localizações: S”VIB”-B 

Zonas de construção do tipo II 

Zonas de construção de transição 

Zonas de construção de colmatação/ 
continuidade 

Zonas de equipamentos existentes 

Zonas de equipamentos propostos 

Desenho A.16  - Planta de Ordenamento 
de Viana do Castelo, à escala 1:10 000 

Desenho A.17  - Planta de 
Condicionantes do PDM de Viana do 
Castelo, à escala 1:10 000 

Vila do Conde 

Troços: S”VV”, 2, 3, 5 e 6 

Espaço Urbano e Urbanizável – Zona 
de construção Tipo 2 

Espaço Urbano e Urbanizável – Zona 
de construção Tipo 3 

Espaço de equipamento 

Espaço Canal – Previsto 

Unidade Operativa de Planeamento e 
Gestão: UOPG5 – zona industrial 
condicionada (Touguinhó) 

Zonas industriais 

Desenho A.18  - Planta de Ordenamento 
de Vila do Conde, à escala 1:10 000 

Desenho A.19  - Planta de 
Condicionantes do PDM de Vila do 
Conde, à escala 1:10 000 

Vila Nova de Famalicão 

Troços: S”VV”, 4 e 5 
Espaços de expansão de aglomerados 
do tipo 3 

Desenho A.20  - Planta de Ordenamento 
de Vila Nova de Famalicão, à escala 
1:10 000 

Desenho A.21  - Planta de 
Condicionantes do PDM de Vila Nova de 
Famalicão, à escala 1:10 000 

 

Relativamente à presença de zonas industriais no interior dos troços e localizações em estudo, é de referir, 
como nota, que o EIA elaborado define que as zonas industriais são consideradas preferenciais à instalação 
do projeto, na medida em que se tratam de zonas onde os usos industriais ou logísticos se consideram 
compatíveis com a presença e funcionamento de uma infraestrutura como é uma LMAT. Acresce que as 
zonas industriais são áreas já artificializadas e menos sensíveis em termos ocupação humana, o que 
suporta a preferência por este tipo de ocupações comparativamente a outros usos, como as áreas urbanas 
ou agrícolas. Note-se ainda que, para cumprir o seu objetivo, uma zona industrial carece de alimentação de 
energia elétrica, sendo portanto natural a existência de linhas e subestações no seu interior. 

 

Áreas de Reserva Ecológica Nacional no interior das localizações alternativas da S”VIB” 

Como referido no EIA, no ponto 5.8.1.1, todas as alternativas para a instalação da subestação S”VIB” 
abrangem áreas de REN (S”VIB” A – 46 ha, S”VIB” B – 56 ha e S”VIB” C – 27ha), sendo que no caso das 
alternativas A e B as áreas de REN correspondem a mais de 70% da área total destas localizações. 

Quanto às categorias da REN presentes no interior das alternativas da S”VIB” são de referir: as cabeceiras 
das linhas de água, as áreas com risco de erosão, os leitos dos cursos de água e as áreas de máxima 
infiltração. 

Na sequência do solicitado apresentam-se nas figuras seguintes os extratos das Cartas de REN dos 
concelhos de Ponte de Lima e de Viana do Castelo, abrangidos pelas alternativas A, B e C da S”VIB”, com 
base nas Cartas de REN desagregada disponibilizadas pela entidade competente (CCDR-N). 
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Figura 2.7 – Extrato da Carta de REN de Ponte de Lima na zona da localização S”VIB”

 

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 

Extrato da Carta de REN de Ponte de Lima na zona da localização S”VIB”
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Extrato da Carta de REN de Ponte de Lima na zona da localização S”VIB”- A  
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Figura 2.8 – Extrato da Carta de REN de Viana do Castelo na zona da localização S”VIB”- B  
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Figura 2.9 – Extrato da Carta de REN de Ponte de Lima na zona da localização S”VIB”

 

Note-se que a área de REN de Ponte de 
EIA, através do Aviso 8534/2013 de 5 de julho
Carta de REN do município, em que a última folha (C) incide sobre a zona das localizações A e C da S”VIB” 
em estudo. Todavia, observe-se que a 
disponível na CCDR-N nem no depósito 
DGOTDU, pelo que, da mesma forma, as eventuais alterações à REN no interior das locali
em estudo não se encontram contempladas nas figuras acima.

No que respeita à quantificação da 
áreas de REN, desagregadas por sistemas, ocupadas em cada uma das alternativa
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Extrato da Carta de REN de Ponte de Lima na zona da localização S”VIB”

REN de Ponte de Lima foi recentemente alterada, em data posterior à
Aviso 8534/2013 de 5 de julho. O referido Aviso procede à alteração das folhas B

Carta de REN do município, em que a última folha (C) incide sobre a zona das localizações A e C da S”VIB” 
que a referida alteração à REN de Ponte de Lima 

N nem no depósito da Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional (CNREN) da 
, pelo que, da mesma forma, as eventuais alterações à REN no interior das locali

em estudo não se encontram contempladas nas figuras acima. 

da área de REN solicitada pela CA, apresentam-se na tabela seguinte as 
áreas de REN, desagregadas por sistemas, ocupadas em cada uma das alternativas da S”VIB” em estudo.
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Extrato da Carta de REN de Ponte de Lima na zona da localização S”VIB”- C  

, em data posterior à elaboração do 
. O referido Aviso procede à alteração das folhas B1 e C da 

Carta de REN do município, em que a última folha (C) incide sobre a zona das localizações A e C da S”VIB” 
de Ponte de Lima ainda não se encontra 

da Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional (CNREN) da 
, pelo que, da mesma forma, as eventuais alterações à REN no interior das localizações da S”VIB” 

se na tabela seguinte as 
s da S”VIB” em estudo. 
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Tabela 2.8 – Quantificação das áreas de REN desagregada por sistemas nas localizações da S”VIB” 

Sistemas de REN 
Áreas de REN (em ha) nas Localizações da S”VIB”  

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Áreas com risco de erosão 0,90 0,13 2,94 

Áreas de máxima infiltração - 49,73 - 

Cabeceiras de linhas de água 45,00 55,97 25,23 

Leitos dos cursos de água Presença de 3 
linhas de água 

Ausência de 
linhas de água 

Presença de 4 
linhas de água 

 

Refira-se, ainda, que a área efetivamente a afetar pela implantação da subestação apenas poderá ser 
determinada após concretização do projeto de execução, pois poderá haver ajustes na implantação no 
interior da localização, tendo sido, para efeitos de comparação de alternativas, considerada uma 
implantação teórica. 

2.1.6. A.6. Socioeconomia 

a. Identificação das áreas agrícolas que serão afetadas, com quantificação por tipologia de área 
agrícola afetada (vinha, olival, pequenas explorações agrícolas, etc.), considerando os vários hectares de 
terrenos que venham a ser afetados. 

Conforme descrito do EIA, no projeto em avaliação não se encontra ainda definido o traçado das linhas em 
avaliação nem a implantação da plataforma da subestação, uma vez que os respetivos projetos se 
encontram em fase de estudo prévio. 

No que respeita às linhas elétricas, no EIA em fase de estudo prévio são apenas avaliados troços 
alternativos, com uma largura média de 400 m. Após aprovação dos troços, através de DIA favorável, será 
então definido o traçado de cada linha no interior de cada troço aprovado. Pelo efeito, não é possível 
identificar objetivamente as afetações diretas das futuras linhas, uma vez que tal depende concretamente 
do local onde os apoios se implantem.  

Refira-se, que a presença, num determinado troço, de uma determinada zona agrícola, não resulta 
obrigatoriamente numa eventual afetação direta ou indireta, apenas se podendo proceder a essa avaliação, 
reforce-se, com o conhecimento do traçado e da colocação dos apoios. Acresce, ainda, que mesmo que as 
linhas venham a atravessar alguma zona agrícola, tal não significa forçosamente a criação de impacte sobre 
a mesma. Em todo o território nacional ocorrem diversas linhas elétricas sobre explorações agrícolas sem 
que tal se traduza numa afetação direta ou perda de rendimento. O estudo de pormenor da colocação de 
cada apoio permitirá, em fase de projeto de execução, com o apoio dos levantamentos cartográficos à 
escala 1:2 000 habitualmente realizados, encontrar as melhores soluções de posicionamento das estruturas, 
procurando-se sempre a minimização da afetação das áreas agrícolas, em particular das mais sensíveis. 

Na fotografia seguinte apresenta-se um exemplo que demonstra a viabilidade de uma adequada 
compatibilização entre a colocação de um apoio e de uma área agrícola sensível (neste caso uma vinha), 
com um mínimo de afetação no rendimento da propriedade. 
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Nas fotografias seguintes ilustra-se ainda a reduzida área de ocupação do solo por 
traduz apenas na abertura de 4 caboucos (ou covas) para colocação das pernas do apoio, numa solução 
perfeitamente adaptável à presença de zonas agrícol

         Montagem de um apoio

Importa referir que qualquer perda de rendimento é paga pela REN nos termos definidos por lei, pelo que
qualquer impacte remanescente será devidamente compensado

Observe-se ainda que o  Anexo D.2
solo no interior dos troços em estudo e o 
levantamento de áreas agrícolas realizado em fase de EIA para o interior dos tro
avaliação, única informação possível de caracterizar

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 

 
Implantação de um apoio sobre vinha 

se ainda a reduzida área de ocupação do solo por 
traduz apenas na abertura de 4 caboucos (ou covas) para colocação das pernas do apoio, numa solução 
perfeitamente adaptável à presença de zonas agrícolas ou outras na sua envolvente.

         
Montagem de um apoio                                   Implantação de uma linha sobre um olival

 
que qualquer perda de rendimento é paga pela REN nos termos definidos por lei, pelo que

qualquer impacte remanescente será devidamente compensado. 

Anexo D.2 do EIA apresenta a área total ocupada por cada classe de ocupação do 
em estudo e o Desenho 4 (Uso do solo e ambiente social) 

levantamento de áreas agrícolas realizado em fase de EIA para o interior dos tro
, única informação possível de caracterizar neste momento.  
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se ainda a reduzida área de ocupação do solo por cada apoio, a qual se 
traduz apenas na abertura de 4 caboucos (ou covas) para colocação das pernas do apoio, numa solução 

as ou outras na sua envolvente. 

 
Implantação de uma linha sobre um olival 

que qualquer perda de rendimento é paga pela REN nos termos definidos por lei, pelo que 

do EIA apresenta a área total ocupada por cada classe de ocupação do 
(Uso do solo e ambiente social) apresenta o 

levantamento de áreas agrícolas realizado em fase de EIA para o interior dos troços e localizações em 
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No que respeita à subestação de “Vila Fria B”, considera-se que apenas a definição exata da sua 
implantação e orientação dentro de cada localização em estudo, permitirá identificar, com maior exatidão os 
impactes decorrentes do projeto sobre as áreas agrícolas.  

Os impactes sobre as zonas de ocupação agrícola e atividades agrícolas durante a fase de construção de 
uma subestação estão relacionados com a perturbação e/ou destruição das culturas existentes nos locais 
onde seja necessário abrir acessos ou na área de implantação da subestação, bem como com a afetação 
das características pedológicas do solo (através da sua movimentação ou compactação), responsável por 
impactes negativos indiretos sobre a atividade agrícola ocorrente. Acresce ainda ser procedimento da REN 
adquirir os terrenos onde se irá instalar a subestação, pelo que os impactes ao nível socioeconómico 
associados à perda de rendimento decorrentes da afetação da atividade agrícola são à partida nulos devido 
à compra dos terrenos aos proprietários. 

Por outro lado, salienta-se que as áreas agrícolas, assim como as restantes classes de ocupação do solo, 
existentes no interior das localizações em estudo se encontram devidamente caracterizadas no EIA, nos 
pontos 5.5.4 e 6.4.4.3 e o Desenho 4 (Uso do solo e ambiente social), onde se apresenta, respetivamente, a 
caracterização e quantificação das classes de ocupação do solo e o levantamento de áreas agrícolas para o 
interior das localizações em avaliação, sendo esta a única informação possível de caracterizar neste 
momento. 

Assim, pelo fato de existirem diversas alternativas (troços e localizações) em avaliação e por não se 
conhecer exatamente por onde passarão as linhas e onde se implantará a subestação, não é possível, em 
fase de estudo prévio, proceder ao levantamento solicitado pela CA. Em fase de projeto de execução, tal 
levantamento será feito, como habitual, com recurso a levantamentos cartográficos à escala 1:2 000. 

b. Identificação de todos os lugares, edifícios, habitações, quintas e/ou pequenas explorações, 
equipamentos sociais e todos os recetores sensíveis possivelmente afetados, direta e indiretamente, quer 
em fase de obra, quer na fase de exploração, indicando as respetivas distâncias às áreas do Projeto, com 
recurso a cartografia de apoio. 

Conforme exposto no ponto anterior, que não se encontra ainda definido o traçado das linhas em avaliação, 
uma vez que o projeto se encontra em fase de estudo prévio. Por esse motivo, o EIA apenas avaliou 
corredores para as linhas e localizações para a subestação, não sendo possível indicar nesta fase as 
distâncias das áreas em referência ao projeto. 

Por outro lado, salienta-se que o EIA já apresenta, dentro da informação solicitada nesta alínea, todos os 
elementos que são possíveis concretizar nesta fase, nomeadamente a identificação de todos os lugares 
existentes no interior dos troços e localizações e até 100m de distância (Anexo D.1 e Desenho 4), a área 
total ocupada por cada classe de ocupação do solo no interior dos troços e localizações em estudo (Anexo 
D.2), a cartografia das habitações, áreas agrícolas, equipamentos sociais, estabelecimentos escolares, 
igrejas e capelas (Desenho 4). 

Assim, pelo fato de existirem diversas alternativas em avaliação e por não se conhecer exatamente por 
onde passarão as linhas e onde serão colocados os respetivos apoios, não é possível, em fase de estudo 
prévio, proceder ao levantamento solicitado pela CA, no que respeita à afetação em fase de obra e em fase 
de exploração, com a indicação das respetivas distâncias às áreas do projeto. Em fase de projeto de 
execução, tal levantamento será feito, como habitual, com recurso a levantamentos cartográficos à escala 
1:2 000. 

c. Esclarecer quais as medidas já adotadas e a adotar (por exemplo, realização de inquéritos, de 
reuniões nas Juntas de Freguesia/Autarquias e de sessões de esclarecimento), no sentido de esclarecer a 
população relativamente ao projeto. 

No âmbito do EIA, na fase de arranque do estudo, foram solicitados formalmente elementos a entidades 
com jurisdição sobre a zona e sobre matérias de interesse para o estudo, às quais foi fornecida em papel a 
cartografia da área de estudo à escala 1:50 000 (e, quando solicitado, fornecida em suporte digital à escala 
1:25.000), incluindo a totalidade das juntas de freguesia cujo territórios são atravessados pelo projeto. As 
respostas recolhidas foram apresentadas no ponto 1.4.2.2.2 do EIA. Complementarmente, foram realizados 



Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 
Espanha, a 400 kV 
Aditamento ao EIA 
Elementos Adicionais 

 

Imp – 5007_R3 
 

contactos diretos com todas as Autarquias que o solicitaram, na sequência do envio do ofício de pedido de 
informação, promovendo-se a partilha de elementos e o esclarecimento de questões a respeito da 
implantação do projeto e do seu 
reuniões com as seguintes entidades, como referido 

• Câmara Municipal de Monção;

• Câmara Municipal de Melgaço

• Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

• Câmara Municipal de Viana do Castelo

• Câmara Municipal de Ponte de Lima

• Câmara Municipal de Paredes de Coura

• Instituto de Conservação da Natureza (ICNB)

• Secretaria Regional de Cultura do Norte (DRC

• Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)

De referir que, para além dos contactos acima referido
promovidas audiências públicas pela autoridade de AIA (neste caso, pela APA), com o objetivo de 
assegurar o esclarecimento de todos os interessados a respeito do projeto, dos impactes gerados por este e 
das medidas de minimização previstas. Uma das medidas de minimização usualmente incluídas no EIA 
deste tipo de projetos relaciona-se precisamente com a comunicação prévia do início das obras às Câmaras 
Municipais e Juntas de Freguesia da área do projeto, através

O contacto prévio com os proprietários para informação sobre a infraestrutura e respetiva indemnização 
constitui também a prática habitual da REN.

Adicionalmente, importa esclarecer que a REN nas suas atividades de supervi
ambiental em fase de obra de linhas e subestações, cujas condições da prestação se encontram definidas
na Especificação Técnica ET-004, contempla mecanismos de esclarecimento da população durante a fase 
de obra, em particular através do funcionamento de um Gabinete de Atendimento ao Público (GAP), que 
contempla a: 

• Disponibilização de um número de atendimento em permanência, afixado à entrada do estaleiro e 
em cada frente de obra; 

• Realização de reuniões, quando necessário para efeitos de
reclamações e prestação de esclarecimentos.

 
d. Indicar o número e tipo de postos de trabalho a criar.

Conforme referido no EIA poderá ocorrer, durante a fase de construção, a dinamização dos setores de 
atividade associados ao processo construtivo das 
prestadoras de serviços de transporte, de materiais e de construção. Contudo, não é possível prever ou 
quantificar essa informação dado que são decisões que caberão às ent
responsáveis pela execução dos trabalhos que, nesta fase de AIA e antes do licenciamento administrativo, 
ainda não são conhecidos, uma vez que as empreitadas ainda não estão adjudicadas. As subcontratações 
das empresas prestadoras de serviços serão sempre previamente validadas pela REN.

Para as linhas elétricas, a quantificação do número e do tipo de postos de trabalho depende de diversos 
aspetos a saber: 

• Dependendo do n.º de km de linhas a construir e da duração da emprei
planeamento estabelecido pela REN, serão definidos vários de lotes para a construção e 
consequentemente vários adjudicatários. Neste caso, atendendo à extensão dos troços em 
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as Autarquias que o solicitaram, na sequência do envio do ofício de pedido de 
se a partilha de elementos e o esclarecimento de questões a respeito da 

implantação do projeto e do seu faseamento. A este respeito importa referir a reali
ões com as seguintes entidades, como referido no ponto 1.4.2.2.2 do EIA (pág. 26 e 27):

Monção; 

Câmara Municipal de Melgaço; 

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez; 

Câmara Municipal de Viana do Castelo; 

icipal de Ponte de Lima; 

Câmara Municipal de Paredes de Coura; 

Instituto de Conservação da Natureza (ICNB); 

Secretaria Regional de Cultura do Norte (DRC-N); 

Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

De referir que, para além dos contactos acima referidos, no âmbito da consulta pública do EIA, serão 
promovidas audiências públicas pela autoridade de AIA (neste caso, pela APA), com o objetivo de 
assegurar o esclarecimento de todos os interessados a respeito do projeto, dos impactes gerados por este e 

didas de minimização previstas. Uma das medidas de minimização usualmente incluídas no EIA 
se precisamente com a comunicação prévia do início das obras às Câmaras 

de Freguesia da área do projeto, através do envio de comunicação escrita.

O contacto prévio com os proprietários para informação sobre a infraestrutura e respetiva indemnização 
constitui também a prática habitual da REN. 

Adicionalmente, importa esclarecer que a REN nas suas atividades de supervisão e acompanhamento 
ambiental em fase de obra de linhas e subestações, cujas condições da prestação se encontram definidas

004, contempla mecanismos de esclarecimento da população durante a fase 
o funcionamento de um Gabinete de Atendimento ao Público (GAP), que 

Disponibilização de um número de atendimento em permanência, afixado à entrada do estaleiro e 

Realização de reuniões, quando necessário para efeitos de atendimento presencial, receção de 
reclamações e prestação de esclarecimentos. 

Indicar o número e tipo de postos de trabalho a criar. 

Conforme referido no EIA poderá ocorrer, durante a fase de construção, a dinamização dos setores de 
ao processo construtivo das linhas e subestação, através da contratação de empresas 

prestadoras de serviços de transporte, de materiais e de construção. Contudo, não é possível prever ou 
quantificar essa informação dado que são decisões que caberão às entidades executantes (empreiteiros), 
responsáveis pela execução dos trabalhos que, nesta fase de AIA e antes do licenciamento administrativo, 
ainda não são conhecidos, uma vez que as empreitadas ainda não estão adjudicadas. As subcontratações 

estadoras de serviços serão sempre previamente validadas pela REN.

, a quantificação do número e do tipo de postos de trabalho depende de diversos 

Dependendo do n.º de km de linhas a construir e da duração da emprei
planeamento estabelecido pela REN, serão definidos vários de lotes para a construção e 
consequentemente vários adjudicatários. Neste caso, atendendo à extensão dos troços em 
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as Autarquias que o solicitaram, na sequência do envio do ofício de pedido de 
se a partilha de elementos e o esclarecimento de questões a respeito da 

faseamento. A este respeito importa referir a realização de diversas 
ponto 1.4.2.2.2 do EIA (pág. 26 e 27):  

s, no âmbito da consulta pública do EIA, serão 
promovidas audiências públicas pela autoridade de AIA (neste caso, pela APA), com o objetivo de 
assegurar o esclarecimento de todos os interessados a respeito do projeto, dos impactes gerados por este e 

didas de minimização previstas. Uma das medidas de minimização usualmente incluídas no EIA 
se precisamente com a comunicação prévia do início das obras às Câmaras 

do envio de comunicação escrita. 

O contacto prévio com os proprietários para informação sobre a infraestrutura e respetiva indemnização 

são e acompanhamento 
ambiental em fase de obra de linhas e subestações, cujas condições da prestação se encontram definidas 

004, contempla mecanismos de esclarecimento da população durante a fase 
o funcionamento de um Gabinete de Atendimento ao Público (GAP), que 

Disponibilização de um número de atendimento em permanência, afixado à entrada do estaleiro e 

atendimento presencial, receção de 

Conforme referido no EIA poderá ocorrer, durante a fase de construção, a dinamização dos setores de 
da contratação de empresas 

prestadoras de serviços de transporte, de materiais e de construção. Contudo, não é possível prever ou 
idades executantes (empreiteiros), 

responsáveis pela execução dos trabalhos que, nesta fase de AIA e antes do licenciamento administrativo, 
ainda não são conhecidos, uma vez que as empreitadas ainda não estão adjudicadas. As subcontratações 

estadoras de serviços serão sempre previamente validadas pela REN. 

, a quantificação do número e do tipo de postos de trabalho depende de diversos 

Dependendo do n.º de km de linhas a construir e da duração da empreitada em função do 
planeamento estabelecido pela REN, serão definidos vários de lotes para a construção e 
consequentemente vários adjudicatários. Neste caso, atendendo à extensão dos troços em 
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estudo, prevê-se à partida que a construção das linhas em avaliação seja repartida por vários 
lotes, pelo que estaremos perante vários obras distintas e vários adjudicatários. 

• Relativamente ao planeamento da obra  de construção, é possível referir em síntese que a 
construção de uma linha comporta basicamente 3 fases, antecedida de uma fase prévia: 

• Fase prévia: Negociação com os proprietários e abertura da faixa. 

• Abertura dos caboucos e execução das fundações. A execução das fundações de um apoio 
poderá envolver tipicamente uma equipa de 4 trabalhadores.  O número de trabalhadores 
envolvidos nesta fase dependerá do número fundações programadas para serem feitas em 
simultâneo   

• Assemblagem e montagem dos apoios. Esta fase só se iniciará para cada apoio depois de 
concluída a anterior e envolverá para cada apoio tipicamente uma equipa de  15 trabalhadores, 
uma grua e respetivo condutor   

• Colocação dos cabos, acessórios e regulação de cabos. Igualmente esta fase só se 
iniciará  depois de concluída a anterior e envolverá para cada troço (cantão e portanto 
envolvendo mais do que 1 apoio) dois equipamentos de desenrolamento em tensão e uma equipa 
de 25 trabalhadores.  

Refira-se que cada fase só se inicia depois de concluída a anterior mas numa linha pode haver troços 
(cantões) da linha que estão na fase da Abertura dos caboucos e execução das fundações,  outros que 
estão na fase da  assemblagem e montagem dos apoios  e outros que estão na fase de Colocação dos 
cabos, acessórios e regulação de cabos. Razões de planeamento e condicionantes várias, decorrentes da 
DIA, das condições do tempo, disponibilidade de recursos, atrasos na entrega dos materiais determinam ou 
não aquela simultaneidade.  

Complementarmente o adjudicatário da obra tem em permanência um diretor de obra, um encarregado da 
obra, um responsável pelo estaleiro, técnico de ambiente e técnico de segurança. 

Paralelamente a supervisão da obra é realizada diretamente por um fiscal e por engenheiro coordenador 
ambos da REN e por empresas autónomas responsáveis pela supervisão da qualidade ambiente e 
segurança da obra, designadamente o técnico responsável pelo acompanhamento ambiental da obra 
(envolvendo o arqueólogo), o técnico de segurança e o coordenador de segurança e técnico responsável 
pela qualidade da montagem. 

Face ao atrás exposto a quantificação do nº de equipas e do nº de trabalhadores está dependente do 
planeamento que está condicionado pelo tempo disponível para a execução da obra, comprimento das 
linhas, e pela zona geográfica onde está inserida (condições de tempo e a época do ano em que a obra se 
vai realizar). 

No entanto, refere-se desde já que a construção das linhas não necessitará de um grande número de 
trabalhadores afetos às obras e que estes terão de ser, na maior parte dos casos, trabalhadores 
especializados, pelo que a eventual contratação local é reduzida. 

Importa ainda referir que na fase de exploração do projeto não serão criados novos postos de trabalho. 

Durante a construção da subestação, na fase de pico de atividade estima-se que possam estar a laborar 35 
empresas de construção civil e 10 empresas de Instalação elétrica, envolvendo na totalidade cerca de 150 
trabalhadores.  

Durante a fase de exploração, não se prevê a criação de postos de trabalho, já que a subestação será 
abandonada e operada a partir do Centro de Operação de Rede localizado na zona do Porto (Vermoim). 
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e. Decorrente da avaliação mais aprofundada dos impactes socioeconómicos identificados, propor 
medidas de minimização, ajustadas às eventuais perdas irreversíveis e à realidade local.

As medidas de minimização específicas apenas são def
pela CA e pela definição posterior, em fase de projeto de execução, do traçado da linha e localização da 
subestação. Pelo efeito, as mesmas apenas poderão ser indicadas em fase de RECAPE.

 

2.1.7. A.7. Paisagem 

Toda a análise e caracterização da Paisagem apresentada foi realizada com base numa carta denominada 
"Análise da Paisagem", que consiste na sobreposição de elementos existentes, sobretudo de ocupação do 
solo, e numa caracterização e cartografia de unidades e 
são suficientes para uma caracterização da paisagem afetada pelo projeto em análise, nem dos impactes 
decorrentes da sua implementação. No sentido de corrigir esta situação, solicita
seguinte informação adicional. 

1. Caracterização da Situação de Referência

a. Cartografia de qualidade Visual da Paisagem (a escala 1:25 000 ou maior), que deverá refletir a 
ocorrência dos elementos componentes da paisagem que determinam valores cénicos distintos. A
metodologia utilizada deve ser claramente explicitada e suportada.

Conforme solicitado, elaborou-se uma Carta de Qualidade Visual 
sobre carta militar, adotando um buffer

Para elaboração da cartografia da Qua
inglesa, americana e australiana, mas também exemplos portugueses), acerca do método de análise de 
preferências da paisagem (ver capítulo de Consulta de Dados), bem como outros estudos elabo
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 projeto.

Conforme solicitado, procedeu-se então 
definições, no sentido de enquadrar a apreciação feita no EIA, nomeadamente complementando
desenho de Qualidade Visual. Em termos de elementos genéricos incorpora
apresentados alguns dos que já tinham sido englobados no Desenho 14 
do EIA, nomeadamente:  

• Enquanto elementos de referência para verificação do 

� as linhas de água principais; 

� elementos de valor recreativo e paisagístico (incluin
relevantes para análise da Paisagem) 
descritor Património, informação recolhida da internet (nomeadamente páginas Web dos 
municípios atravessados) e observação no terre
alguns elementos de valor patrimonial relevantes para análise da paisagem (nomeadamente 
castros, santuários, algumas quintas, pontes, moinhos, etc), para além de outros elementos 
de valor recreativo e paisagístico (c
parques de merenda, descolagem e aterragem de parapentes, campos de golf, hipódromo, 
campo de tiro e parque de aventuras) 
detrimento doutros respeitam essencialmente à verificação do seu potencial de atração de 
visitantes e observadores;

� as principais áreas classificadas com interesse natural e cultural, nomeadamente os Sítios da 
Rede Natura 2000 do Rio Lima e do Rio Minho, o Parque Nacional da
Área de Paisagem Protegida do C
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Decorrente da avaliação mais aprofundada dos impactes socioeconómicos identificados, propor 
medidas de minimização, ajustadas às eventuais perdas irreversíveis e à realidade local.

As medidas de minimização específicas apenas são definidas perante a opção das soluções preferenciais 
pela CA e pela definição posterior, em fase de projeto de execução, do traçado da linha e localização da 
subestação. Pelo efeito, as mesmas apenas poderão ser indicadas em fase de RECAPE.

a a análise e caracterização da Paisagem apresentada foi realizada com base numa carta denominada 
"Análise da Paisagem", que consiste na sobreposição de elementos existentes, sobretudo de ocupação do 
solo, e numa caracterização e cartografia de unidades e subunidades de paisagem. Estes elementos não 
são suficientes para uma caracterização da paisagem afetada pelo projeto em análise, nem dos impactes 
decorrentes da sua implementação. No sentido de corrigir esta situação, solicita

1. Caracterização da Situação de Referência 

Cartografia de qualidade Visual da Paisagem (a escala 1:25 000 ou maior), que deverá refletir a 
ocorrência dos elementos componentes da paisagem que determinam valores cénicos distintos. A
metodologia utilizada deve ser claramente explicitada e suportada. 

se uma Carta de Qualidade Visual – Desenho A.22
buffer de 3.000 m. 

Para elaboração da cartografia da Qualidade Visual consultou-se bibliografia existente (essencialmente 
inglesa, americana e australiana, mas também exemplos portugueses), acerca do método de análise de 
preferências da paisagem (ver capítulo de Consulta de Dados), bem como outros estudos elabo
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 projeto. 

então a uma revisão da metodologia utilizada em fase de EIA para estas 
definições, no sentido de enquadrar a apreciação feita no EIA, nomeadamente complementando

. Em termos de elementos genéricos incorporados n
dos que já tinham sido englobados no Desenho 14 – Análise da Paisagem 

Enquanto elementos de referência para verificação do valor cénico: 

as linhas de água principais;  

elementos de valor recreativo e paisagístico (incluindo elementos de valor patrimonial 
relevantes para análise da Paisagem) – para tal cruzou-se a análise efetuada no EIA para o 
descritor Património, informação recolhida da internet (nomeadamente páginas Web dos 
municípios atravessados) e observação no terreno e imagem aérea, tendo
alguns elementos de valor patrimonial relevantes para análise da paisagem (nomeadamente 
castros, santuários, algumas quintas, pontes, moinhos, etc), para além de outros elementos 
de valor recreativo e paisagístico (correspondendo estes últimos a miradouros, praias fluviais, 
parques de merenda, descolagem e aterragem de parapentes, campos de golf, hipódromo, 
campo de tiro e parque de aventuras) – os critérios que levaram a assinalar alguns locais em 

respeitam essencialmente à verificação do seu potencial de atração de 
visitantes e observadores; 

as principais áreas classificadas com interesse natural e cultural, nomeadamente os Sítios da 
Rede Natura 2000 do Rio Lima e do Rio Minho, o Parque Nacional da
Área de Paisagem Protegida do Corno do Bico; 
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Decorrente da avaliação mais aprofundada dos impactes socioeconómicos identificados, propor 
medidas de minimização, ajustadas às eventuais perdas irreversíveis e à realidade local. 

inidas perante a opção das soluções preferenciais 
pela CA e pela definição posterior, em fase de projeto de execução, do traçado da linha e localização da 
subestação. Pelo efeito, as mesmas apenas poderão ser indicadas em fase de RECAPE. 

a a análise e caracterização da Paisagem apresentada foi realizada com base numa carta denominada 
"Análise da Paisagem", que consiste na sobreposição de elementos existentes, sobretudo de ocupação do 

subunidades de paisagem. Estes elementos não 
são suficientes para uma caracterização da paisagem afetada pelo projeto em análise, nem dos impactes 
decorrentes da sua implementação. No sentido de corrigir esta situação, solicita-se a apresentação da 

Cartografia de qualidade Visual da Paisagem (a escala 1:25 000 ou maior), que deverá refletir a 
ocorrência dos elementos componentes da paisagem que determinam valores cénicos distintos. A 

Desenho A.22 , à escala 1:50.000 e 

se bibliografia existente (essencialmente 
inglesa, americana e australiana, mas também exemplos portugueses), acerca do método de análise de 
preferências da paisagem (ver capítulo de Consulta de Dados), 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 

ia utilizada em fase de EIA para estas 
definições, no sentido de enquadrar a apreciação feita no EIA, nomeadamente complementando-a com o 

no novo desenho, foram 
Análise da Paisagem – constante 

do elementos de valor patrimonial 
se a análise efetuada no EIA para o 

descritor Património, informação recolhida da internet (nomeadamente páginas Web dos 
no e imagem aérea, tendo-se selecionado 

alguns elementos de valor patrimonial relevantes para análise da paisagem (nomeadamente 
castros, santuários, algumas quintas, pontes, moinhos, etc), para além de outros elementos 

orrespondendo estes últimos a miradouros, praias fluviais, 
parques de merenda, descolagem e aterragem de parapentes, campos de golf, hipódromo, 

os critérios que levaram a assinalar alguns locais em 
respeitam essencialmente à verificação do seu potencial de atração de 

as principais áreas classificadas com interesse natural e cultural, nomeadamente os Sítios da 
Rede Natura 2000 do Rio Lima e do Rio Minho, o Parque Nacional da Peneda-Gerês e a 
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• Enquanto elementos para verificação da intrusão cénica:  

� pedreiras e áreas de exploração de inertes – para o que contribuíram a análise das cartas 
militares, dados de PDM, informação incluída no programa CORINE LAND COVER 2006 e 
verificadas essencialmente com a vista aérea proporcionada pelo programa Googleearth e 
com o reconhecimento do terreno; 

� áreas industriais – incluindo espaços para armazenagem e grandes equipamentos – 
verificadas cruzando dados de PDM, informação incluída no programa CORINE LAND 
COVER 2006 e verificadas essencialmente com a vista aérea proporcionada pelo programa 
Googleearth e com o reconhecimento do terreno; 

� linhas elétricas da RNT – acrescentando-se a sua designação, conforme informação 
disponibilizada pela REN SA; 

� linhas elétricas de 60 kV – em fase de exploração e construção; 

� autoestradas e itinerários principais e complementares;  

� aerogeradores de parques eólicos (conforme informação disponibilizada pelos municípios). 

Para além da introdução desses elementos de base, para a cartografia das conclusões relativas às classes 
de qualidade cénica, adotaram-se os parâmetros já utilizados descritivamente no EIA para análise da 
paisagem, tendo-se considerado a presença doutros fatores/elementos de enriquecimento ou intrusão 
cénica, embora se tenha optado por indicar cartograficamente apenas os mais representativos, dada a 
grande sobreposição de elementos. 

Assim, para seleção das classes de qualidade visual, foram ponderados outros espaços de interesse 
recreativo, paisagístico e patrimonial, bem como o caráter temporário das zonas de estaleiro e/ou em 
construção e das áreas ardidas. 

Tendo em conta as componentes formal e estética duma apreciação da qualidade da paisagem, os 
parâmetros e ponderações adotados seguiram fatores tão objetivos como possível, tendo-se no entanto 
considerado imprescindível incorporar outros mais subjetivos mas, no nosso entender, essenciais para a 
abordagem da paisagem como um todo e não só como a soma das partes. 

Apesar da consideração de aspetos mais subjetivos, na análise da qualidade cénica local, os parâmetros 
que, regra geral, assumiram maior peso foram os mais objetivos: a ocupação do solo, o relevo, os valores 
existentes e as intrusões visuais. Em grande conta entrou ainda a luminosidade e o dinamismo (associados 
à proximidade das linhas de água mais importantes), a harmonia (associada às culturas agrícolas), a 
raridade e/ou monumentalidade de alguns elementos paisagísticos ou patrimoniais, e o enquadramento e 
escala, na ponderação da importância das amplas panorâmicas obtidas a partir de zonas mais elevadas 
(constituindo-se como miradouros naturais), conforme o peso dos critérios apresentado na seguinte tabela 
síntese: 

Ocupação do solo 5 

Cursos de água principais 5 

Relevo  4 

Valores visuais 3 

Raridade/originalidade 4 

Escala / enquadramento visual 3 

Monumentalidade 3 

Dinamismo / diversidade 2 

Harmonia  2 

Elementos transitórios 1 
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Esta análise permitiu corroborar a gama 

• muito elevada (ou digna de destaque);

• elevada (ou interessante)

• média (ou amena); 

• baixa (ou vulgar); 

• muito baixa (ou fortemente degradada

 

b. Cartografia de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (a escala 1:25 000 ou maior, 
considerando uma envolvente não inferior a 3 km), com base num conjunto representativo de pontos de 
observação que deverá abranger, pelo menos, todas as povoações localizadas dentro da faixa envolvente 
referida. 

Conforme solicitado, elaborou-se uma Carta de
1:50.000 e sobre carta militar, para um 

Para a determinação das classes recorreu
área de estudo (buffer de 3 km), te
incluído no EIA (com o devido complemento para as zonas de alargamento da área)
pontos ou zonas de observação potencial, pela presença de observadores, como as povoações e 
aglomerados e edificações habitacionais ou de interesse turístico, a rede viária,
ferro, os percursos turísticos (de que merece destaque o Caminho de Santiago)
recreativo e paisagístico ou patrimonial

Os pontos de observação foram selecionados conforme a dimensão e concentração dos aglomerados 
populacionais e conforme a representatividade dos elementos de interesse paisagístico e patrimonial. Como 
avançado na metodologia da carta de Qualidade Visual, 
descritor Património, informação recolhida da internet (nomeadamente páginas Web dos municípios 
atravessados) e observação no terreno e 
elementos de valor patrimonial mais relevantes para análise da paisagem (nomeadamente castros, 
santuários, algumas quintas, pontes, moinhos, etc), para além de outros elementos de valor 
paisagístico (correspondendo estes últimos a miradouros, praias fluviais
e aterragem de parapentes, campos de golf, hipódromo, campo de tiro e parque de aventuras
que levaram a assinalar alguns locais em detrimento doutros respeitam essencialmente à verificação do seu 
potencial de atração de visitantes e observadores, não tendo necessariamente correspondência com o valor 
patrimonial dos elementos levantados.

As bacias visuais (de 3 km de raio) para cada ponto de observação potencial, foram geradas tendo em 
conta o MDT, e portanto, ponderando apenas a influência da fisiografia e não a presença de eventuais 
obstáculos visuais, considerando-se um valor médio de 1.60 m para a altura dos olhos dum observador, e 
as classes de capacidade de absorção foram geradas mediante análise da sobrep
visuais elaboradas. 

Apesar de se considerar que a informação que se obtém resulta incompleta, 
ponderação dos resultados obtidos 
de capacidade de absorção iria complicar significativamente o processo 
seguir a metodologia do MDT, resultante do relevo existente
de implicações resultantes da ocupação do solo e concentração e 
apenas na elaboração da carta de Sensibilidade 
conhecimento obtido do local, já desde a fase de EIA.

Identificaram-se, assim, 5 classes de capacidade de absorção visual, 
identificação das zonas de localização potencial de observadores (representadas cartograficamente),
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permitiu corroborar a gama de valores adotada no EIA: 

muito elevada (ou digna de destaque); 

elevada (ou interessante); 

muito baixa (ou fortemente degradada – obras, pedreiras, etc). 

Cartografia de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (a escala 1:25 000 ou maior, 
onsiderando uma envolvente não inferior a 3 km), com base num conjunto representativo de pontos de 

observação que deverá abranger, pelo menos, todas as povoações localizadas dentro da faixa envolvente 

se uma Carta de Capacidade de Absorção Visual – Desenho A.23
sobre carta militar, para um buffer de 3.000 m. 

Para a determinação das classes recorreu-se à identificação dos potenciais pontos de observação 
, tendo-se cartografado alguns elementos já constantes do Desenho 

(com o devido complemento para as zonas de alargamento da área)
pontos ou zonas de observação potencial, pela presença de observadores, como as povoações e 

habitacionais ou de interesse turístico, a rede viária, as linhas de
(de que merece destaque o Caminho de Santiago), e os elementos de valor 

recreativo e paisagístico ou patrimonial. 

Os pontos de observação foram selecionados conforme a dimensão e concentração dos aglomerados 
populacionais e conforme a representatividade dos elementos de interesse paisagístico e patrimonial. Como 
avançado na metodologia da carta de Qualidade Visual, para tal cruzou-se a análise efetuada no EIA para o 

informação recolhida da internet (nomeadamente páginas Web dos municípios 
atravessados) e observação no terreno e imagem aérea, tendo-se selecionado unicamente alguns

patrimonial mais relevantes para análise da paisagem (nomeadamente castros, 
santuários, algumas quintas, pontes, moinhos, etc), para além de outros elementos de valor 

correspondendo estes últimos a miradouros, praias fluviais, parques de merenda, descolagem 
e aterragem de parapentes, campos de golf, hipódromo, campo de tiro e parque de aventuras
que levaram a assinalar alguns locais em detrimento doutros respeitam essencialmente à verificação do seu 

atração de visitantes e observadores, não tendo necessariamente correspondência com o valor 
patrimonial dos elementos levantados. 

m de raio) para cada ponto de observação potencial, foram geradas tendo em 
ponderando apenas a influência da fisiografia e não a presença de eventuais 

se um valor médio de 1.60 m para a altura dos olhos dum observador, e 
as classes de capacidade de absorção foram geradas mediante análise da sobreposição das várias bacias 

Apesar de se considerar que a informação que se obtém resulta incompleta, 
ponderação dos resultados obtidos com a introdução do fator ocupação do solo a efetuar sobre o desenho 

iria complicar significativamente o processo de análise, tendo
do MDT, resultante do relevo existente, e cruzar essa informação com a ponderação 

de implicações resultantes da ocupação do solo e concentração e distância de observadores potenciais, 
na elaboração da carta de Sensibilidade Visual e Paisagística, recorrendo nesse caso ao 

conhecimento obtido do local, já desde a fase de EIA. 

se, assim, 5 classes de capacidade de absorção visual, produzidas pelo MDT, 
zação potencial de observadores (representadas cartograficamente),
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Cartografia de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (a escala 1:25 000 ou maior, 
onsiderando uma envolvente não inferior a 3 km), com base num conjunto representativo de pontos de 

observação que deverá abranger, pelo menos, todas as povoações localizadas dentro da faixa envolvente 

Desenho A.23 , à escala 

se à identificação dos potenciais pontos de observação dentro da 
elementos já constantes do Desenho 14 

(com o devido complemento para as zonas de alargamento da área), considerados como 
pontos ou zonas de observação potencial, pela presença de observadores, como as povoações e outros 

as linhas de caminho de 
, e os elementos de valor 

Os pontos de observação foram selecionados conforme a dimensão e concentração dos aglomerados 
populacionais e conforme a representatividade dos elementos de interesse paisagístico e patrimonial. Como 

se a análise efetuada no EIA para o 
informação recolhida da internet (nomeadamente páginas Web dos municípios 

se selecionado unicamente alguns 
patrimonial mais relevantes para análise da paisagem (nomeadamente castros, 

santuários, algumas quintas, pontes, moinhos, etc), para além de outros elementos de valor recreativo e 
, parques de merenda, descolagem 

e aterragem de parapentes, campos de golf, hipódromo, campo de tiro e parque de aventuras). Os critérios 
que levaram a assinalar alguns locais em detrimento doutros respeitam essencialmente à verificação do seu 

atração de visitantes e observadores, não tendo necessariamente correspondência com o valor 

m de raio) para cada ponto de observação potencial, foram geradas tendo em 
ponderando apenas a influência da fisiografia e não a presença de eventuais 

se um valor médio de 1.60 m para a altura dos olhos dum observador, e 
osição das várias bacias 

Apesar de se considerar que a informação que se obtém resulta incompleta, considerou-se que a 
do fator ocupação do solo a efetuar sobre o desenho 

de análise, tendo-se optado por 
e cruzar essa informação com a ponderação 

distância de observadores potenciais, 
Paisagística, recorrendo nesse caso ao 

produzidas pelo MDT, partindo da 
zação potencial de observadores (representadas cartograficamente), 
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considerados previsivelmente como “mais sensíveis”, e de acordo com a área dentro do buffer de 3 km 
possível de visualizar desde cada ponto de observação, 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 classe de capacidade de absorção Máxima, 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. 

c. Uma Carta de Sensibilidade Paisagística (à escala 1:25 000 ou maior), que deverá ser elaborada a 
partir das duas anteriores. A metodologia utilizada deve também ser explicitada. 

Conforme solicitado, elaborou-se uma Carta de Sensibilidade Visual e Paisagística – Desenho A.24 , à 
escala 1:50.000 e sobre carta militar, para um buffer de 3.000 m. 

A metodologia adotada para elaboração da Carta de Sensibilidade Visual e Paisagística baseou-se grosso 
modo no cruzamento da Carta de Capacidade de Absorção Visual e da Carta de Qualidade Visual – 
critérios que, cumpre frisar, foram adotados na metodologia do EIA, embora sem implicarem a elaboração 
de cartografia específica. Tendo em conta, conforme já referido no item anterior, que as bases digitais 
disponíveis para elaboração da Carta de Capacidade de Absorção Visual consideram apenas o relevo como 
fator determinante dessa mesma capacidade, a Carta de Sensibilidade Visual e Paisagística implicou 
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 (desenho do EIA, CORINE 2006, fotografia aérea e conhecimento do terreno), 
nomeadamente no que se refere às áreas com uso florestal (que limita grandemente 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: 

 

  
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL 

  Mto.Elevada Elevada Média Baixa Mto.Baixa 

Q
U

A
LI

D
A

D
E

 
C

É
N

IC
A

 

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 Baixa Baixa Média Média 

Mto.Baixa Mto.Baixa/Nula Mto.Baixa/Nula Baixa Baixa 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 florestais. 
A ponderação referida foi aplicada da seguinte forma: 
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• As áreas com ocupação florestal implicaram a diminuição do valor de sensibilidade atribuído em 
1-2 classes, consoante o conhecimento 
do EIA); 

• As áreas com maior número de observadores potenciais implicaram o aumento do valor de 
sensibilidade atribuído em 1 classe. 
aglomerados/povoações sujeitos
na sua periferia. 

Da aplicação da ponderação referida opt
âmbito do trabalho (inicialmente a caracterização é feita unicamente par
prováveis da implantação do projecto)
Muito Elevada, pois são as mais sujeitas a impactes.

Da leitura da carta produzida e do seu cruzamento com o conheci
informação obtida relativamente à sensibilidade visual e paisagística da área de estudo não difere 
apenas pormenoriza a referida textualmente em fase de EIA

 

2. Identificação e Avaliação de Impactes Ambientais

d. Cartografia de Bacias Visuais (escala 1:25 000) do projeto, uma por cada uma das alternativas em 
análise (descritas no capítulo 9.2.1. do Relatório Síntese, incluindo as subestações), para uma área 
envolvente às mesmas de, pelo menos, 3 km. Esta análise deverá ser realizada a partir de pontos 
localizados ao longo do eixo dos vários corredores, considerando uma altura média para cada apoio (ou 
seja, no campo 'OFFSETA`, se for usado o so

A geração das bacias visuais respeitou as orientações gerais indicadas pela CA, apresentando
desenhos à escala 1:50.000 e sobre carta militar 

Assim, elaboraram-se 16 bacias visuais, dentro de um 
conjunto de troços alternativos, na perspetiva da análise comparativa entre os mesmos e cada localização 
da subestação. 

Importa referir que as bacias visuais elaboradas e os troços selecionados para as mesmas tiveram em conta 
a análise sequencial ao capítulo 9.2.1 do EIA (ou seja
os quais inviabilizaram alguns troços, combinações de troços e a localização B da Subestação de Vila Fria 
B. 

Para as bacias visuais tomou-se como base uma diretriz aproximadamente central a cada t
da qual se previu a localização de apoios com um espaçamento de 
das localizações da subestação, adotou
tornaram-se necessárias visto que na fase 
localização ou de altura de apoios, pelo que se aplicar

Como nas bacias visuais produzidas se verifica que a aplicação do MDT não permite considerar a questão 
dos obstáculos visuais (como áreas florestais), nem a distância e presença de observadores potenciais, 
sobrepuseram-se as áreas florestais, conforme cartografadas e identificadas no CORINE 2006, já que não 
foi possível obter em tempo útil informação mais detalh
As 4 tipologias de composição foram diferenciadas não só recorrendo a números distintos (os mesmos que 
o programa CORINE 2006 identifica), mas também com cores e matrizes internas diferentes. 

Essa sobreposição contribuiu para a análise dos impactes visuais por alternativa, conforme solicitado na 
alínea e) seguinte. 
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As áreas com ocupação florestal implicaram a diminuição do valor de sensibilidade atribuído em 
2 classes, consoante o conhecimento do local específico (parcialmente reportado no Anexo E 

As áreas com maior número de observadores potenciais implicaram o aumento do valor de 
sensibilidade atribuído em 1 classe. De referir ainda que a maior parte dos 
aglomerados/povoações sujeitos à visualização dos apoios previstos só têm essa possibilidade 

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. 

e do seu cruzamento com o conhecimento do terreno
informação obtida relativamente à sensibilidade visual e paisagística da área de estudo não difere 

referida textualmente em fase de EIA e representada no Anexo E do EIA.

ação de Impactes Ambientais 

Cartografia de Bacias Visuais (escala 1:25 000) do projeto, uma por cada uma das alternativas em 
análise (descritas no capítulo 9.2.1. do Relatório Síntese, incluindo as subestações), para uma área 

menos, 3 km. Esta análise deverá ser realizada a partir de pontos 
localizados ao longo do eixo dos vários corredores, considerando uma altura média para cada apoio (ou 
seja, no campo 'OFFSETA`, se for usado o sobre ArcGIS). 

peitou as orientações gerais indicadas pela CA, apresentando
obre carta militar – Desenho A.25 . 

se 16 bacias visuais, dentro de um buffer de 3 km, individualizando cada troço ou 
nativos, na perspetiva da análise comparativa entre os mesmos e cada localização 

Importa referir que as bacias visuais elaboradas e os troços selecionados para as mesmas tiveram em conta 
a análise sequencial ao capítulo 9.2.1 do EIA (ou seja o capítulo 9.3) que permitiu identificar fatores críticos, 
os quais inviabilizaram alguns troços, combinações de troços e a localização B da Subestação de Vila Fria 

se como base uma diretriz aproximadamente central a cada t
a localização de apoios com um espaçamento de 300 m e uma altura de 60 m.

das localizações da subestação, adotou-se um ponto central com altura de 30 m. 
se necessárias visto que na fase de Estudo Prévio em análise não existe indicação de traçado, de 

localização ou de altura de apoios, pelo que se aplicaram valores médios genéricos. 

Como nas bacias visuais produzidas se verifica que a aplicação do MDT não permite considerar a questão 
bstáculos visuais (como áreas florestais), nem a distância e presença de observadores potenciais, 

se as áreas florestais, conforme cartografadas e identificadas no CORINE 2006, já que não 
foi possível obter em tempo útil informação mais detalhada ou rigorosa sobre as mesmas por parte da AFN. 
As 4 tipologias de composição foram diferenciadas não só recorrendo a números distintos (os mesmos que 
o programa CORINE 2006 identifica), mas também com cores e matrizes internas diferentes. 

ição contribuiu para a análise dos impactes visuais por alternativa, conforme solicitado na 
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As áreas com ocupação florestal implicaram a diminuição do valor de sensibilidade atribuído em 
(parcialmente reportado no Anexo E 

As áreas com maior número de observadores potenciais implicaram o aumento do valor de 
De referir ainda que a maior parte dos 

à visualização dos apoios previstos só têm essa possibilidade 

e pela aplicação do método ao 
a que se possam intuir os impactes 

bilidade Média, Elevada e 

mento do terreno, verifica-se que a 
informação obtida relativamente à sensibilidade visual e paisagística da área de estudo não difere mas 

e representada no Anexo E do EIA. 

Cartografia de Bacias Visuais (escala 1:25 000) do projeto, uma por cada uma das alternativas em 
análise (descritas no capítulo 9.2.1. do Relatório Síntese, incluindo as subestações), para uma área 

menos, 3 km. Esta análise deverá ser realizada a partir de pontos 
localizados ao longo do eixo dos vários corredores, considerando uma altura média para cada apoio (ou 

peitou as orientações gerais indicadas pela CA, apresentando-se em 

de 3 km, individualizando cada troço ou 
nativos, na perspetiva da análise comparativa entre os mesmos e cada localização 

Importa referir que as bacias visuais elaboradas e os troços selecionados para as mesmas tiveram em conta 
o capítulo 9.3) que permitiu identificar fatores críticos, 

os quais inviabilizaram alguns troços, combinações de troços e a localização B da Subestação de Vila Fria 

se como base uma diretriz aproximadamente central a cada troço, ao longo 
00 m e uma altura de 60 m. No caso 

se um ponto central com altura de 30 m. Estas considerações 
révio em análise não existe indicação de traçado, de 

 

Como nas bacias visuais produzidas se verifica que a aplicação do MDT não permite considerar a questão 
bstáculos visuais (como áreas florestais), nem a distância e presença de observadores potenciais, 

se as áreas florestais, conforme cartografadas e identificadas no CORINE 2006, já que não 
ada ou rigorosa sobre as mesmas por parte da AFN. 

As 4 tipologias de composição foram diferenciadas não só recorrendo a números distintos (os mesmos que 
o programa CORINE 2006 identifica), mas também com cores e matrizes internas diferentes.  

ição contribuiu para a análise dos impactes visuais por alternativa, conforme solicitado na 
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e. Os impactes visuais dos vários troços de linha em análise deverão ser sintetizados por alternativa 
(como referido no ponto anterior), devendo a valoração da sua magnitude e significância ser feita para cada 
alternativa (e não para cada um dos locais de onde a mesma é observável), A ,avaliação de impactes 
deverá ser concisa e objetiva. Os impactes apresentados para a fase de construção e exploração devem 
ser classificados por ação de acordo com todos os parâmetros que constam da legislação de AIA em vigor 
(Decreto-Lei n.° 69/2000, alterado e republicado pe lo Decreto-Lei n.0 197/2005), nomeadamente no que 
respeita à sua irreversibilidade, significância e magnitude. 

Tendo em conta que as análises adicionais referidas não levaram a identificar novos pontos de maior 
sensibilidade paisagística, relativamente aos já identificados e reportados no EIA, considera-se que as 
conclusões reportadas nas tabelas 6.15, 6.16, 6.17 e 6.18, relativas aos impactes para a fase de construção 
e exploração por ação se mantém.  

A análise apresentada nessas tabelas identifica os troços específicos onde se prevê que cada ação tenha 
impactes com determinada magnitude e significado (para além dos restantes parâmetros constantes da 
legislação de AIA), não se compreendendo o comentário apresentado nessa alínea, quanto ao facto de que 
a “valoração da sua magnitude e significância” deve ser feita para cada alternativa “e não para cada um dos 
locais de onde a mesma é observável”. Efetivamente, na descrição e análise dos impactes visuais foram 
consideradas as principais povoações e percursos para os quais se considera que a implantação das linhas 
e subestação dentro dos troços e locais assinalados podem implicar magnitude e significado com maior ou 
menor peso, dado que a interdistância e visibilidade potencial para os troços, a partir de cada local são 
obviamente distintas, o que é corroborado pelas Bacias Visuais e pela carta de Capacidade de Absorção 
Visual produzidas. No entanto, além dessa análise mais detalhada, as tabelas de síntese já referidas 
distinguem claramente os impactes para a fase de construção e exploração por ação, referindo cada troço e 
não os locais a partir de onde são observáveis. 

Em todo o caso, respondendo ao pedido de sintetizar os impactes visuais por alternativa (e em 
correspondência com o ponto anterior), elaboraram-se as seguintes tabelas, com indicação única da 
magnitude e significância do impacte verificado em cada alternativa para a que foram elaboradas Bacias 
Visuais, em correspondência com os capítulos 9.2.1 e 9.3 do EIA. 

Tabela 2.9 – Síntese de impactes por alternativa – Fase de Construção 

Alternativa Magnitude Significância 

Troços T4+T5+T9  
(única alternativa viável nesta zona) 

Elevada a Média Elevada a Média 

Troço T10A Média (localmente elevada) Elevada 

Troço T10B Média a Elevada Elevada 

Troços T11+T12B+T13 
(única alternativa viável nesta zona) 

Elevada a Média Elevada a Média 

Subestação S “VIB” A Média Média a Elevada 

Troços T15+T16 Elevada a Média Elevada 

Subestação S “VIB” C Elevada Elevada 

Troços T15+T17 Média a Elevada Elevada 

Troços T24+T25+T26+T21+T22 Elevada a Média Elevada a Média 

Troços T24+T25+T28+T27+T29+T31 Elevada Elevada 

Troços T30+T31 Média (localmente elevada) Elevada (localmente média) 

Troços T27+T29+T31 Média a Elevada Elevada  

Troços T27+T28+T25+T26+T21+T22 Média a Elevada Elevada  

Troços T32A+T32B+T38A+T38B+T39 
(única alternativa viável nesta zona) 

Elevada (localmente média) Elevada 

Troços T40+T41A Elevada (localmente média) Elevada (localmente média) 

Troços T40+T41B Média a Elevada Média a Elevada 
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Tabela 2.10 – Síntese de im

Alternativa 

Troços T4+T5+T9  
(única alternativa viável nesta zona)

Troço T10A 

Troço T10B 

Troços T11+T12B+T13
(única alternativa viável nesta zona)

Subestação S “VIB” A

Troços T15+T16 

Subestação S “VIB” C

Troços T15+T17 

Troços T24+T25+T26+T21+T22

Troços T24+T25+T28+T27+T29+T31

Troços T30+T31 

Troços T27+T29+T31

Troços T27+T28+T25+T26+T21

Troços T32A+T32B+T38A+T38B+
(única alternativa viável nesta zona)

Troços T40+T41A 

Troços T40+T41B 

 

3. Medidas mitigadoras ou compensatórias

f. Como medida de minimização, apenas é referida a necessidade de implementação do Projeto de 
Integração Paisagística. 
Assim, deverão ser referidos os objetivos específicos a que o projetista deverá atender aquando 
elaboração deste plano (no que respeita às áreas temporariamente afetadas pela implementação do projeto 
e às áreas afetadas permanentemente, tanto para a implementação da linha como da subestação) 
considerando as características concretas das áreas afet

Tendo em conta que as análises adicionais referidas não levaram a identificar 
sensibilidade paisagística, relativamente aos já identificados e reportados no EIA, e ainda
as mesmas estruturas implicam a nível de
necessidades técnicas), nesta fase não se prev
destacando-se a importância das referidas nos 
Integração Paisagística (PIP) da subestação e respetivos acessos e de integração e manutenção da área 
intervencionada, e na tabela 8.2 do EIA
Linhas), em que se especificam as zonas em
afastamento dos traçados de zonas com maior número de observadores potenciais. Por razões óbvias, 
essas medidas tornam-se mais específicas que as 
âmbito geral e específico, aplicáveis à fase de construção

Obviamente as recomendações para localização do traçado só são aplicáveis em casos em que num dado 
corredor seja possível minimizar os impactes visuais previstos, pela implantação do seu traçado, já
existem situações em que independentemente do local do traçado, os impactes visuais previstos serão 
elevados. 
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Síntese de impactes por alternativa – Fase de Exploração

Magnitude Signific

 
(única alternativa viável nesta zona) 

Média a Elevada Elevada a Média

Média  Elevada (localmente média)

Média  Elevada

B+T13 
(única alternativa viável nesta zona) 

Média a Elevada Elevada a Média

Subestação S “VIB” A Média Média 

Média a Elevada Elevada

Subestação S “VIB” C Média a Elevada Elevada (localizada)

Média  Elevada

26+T21+T22 Média a Elevada Média a Elevada

28+T27+T29+T31 Elevada (localmente média) Elevada (localmente média)

Média Elevada (localmente média)

T27+T29+T31 Média (localmente elevada) Elevada

T21+T22 Média a Elevada Elevada

38B+T39 
(única alternativa viável nesta zona) 

Média a Elevada Elevada a Média

 Média a Elevada Média a Elevada

 Média (localmente elevada) Média (localmente elevada)

3. Medidas mitigadoras ou compensatórias 

Como medida de minimização, apenas é referida a necessidade de implementação do Projeto de 

Assim, deverão ser referidos os objetivos específicos a que o projetista deverá atender aquando 
elaboração deste plano (no que respeita às áreas temporariamente afetadas pela implementação do projeto 
e às áreas afetadas permanentemente, tanto para a implementação da linha como da subestação) 
considerando as características concretas das áreas afetadas. 

Tendo em conta que as análises adicionais referidas não levaram a identificar 
, relativamente aos já identificados e reportados no EIA, e ainda

as mesmas estruturas implicam a nível de minimização possível (tendo em conta as suas dimensões e 
, nesta fase não se preveem medidas acrescidas às já indicadas na fase de EIA, 

a importância das referidas nos capítulos 8.2.1 e 8.4.3 do EIA, relativamente
Integração Paisagística (PIP) da subestação e respetivos acessos e de integração e manutenção da área 

tabela 8.2 do EIA (Recomendações a introduzir em fase de Projeto de Execução das 
Linhas), em que se especificam as zonas em que se torna particularmente importante proceder ao 
afastamento dos traçados de zonas com maior número de observadores potenciais. Por razões óbvias, 

se mais específicas que as incluídas na tabela 8.3 do EIA (
ito geral e específico, aplicáveis à fase de construção). 

Obviamente as recomendações para localização do traçado só são aplicáveis em casos em que num dado 
corredor seja possível minimizar os impactes visuais previstos, pela implantação do seu traçado, já
existem situações em que independentemente do local do traçado, os impactes visuais previstos serão 
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Fase de Exploração 

Significância 

Elevada a Média 

Elevada (localmente média) 

Elevada 

Elevada a Média 

Média  

Elevada 

Elevada (localizada) 

Elevada 

Média a Elevada 

Elevada (localmente média) 

Elevada (localmente média) 

Elevada 

Elevada 

Elevada a Média 

Média a Elevada 

Média (localmente elevada) 

Como medida de minimização, apenas é referida a necessidade de implementação do Projeto de 

Assim, deverão ser referidos os objetivos específicos a que o projetista deverá atender aquando da 
elaboração deste plano (no que respeita às áreas temporariamente afetadas pela implementação do projeto 
e às áreas afetadas permanentemente, tanto para a implementação da linha como da subestação) 

Tendo em conta que as análises adicionais referidas não levaram a identificar novos pontos de maior 
, relativamente aos já identificados e reportados no EIA, e ainda as limitações que 

minimização possível (tendo em conta as suas dimensões e 
em medidas acrescidas às já indicadas na fase de EIA, 

capítulos 8.2.1 e 8.4.3 do EIA, relativamente ao Projeto de 
Integração Paisagística (PIP) da subestação e respetivos acessos e de integração e manutenção da área 

(Recomendações a introduzir em fase de Projeto de Execução das 
que se torna particularmente importante proceder ao 

afastamento dos traçados de zonas com maior número de observadores potenciais. Por razões óbvias, 
(Síntese de medidas de 

Obviamente as recomendações para localização do traçado só são aplicáveis em casos em que num dado 
corredor seja possível minimizar os impactes visuais previstos, pela implantação do seu traçado, já que 
existem situações em que independentemente do local do traçado, os impactes visuais previstos serão 
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Em resposta ao solicitado, reportam-se de seguida os critérios já adotados nos Projetos de Integração 
Paisagística preliminares apresentados para a fase de Estudo Prévio das várias alternativas da subestação, 
analisados no EIA e a detalhar na fase de Projeto de Execução. No caso da linha, não é aplicável qualquer 
Plano de Integração Paisagística a não ser no que se refere a indicações genéricas de recuperação de 
taludes e revestimento vegetal ou uso do terreno temporariamente afetado, nomeadamente frentes de obra, 
acessos e no caso dos estaleiros e parques de materiais a adotar – já reportadas no EIA, nomeadamente 
nos capítulos de Fisiografia, Paisagem, Ocupação do Solo e Ecologia.  

Acresce ainda que, pelo facto de no EIA se ter concluído que a alternativa B da subestação é inviável, se 
referem de seguida apenas breves indicações para as localizações S”VIB”-A e S”VIB”-C, que deverão ser 
consideradas em acréscimo ao já apresentado no EIA e que foram, na sua maioria avançadas nos Estudos 
Prévios dos PIP, considerando-se como adequados na fase em questão para as características específicas 
de cada alternativa e cujo detalhe reporta necessariamente para uma fase de Projeto de Execução, não 
sendo possível neste momento adiantar ulteriores indicações. As propostas avançadas a nível de Estudo 
Prévio e cujos desenhos foram incluídos no EIA (no Anexo B.1.4 do Volume 3) consideraram a informação 
disponibilizada pelos municípios, bem como visitas de campo para levantamento da ocupação do solo, 
vegetação existente, acessos e perceção de zonas com maior sensibilidade ambiental. 

Assim, para qualquer das localizações, esses Estudos Prévios preconizam “a execução de sementeiras nos 
taludes da subestação, para estabilização dos solos e controlo de erosão” e propõem, nas áreas 
envolventes à plataforma, “a execução de sementeira de prado de sequeiro, adaptada as condições edafo-
climáticas do local”. Nas zonas de limite laterais, “mais afastadas das linhas e corredores de alta tensão, 
foram propostas plantações de árvores dentro do elenco florístico presente no local, com a introdução de 
pinheiros e carvalhos próprios dos habitat identificados”. 

• S”VIB”-A – no âmbito do EIA e dos Estudos Prévios verificou-se que a localização A apresenta 
um afastamento significativo relativamente a áreas habitadas e a zonas ocupadas por atividades 
económicas relevantes. O Estudo Prévio concluiu que, apesar de nesta localização ser 
“necessário um abate de número de árvores elevado, os levantamentos efetuados no local 
permitiram verificar que o elenco florístico afetado não apresenta características de valor 
ecológico elevado sendo constituído maioritariamente por pinheiros e eucaliptos jovens”; 

No caso da localização A e por se verificar existir no local uma área consolidada a SO com um 
bom revestimento vegetal, que oculta a visibilidade da subestação a partir dos locais com maior 
número de observadores reportados nesse quadrante, o Estudo Prévio do PIP incluiu na área de 
expropriação uma zona já arborizada, que será alvo apenas de uma limpeza e seleção de 
espécies; 

• S”VIB”-C – No caso da localização C, a área de intervenção do PIP corresponde ao limite de 
expropriação e está limitada por serventias e caminhos agrícolas existentes. 

A solução C encontra-se muito próximo de uma zona habitacional a Nascente – entre os lugares 
de Veiga e de Merouços – ocupando parte de um pequeno vale agrícola em produção, de maior 
qualidade visual e paisagística, e limitada a Norte por uma zona Industrial. 

Do ponto de vista da integração paisagística possível, o PIP elaborado nesta fase teve em conta 
a necessidade de abrir um corredor a Norte e a Sul para a entrada/saída das linhas, constatando 
que a exposição visual da plataforma e de todo o equipamento terá um forte impacte sobre os 
observadores mais próximos. Esta conclusão não se reporta à plataforma da subestação em si, 
mas ao facto de a criação do terrapleno implicar a execução de um grande aterro a Sul, na zona 
dos terrenos agrícolas, de forma a viabilizar as cotas do acesso a Nascente, implicando o corte 
de alguma vegetação de porte arbóreo que atualmente se encontra entre o local da Subestação 
e a zona habitacional. 
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2.1.8. A.8. Património 

a. De acordo com os dados con
georreferências, verifica-se que na área de estudo do EIA não constam alguns sítios arqueológicos o que se 
poderá dever a eventualmente os trabalhos de pesquisa documental e de campo terem atri
designações ou localizações distintas, caso dos CNS 17969, Alto dos Mouros, 17938, Pomarinho, 14056, 
São Lourenço, 13513, Recinto de Santa Catarina, 15748, Castro do Soutinho, 10459, Calheiros, e 4793, 
Barbeita - Ponte do Mouro. 
Deste modo, este aspeto, apesar de não comprometer a avaliação do Projeto, deverá ser esclarecido.

Na tabela seguinte apresentam-se as ocorrências patrimoniais referidas pela CA e a sua relação com os 
troços e localizações em estudo. 

Tabela 2.11 – Descrição das ocorrências patrimoniais listadas pela CA e sua relação com o projeto

CNS 
Ref.ª 

EGC 
Designação 

4793 178 Barbeita - Ponte do 
Mouro 

10459 - Calheiros 

13513 - Recinto de Santa 
Catarina 

14056 - São Lourenço 

15748 - Castro do Soutinho 

17938 - Pomarinho 

17969 - Alto dos Mouros 

 

Como é possível verificar, por análise à tabela anterior, t
pedido de esclarecimentos se encontram a uma distância igual ou superior a 200m de qualquer troço
localização, distância esta considerada como passível de não afetação pelo projeto. 

A metodologia utilizada no EIA para a realização da pesquisa documental incidiu sobre todos
patrimoniais situados até 200m de qualquer troço, critério que visava essencialmente as ocorrências de 
natureza arqueológica e tinha como intuito de precaver eventuais áreas de dispersão de material que se 
pudessem estender para o interior dos troços
situados a mais de 200m dificilmente seriam passí

Já os sítios do Alto dos Mouros, Pomarinho, São Lourenço, Recinto de Santa Catarina, Castro do Soutinho, 
Calheiros e Barbeita - Ponte de Mouros, bem como alguns outros sítios que estavam integrados a uma 
extensa lista de sítios fornecida pela DGPC, aquando da elaboração das Grandes Condicionantes 
Ambientais (lista esta que, naturalmente
superior aos referidos 200m relativamente a qualquer troço
referidas no EIA. 

Importa, contudo, registar que o estudo apresenta um vasto conjunto de monumentos, sítios e outros 
elementos patrimoniais situados a mais de 200m de qualquer troço, o que parece contrariar a metodologia 
seguida. Esta inclusão justifica-se pelo facto d
processo dinâmico (de forma a dar resposta a toda
que naturalmente se traduz em constantes alterações de troços, até à sua estabilização final apresentada 
no EIA. Assim ocorrências referidas no estudo, mas que se encontram a mais de 200m 
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De acordo com os dados constantes na base de dados Endovélico, nomeadamente a respetivas 
se que na área de estudo do EIA não constam alguns sítios arqueológicos o que se 

poderá dever a eventualmente os trabalhos de pesquisa documental e de campo terem atri
designações ou localizações distintas, caso dos CNS 17969, Alto dos Mouros, 17938, Pomarinho, 14056, 
São Lourenço, 13513, Recinto de Santa Catarina, 15748, Castro do Soutinho, 10459, Calheiros, e 4793, 

to, apesar de não comprometer a avaliação do Projeto, deverá ser esclarecido.

se as ocorrências patrimoniais referidas pela CA e a sua relação com os 

Descrição das ocorrências patrimoniais listadas pela CA e sua relação com o projeto

Tipo Período Localização relativamente ao 
troço/localização

Ponte Medieval Cristão A cerca de 1160 m do limite do Troço 

Forno Romano A cerca de 370 m do limite do Troço 

Povoado 
Fortificado Idade do Ferro A cerca de 215 m do limite do Troço 

Povoado 
Fortificado 

Idade do Ferro e 
Medieval Cristão (?) A cerca de 725 m do limite do Troço 31

Povoado 
Fortificado Idade do Ferro; Romano A cerca de 450 m do limite do Troço 

Povoado Idade do Bronze (?) A cerca de 530 m do limite do Troço 17

Povoado 
Fortificado 

Idade do Ferro A cerca de 600 m do limite do Troço 14

Como é possível verificar, por análise à tabela anterior, todos os elementos patrimoniais indicados no 
encontram a uma distância igual ou superior a 200m de qualquer troço

, distância esta considerada como passível de não afetação pelo projeto. 

para a realização da pesquisa documental incidiu sobre todos
patrimoniais situados até 200m de qualquer troço, critério que visava essencialmente as ocorrências de 
natureza arqueológica e tinha como intuito de precaver eventuais áreas de dispersão de material que se 

para o interior dos troços/localizações. Assim elementos, mesmo arqueológicos, 
e 200m dificilmente seriam passíveis de afetação.  

Alto dos Mouros, Pomarinho, São Lourenço, Recinto de Santa Catarina, Castro do Soutinho, 
Ponte de Mouros, bem como alguns outros sítios que estavam integrados a uma 

extensa lista de sítios fornecida pela DGPC, aquando da elaboração das Grandes Condicionantes 
naturalmente, foi tida em consideração), encontravam

200m relativamente a qualquer troço/localização e, por conseguinte, não foram 

que o estudo apresenta um vasto conjunto de monumentos, sítios e outros 
entos patrimoniais situados a mais de 200m de qualquer troço, o que parece contrariar a metodologia 

se pelo facto de a tarefa de delimitação e estabilização de troços 
de forma a dar resposta a todas as condicionantes impostas pelos vários descritores

que naturalmente se traduz em constantes alterações de troços, até à sua estabilização final apresentada 
no EIA. Assim ocorrências referidas no estudo, mas que se encontram a mais de 200m 
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stantes na base de dados Endovélico, nomeadamente a respetivas 
se que na área de estudo do EIA não constam alguns sítios arqueológicos o que se 

poderá dever a eventualmente os trabalhos de pesquisa documental e de campo terem atribuído 
designações ou localizações distintas, caso dos CNS 17969, Alto dos Mouros, 17938, Pomarinho, 14056, 
São Lourenço, 13513, Recinto de Santa Catarina, 15748, Castro do Soutinho, 10459, Calheiros, e 4793, 

to, apesar de não comprometer a avaliação do Projeto, deverá ser esclarecido. 

se as ocorrências patrimoniais referidas pela CA e a sua relação com os 

Descrição das ocorrências patrimoniais listadas pela CA e sua relação com o projeto 

Localização relativamente ao 
/localização mais próximo 

A cerca de 1160 m do limite do Troço 
41A 

A cerca de 370 m do limite do Troço 
32C 

A cerca de 215 m do limite do Troço 
32C 

A cerca de 725 m do limite do Troço 31 

A cerca de 450 m do limite do Troço 
32C 

de 530 m do limite do Troço 17 

A cerca de 600 m do limite do Troço 14 

odos os elementos patrimoniais indicados no 
encontram a uma distância igual ou superior a 200m de qualquer troço ou 

, distância esta considerada como passível de não afetação pelo projeto.  

para a realização da pesquisa documental incidiu sobre todos os elementos 
patrimoniais situados até 200m de qualquer troço, critério que visava essencialmente as ocorrências de 
natureza arqueológica e tinha como intuito de precaver eventuais áreas de dispersão de material que se 

. Assim elementos, mesmo arqueológicos, 

Alto dos Mouros, Pomarinho, São Lourenço, Recinto de Santa Catarina, Castro do Soutinho, 
Ponte de Mouros, bem como alguns outros sítios que estavam integrados a uma 

extensa lista de sítios fornecida pela DGPC, aquando da elaboração das Grandes Condicionantes 
encontravam-se a uma distância 

e, por conseguinte, não foram 

que o estudo apresenta um vasto conjunto de monumentos, sítios e outros 
entos patrimoniais situados a mais de 200m de qualquer troço, o que parece contrariar a metodologia 

e estabilização de troços ser um 
s as condicionantes impostas pelos vários descritores), o 

que naturalmente se traduz em constantes alterações de troços, até à sua estabilização final apresentada 
no EIA. Assim ocorrências referidas no estudo, mas que se encontram a mais de 200m dos troços final, em 
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algum momento do processo tiveram algum troço situado a menos de 200m, mas que entretanto foi 
suprimido ou alterado para uma distância superior, mas tendo
elemento patrimonial. Um caso que ilustra esta situaç
troço mais próximo (41A) e que está incluído no estudo 
encontrar nas proximidades deste sítio classificado tendo sido 
abandono do referido troço. 

Por forma a comprovar o acima descrito, apresenta
ocorrências patrimoniais listadas face ao troço/localização mais próximo.

Figura 2.10 - Localização do sítio Barbeita
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algum momento do processo tiveram algum troço situado a menos de 200m, mas que entretanto foi 
suprimido ou alterado para uma distância superior, mas tendo-se optado por manter a referência ao 

Um caso que ilustra esta situação é o CNS 4793, que se situa a cerca de 1160m do 
troço mais próximo (41A) e que está incluído no estudo pelo facto de, numa fase inicial
encontrar nas proximidades deste sítio classificado tendo sido efetivamente a sua presença

Por forma a comprovar o acima descrito, apresenta-se, nas figuras seguintes, a implantaçaõ das 
ocorrências patrimoniais listadas face ao troço/localização mais próximo. 

Localização do sítio Barbeita-Ponte de Mouro (CNS 4793) relativamente ao troço 41A, sobre ext. da CMP 
à escala 1:10 000 
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algum momento do processo tiveram algum troço situado a menos de 200m, mas que entretanto foi 
se optado por manter a referência ao 

que se situa a cerca de 1160m do 
numa fase inicial, um troço se 

efetivamente a sua presença que ditou o 

se, nas figuras seguintes, a implantaçaõ das 

 

Ponte de Mouro (CNS 4793) relativamente ao troço 41A, sobre ext. da CMP 

Troço 41A  
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Figura 2.11 - Localização do sítio Calheiros (CNS 10459) relativamente ao troço 

 

Figura 2.12 - Localização do sítio Recinto de Santa Catarina (CNS 13513) relativamente ao troço 32C, sobre ext. da 

Troço 

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 

Localização do sítio Calheiros (CNS 10459) relativamente ao troço 32C, sobre ext. da CMP à escala 
1:10000 

Localização do sítio Recinto de Santa Catarina (CNS 13513) relativamente ao troço 32C, sobre ext. da 
CMP à escala 1:10000 

Troço 32C 

Troço 32C 
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Figura 2.13 - Localização do sítio São Lourenço (CNS 14056) relativamente ao troço 31, sobre ext. da CMP à escala 
1:10000 

 

Figura 2.14 - Localização do sítio Castro do Soutinho (CNS 15748) relativamente ao troço 32C, sobre ext. da CMP à 
escala 1:10000 

Troço 31 

Troço 32C 
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Figura 2.15 - Localização do sítio Pomarinho (CNS 17938) relativamente ao troço 17, sobre ext. da CMP à escala 

Figura 2.16 - Localização do sítio Alto dos Mouros (CNS 17969) relativamente ao troço 14, sobre ext. da CMP à escala 

Troço 17 

Estudo de Impacte Ambiental do Eixo da RNT entre "Vila  do Conde", "Vila Fria B" e a Rede Elétrica de 

Localização do sítio Pomarinho (CNS 17938) relativamente ao troço 17, sobre ext. da CMP à escala 
1:10000 

Localização do sítio Alto dos Mouros (CNS 17969) relativamente ao troço 14, sobre ext. da CMP à escala 
1:10000 

Troço 14 
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Localização do sítio Pomarinho (CNS 17938) relativamente ao troço 17, sobre ext. da CMP à escala 

 

Localização do sítio Alto dos Mouros (CNS 17969) relativamente ao troço 14, sobre ext. da CMP à escala 
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2.2. Comparação de alternativas e conclusões 
Considerando a informação acima solicitada e atendendo em particular aos aspetos relacionados com a 
comparação de alternativas, deverá ser apresentada uma nova análise comparativa de alternativas e, 
eventualmente, um reequacionamento das conclusões alcançadas no EIA, face à nova análise comparativa 
a efetuar. 

Face ao exposto nos pontos anteriores do presente Aditamento, considera-se que a análise apresentada no 
EIA se mantém válida, pelo que não haverá lugar a qualquer modificação à comparação de alternativas já 
apresentada. 

 

2.3. Resumo Não Técnico 
O Resumo Não Técnico (RNT) deverá refletir a informação adicional acima solicitada, devendo ser 
introduzidas as necessárias alterações face à informação a apresentar no Aditamento ao EIA; 
consequentemente o novo RNT deverá ter uma data atualizada. 

Em volume separado, apresenta-se o RNT revisto, com data atualizada. 
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Anexo A: Pedido de Elementos Adicionais (Ofício enviado pela  Pedido de Elementos Adicionais (Ofício enviado pela  
Comissão de Avaliação) 
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Anexo B:Anexo B:  Peças Desenhadas 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As Peças Desenhadas são apresentadas no Volume 2 do 
Aditamento 
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Anexo C: Parecer da ANA Parecer da ANA – Aeroportos de Portugal

 

 

Aeroportos de Portugal  
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Anexo D: Ruído 

 

 



Ponto 1 (1.ª Medição) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

26.09.2013 
17:15 67,3 25,5 0,8 N 49,2 

• Passagem de 20 veículos ligeiros em frente ao 
sonómetro, por vezes com buzinadelas – estrada não 
identificada – Rua do Rio Ave (som pontual e próximo) 

• Passagem de 3 veículos pesados em frente ao 
sonómetro - estrada não identificada – Rua do Rio Ave 
(som pontual e próximo) 

• Passagem de várias motorizadas em frente ao 
sonómetro – estrada não identificada – Rua do Rio 
Ave (som pontual e próximo) 

• Passagem de vários aviões (som pontual e distante) 

• Vários tipos de ruídos vindos da Fabrica (recetor 
sensível) – máquinas em operação, musica, pessoas a 
falar, campainha, abertura e fecho do portão, etc. (som 
constante e próximo) 

• Várias viaturas estacionaram e iniciaram marcha e 
várias pessoas passaram e falaram junto ao 
sonómetro durante a medição, especialmente quase 
no final da medição em que coincidiu com a saída dos 
trabalhadores da fabrica (som próximo e pontual) 

• Sino da igreja a tocar as horas (som pontual e 
distante) 

Entardecer 

26.09.2013 
22:38 55,7 21,0 0,8 NW 76,3 

• Passagem de 10 veículos ligeiros em frente ao 
sonómetro – estrada não identificada – Rua do Rio 
Ave (som pontual e próximo) 

• Passagem de 1 veículo pesado em frente ao 
sonómetro - estrada não identificada – Rua do Rio Ave 
(som pontual e próximo) 

• Passagem de vários aviões (som pontual e distante) 

• Várias viaturas estacionaram e iniciaram marcha 
próximo do sonómetro (som próximo e pontual) 

• Sino da igreja a tocar as horas (som pontual e 
distante) 

• Pessoas a falar nas habitações próximas e próximo do 
sonómetro (som pontual e relativamente próximo) 

• Som vindo do trafego automóvel em vias vizinhas (som 
distante e pontual) 

• Grilos a cantar na proximidade do sonómetro (som 
próximo e contínuo) 

• Cães a ladrar e gatos a miar (som pontual, ora 
próximo, ora distante) 

Noite 

27.09.2013 
01:06 56,4 21,1 0,6 SSE 75,7 

• Passagem de 4 veículos ligeiros em frente ao 
sonómetro – estrada não identificada – Rua do Rio 
Ave (som pontual e próximo) 

• Passagem de vários aviões (som pontual e distante) 

• Várias viaturas estacionaram e iniciaram marcha 
próximo do sonómetro (som próximo e pontual) 

• Vários ruídos produzidos pela entrada do segurança 
na fabrica (Delos, Industria Têxtil – recetor sensível): 
abertura e fecho de portões, entrada e saída de 
veículo (som pontual, mas próximo) 

• Som vindo do trafego automóvel em vias vizinhas (som 
distante e pontual) 



Ponto 1 (1.ª Medição) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

• Grilos a cantar na proximidade do sonómetro (som 
próximo e contínuo) 

• Cães a ladrar e gatos a miar (som próximo e durante 
quase toda a gravação) 

 

  



Ponto 1 (1.ª Repetição) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

03.10.2013 
13:45 58,8 22,9 2,2 NNW 72,4 

• Passagem de 13 veículos ligeiros em frente ao 
sonómetro – Rua do Rio Ave (som pontual e próximo) 

• Passagem de 1 veículo pesado em frente ao 
sonómetro - Rua do Rio Ave (som pontual e próximo) 

• Passagem de vários aviões (som pontual e distante) 

• Vários tipos de ruídos vindos da Fabrica (recetor 
sensível) – máquinas em operação e pessoas a falar 
(som constante e próximo) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

• Transito em vias próximas (som distante e pontual) 

• Som de diversas atividades em habitações vizinhas 
(som distante e pontual) 

• Vento nas árvores (som distante e duradouro, mas não 
constante) 

• Sino da igreja a tocar as horas (som pontual e 
distante) 

Entardecer 

03.10.2013 
22:59 59,4 20,7 0,3 NW 77,3 

• Passagem de 4 veículos ligeiros em frente ao 
sonómetro – Rua do Rio Ave (som pontual e próximo) 

• Som vindo do trafego automóvel em vias próximas 
(som distante e pontual) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora distante) 

• Passagem de vários aviões (som pontual e distante) 

• Pessoa a interpelar o operador do sonómetro (som 
pontual e próximo) 

• Sino da igreja a tocar as horas (som pontual e 
distante) 

• Pessoas a falar nas habitações próximas e próximo do 
sonómetro (som pontual e relativamente próximo) 

Noite 

04.10.2013 
00:15 51,4 18,5 0,3 ESE 91,2 

• Passagem de 1 veículo ligeiro em frente ao sonómetro 
- Rua do Rio Ave (som pontual e próximo) 

• Som vindo do trafego automóvel em vias próximas 
(som distante e pontual) 

• Grilos a cantar (som distante e quase constante) 

• Cães a ladrar e gatos a miar (som próximo e durante 
quase toda a gravação) Cães a ladrar e gatos a miar 
(som próximo e durante quase toda a gravação) 

 



Ponto 1 (2.ª Repetição) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

10.10.2013 
16:52 58,6 --- --- --- 

• Passagem de 8 veículos em frente ao sonómetro – 
Rua do Rio Ave (som pontual e próximo) 

• Vários tipos de ruídos vindos da Fabrica (recetor 
sensível) – máquinas em operação e pessoas a falar 
(som constante e próximo) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora distante) 

• Transito em vias próximas (som distante e pontual) 

• Som de diversas atividades em habitações vizinhas 
(som distante e pontual) 

• Vento nas árvores (som distante e duradouro, mas não 
constante) 

• Relógio da igreja a tocar as horas (som pontual e 
distante) 

• Transito em vias próximas (som constante e distante) 

• Transiundos a passar em frente ao sonómetro (som 
pontual e próximo) 

  



PONTO 1 

 

 

 

 



Ponto 3 (1.ª Medição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 

/ 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

04.10.2013 
17:25 44,3 22,5 1,6 S 70,7 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Pássaros a cantar (som pontual e distante) 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
pontual e próximo) 

• Máquina agrícola a laborar (som distante e 
constante) 

• Galos a cantar (som pontual e próximo) 

• Atividades manuais em campos agrícolas próximos 
(som pontual e distante) 

Entardecer 

04.10.2013 
22:05 36,5 --- --- --- 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
pontual e próximo) 

• Máquina agrícola a laborar (som distante e 
constante) 

• Som parecendo fábrica a laborar ao longe (som 
constante e distante) 

Noite 

04.10.2013 
23:32 49,0 --- --- --- 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
pontual e próximo) 

• Automóvel passou junto do sonómetro (som pontual 
e próximo) 

 



Ponto 3 (1.ª Repetição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 

/ 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

10.10.2013 
17:44 47,8 --- --- --- 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Pássaros a cantar (som pontual e distante) 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
pontual e próximo) 

• Máquina agrícola a laborar (som distante e 
constante) 

• Pessoas a falar nas proximidades (som pontual e 
distante) 

• Atividades manuais em campos agrícolas próximos 
(som pontual e distante) 

• Passagem de viatura em frente ao sonómetro (som 
pontual e próximo) – a medição foi interrompida 
(pausada) 

Entardecer 

10.10.2013 
22:59 50,2 --- --- --- 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
pontual e próximo) 

• Máquina agrícola a laborar (som distante e 
constante) 

• Avião (som pontual e relativamente intenso) 

Noite 

11.10.2013 
00:40 35,0 --- --- --- 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
pontual e próximo) 

• Limpeza de estabulo nas proximidades (som 
constante e distante) 

• Máquina agrícola em laboração (som constante e 
distante) 

 



Ponto 3 (2.ª Repetição - Ln) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 

/ 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Noite 

11.10.2013 
23:22 34,6 --- --- --- 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
pontual e próximo) 

• Máquina agrícola em laboração (som constante e 
distante) 

 

Ponto 3 (2.ª Repetição - Le) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 

/ 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Entardecer 

23.10.2013 
20:45 48,5 --- --- --- 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
pontual e próximo) 

• Som da água a correr em estruturas de drenagem 
da via adjacente (som constante e moderado) 

• Avião (som pontual e moderado) 

• Vento (som constante e relativamente intenso) 

 
  



PONTO 3 
 

 

 

 

 



Ponto 4 (1.ª Medição) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

26.09.2013 
18:22 54,2 23,3 1,1 NNE 56,9 

• Passagem de 1 veículo ligeiros em frente ao 
sonómetro – Rua Manuel Costa Boucinha (som 
pontual e próximo) 

• Passagem de 1 veículo pesado em frente ao 
sonómetro - Rua Manuel Costa Boucinha (som pontual 
e próximo) 

• Passagem de 2 bicicletas em frente ao sonómetro - 
Rua Manuel Costa Boucinha (som pontual e próximo) 

• Som de motosserras (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora mais próximo, ora 
mais afastado) 

• Pássaros a cantar (som pontual, ora mais próximo, ora 
mais afastado) 

• Som de máquina agrícola (som mais ou menos 
distante e durante quase toda a medição) 

• Pessoas a falar no interior da Quinta (recetor sensível) 

Entardecer 

26.09.2013 
21:45 42,1 21,3 0,4 NE 72,6 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Grilos a cantar (som próximo e constante) 

• Som de atividades no interior do recetor sensível em 
analise e nas edificações contiguas (som pontual e 
distante) 

• Transito em vias próximas (som distante e pontual) 

Noite 

27.09.2013 
00:21 69,4 21,7 0,5 N 73,3 

• Som de máquinas agrícolas a laborar (som próximo e 
durante quase toda a medição) 

• Som parecendo de fábrica a laborar (som distante e 
constante) 

• Grilos a cantar (som próximo e constante) 

• Passagem de várias máquinas agrícolas em frente ao 
sonómetro (som muito intenso e durante cerca de 5 
minutos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ponto 4 (1.ª Repetição) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

03.10.2013 
17:35 57,0 21,2 0,7 NNE 79,3 

• Passagem de 1 veículo ligeiros em frente ao 
sonómetro – Rua Manuel Costa Boucinha (som 
pontual e próximo) 

• Passagem de 3 veículos pesados em frente ao 
sonómetro - Rua Manuel Costa Boucinha (som pontual 
e próximo) 

• Passagem de aviões (som distante e pontual) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora mais próximo, ora 
mais afastado) 

• Máquinas agrícolas em operação nas proximidades 
(som distante e durante quase toda a medição) 

• Pássaros a cantar (som pontual, ora mais próximo, ora 
mais afastado) 

• Pessoas a falar no interior da Quinta (recetor sensível) 

• Ruído de obras de construção civil nas proximidades – 
com movimento de máquinas e pessoas a falar (som 
relativamente próximo e durante a maior parte da 
medição) 

• Pessoas a falar em frente ao sonómetro (som pontual 
e próximo) 

• Transito em vias próximas, incluindo na A7 (som 
pontual e distante) 

Entardecer 

03.10.2013 
21:50 46,9 20,9 0,6 NNE 79,7 

• Passagem de 2 veículos ligeiros em frente ao 
sonómetro – Rua Manuel Costa Boucinha (som 
pontual e próximo) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora mais próximo, ora 
mais afastado) 

• Grilos a cantar (som relativamente próximo e 
constante) 

• Passagem de aviões (som distante e pontual) 

• Som de atividades diversas e pessoas a falar no 
interior das habitações vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Transito em vias próximas, incluindo na A7 (som 
pontual e distante) 

• Som de animais (cavalos) no interior da Quinta – 
recetor sensível  

• 2 viaturas saíram da garagem do recetor sensível e 
voltaram a entrar alguns minutos depois (som pontual 
e próximo) 

• 2 pessoas interpelaram o operador do sonómetro (som 
pontual e próximo – não foi possível pausar a medição 
(som pontual e próximo) 

Noite 

04.10.2013 
01:05 45,8 18,2 0,4 N 89,5 

• Passagem de 1 veículo ligeiro em frente ao sonómetro 
– Rua Manuel Costa Boucinha, estacionando em 
frente ao sonómetro (som pontual e próximo) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora mais próximo, ora 
mais afastado) 

• Grilos a cantar (som relativamente próximo e 
constante) 

• Passagem de aviões (som distante e pontual) 



• Transito em vias próximas, incluindo na A7 (som 
pontual e distante) 

• Som de atividades diversas e pessoas a falar no 
interior das habitações vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Pessoas a falar na habitação ao lado do recetor 
sensível, com abertura e fecho de portas (som pontual 
e próximo) 

 

 

Ponto 4 (2.ª Repetição) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Noite 

11.10.2013 
23:36 41,2 --- --- --- 

• Cães a ladrar (som pontual, ora mais próximo, ora 
mais afastado) 

• Som de atividades diversas e pessoas a falar no 
interior das habitações vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Transito em vias próximas, incluindo na A7 (som 
pontual e distante) 

• Abertura e fecho de mala de automóvel (e posterior 
inicio de marcha), próximo do recetor sensível (som 
pontual e próximo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PONTO 4  

 

 

 

 



Ponto 5 (1.ª Medição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 

/ 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

26.09.2013 
19:19 54,6 22,0 0,6 NNE 66,6 

• Passagem de 6 veículos ligeiros em frente ao 
sonómetro, por vezes com buzinadelas, na estrada 
adjacente ao recetor – Rua do Carreiro (som 
pontual e próximo) 

• Passagem de vários veículos em estrada próxima – 
Estrada N206 (som pontual e distante) 

• Corta relva em habitação próxima (som próximo e 
durante cerca de 5 minutos) 

• Cães a ladrar e gatos a miar (som pontual, ora 
próximo, ora distante) 

• Som de atividades humanas junto a habitações 
próximas (som pontual e distante) 

• Estacionamento e retorno de marcha de viatura 
próximo do sonómetro (som pontual e próximo) 

• Fabrica a laborar (som distante, mas constante) 

Entardecer 

26.09.2013 
21:00 54,3 21,7 0,5 N 70,8 

• Passagem de 7 veículos ligeiros em frente ao 
sonómetro, por vezes com buzinadelas, na estrada 
adjacente ao recetor – Rua do Carreiro (som 
pontual e próximo) 

• Passagem de vários veículos em estrada próxima – 
Estrada N206 (som pontual e distante) 

• Grilos a cantar na proximidade do sonómetro (som 
próximo e contínuo) 

• Som do vento nas árvores (som próximo e 
contínuo) 

• Cães a ladrar (som quase constante, ora próximo, 
ora distante) 

• Paragem e retorno de marcha de viatura próximo 
do sonómetro (som pontual e próximo) 

Noite 

26.09.2013 
23:31 48,4 20,4 1,6 NNE 79,0 

• Passagem de 3 veículos ligeiros em frente ao 
sonómetro, na estrada adjacente ao recetor – Rua 
do Carreiro (som pontual e próximo) 

• Passagem de vários veículos em estrada próxima – 
Estrada N206 (som pontual e distante) 

• Aviões a passar (som pontual e distante) 

• Grilos a cantar na proximidade do sonómetro (som 
próximo e contínuo) 

• Som do vento nas árvores (som próximo e 
contínuo) 

• Fabrica a laborar (som distante, mas constante) 

 



Ponto 5 (1.ª Repetição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) / 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

03.10.2013 
18:35 58,1 20,7 2,0 NNE 81,0 

• Passagem de 9 veículos ligeiros em frente ao 
sonómetro, na estrada adjacente ao recetor (por 
vezes com buzinadelas) – Rua do Carreiro (som 
pontual e próximo) 

• Passagem de 1 veículo pesado em frente ao 
sonómetro, na estrada adjacente ao recetor – Rua 
do Carreiro (som pontual e próximo) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Pássaros a cantar (som pontual e distante) 

• Passagem de bicicleta em frente ao sonómetro 
(som pontual e próximo) 

• Som de atividades humanas junto a habitações 
próximas (som pontual e distante) 

• Automóvel entrando em garagem de habitação 
vizinha (som pontual e próximo) 

• Passagem de vários veículos em estrada próxima – 
Estrada N206 (som pontual e distante) 

• Fabrica a laborar (som distante, mas constante) 

Entardecer 

03.09.2013 
21:05 58,4 18,3 1,2 S 89,0 

• Passagem de 5 veículos ligeiros em frente ao 
sonómetro, na estrada adjacente ao recetor– Rua 
do Carreiro (som pontual e próximo) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Alarme a tocar (som próximo e durante quase toda 
a medição) 

• Passagem de vários veículos em estrada próxima – 
Estrada N206 (som pontual e distante) 

• Pessoas a passar junto do sonómetro a falar (som 
pontual e próximo) 

• Fabrica a laborar (som distante, mas constante) 

Noite 

26.09.2013 
01:47 32,0 17,8 0,3 S 92,3 

• Passagem de vários veículos em estrada próxima – 
Estrada N206 (som pontual e distante) 

• Coruja a cantar (som pontual e distante) 

• Grilos a cantar na proximidade do sonómetro (som 
próximo e contínuo) 

• Fabrica a laborar (som distante, mas constante) 

 
 

Ponto 5 (2.ª Repetição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) / 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Noite 

11.10.2013 
00:05 35,6 --- --- --- 

• Passagem de vários veículos em estrada próxima – 
Estrada N206 (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

• Fabrica a laborar (som distante, mas constante) 



 
 

PONTO 5 
 

 

 

 

 



Ponto 12 (1.ª Medição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) / 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

04.10.2013 
16:25 47,4 21,7 1,0 S 79,4 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Som de motosserras (som pontal e distante) 

• Vento nas árvores (som quase constante e 
distante) 

• Som de atividades de construção nas proximidades 
(som pontual e distante) 

• Passagem de 3 veículos na via adjacente (som 
pontual e próximo) 

• Som de pássaros e insetos (pontual e distante) 

Entardecer 

04.10.2013 
21:13 49,3 17,5 --- 89,8 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Passagem de 3 veículos na via adjacente (som 
pontual e próximo) 

• Corujas a cantar (pontual e distante) 

• Grilos a cantar (pontual e distante) 

• Relógio da igreja (pontual e distante) 

• Trânsito em vias próximas (pontual e distante) 

Noite 

05.10.2013 
00:15 36,7 --- --- --- 

• Som parecendo máquina agrícola a laborar ao 
longe ou fábrica (som contínuo e distante) 

• Passagem de 1 veículo na via adjacente (som 
pontual e próximo) 

• Relógio da igreja (pontual e distante) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som quase constante, ora próximo, 
ora distante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ponto 12 (1.ª Repetição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 

/ 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

10.10.2013 
18:26 44,1 --- --- --- 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Trânsito em vias vizinhas (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Som de foguete / tiro nas proximidades (som pontal 
e relativamente intenso) 

• Som de atividades de agrícolas (som pontual e 
distante) 

• Passagem de 2 veículos na via adjacente (som 
pontual e próximo) 

• Som causado por pássaros (pontual e distante) 

Entardecer 

10.10.2013 
22:28 48,3 --- --- --- 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Viatura a iniciar marcha (som pontual e próximo) 

• Transito em vias vizinhas (som pontual e distante) 

• Grilos a cantar (pontual e distante) 

• Queda de objetos em habitação vizinha (som 
pontual e próximo) 

Noite 

11.10.2013 
01:27 33,0 --- --- --- 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Corujas a cantar (som pontual e relativamente 
próximo) 

• Grilos a cantar (pontual e distante) 

• Queda de folhas (som pontual e pouco intenso) 

• Trânsito em vias vizinhas (som pontual e distante) 

• Queda de objetos em habitação vizinha (som 
pontual e próximo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PONTO 12 
 

 

 

 

 



Ponto 13 (1.ª Medição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 

/ 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

04.10.2013 
14:47 45,3 20,5 2,5 SW 76,5 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som quase constante, ora próximo, 
ora distante) 

• Vento nas árvores (som quase constante e 
distante) 

• Som de atividades humanas junto a habitações 
próximas (som pontual e distante) 

• Passagem de vários veículos em vias próximas 
(som pontual e distante) 

• Máquinas agrícolas em laboração (som distante, 
mas constante) 

Entardecer 

04.10.2013 
20:30 49,6 18,0 --- 91,8 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som quase constante, ora próximo, 
ora distante) 

• Viatura a entrar em habitação vizinha (som pontual 
e intermédio) 

• Passagem de vários veículos em vias próximas 
(som pontual e distante) 

• Grilos a cantar (som próximo e constante) 

Noite 

05.10.2013 
00:45 41,9 --- --- --- 

• Som parecendo máquina agrícola a laborar ao 
longe ou fábrica (som contínuo e distante) 

• Cães a ladrar (som quase constante, ora próximo, 
ora distante) 

• Passagem de vários veículos em vias próximas 
(som pontual e distante) 

• Coruja a cantar (som próximo e constante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ponto 13 (1.ª Repetição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) / 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

10.10.2013 
18:55 47,9 --- --- --- 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Relógio da Igreja (som pontual e distante) 

• Passagem de vários veículos em vias próximas 
(som pontual e distante) 

• Máquinas agrícolas em laboração (som distante, 
mas constante) 

• Pássaros a cantar (som pontual e distante) 

Entardecer 

10.10.2013 
21:43 45,8 --- --- --- 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som quase constante, ora próximo, 
ora distante) 

• Passagem de vários veículos em vias próximas 
(som pontual e distante) 

• Relógio da Igreja (som pontual e distante) 

• Automóvel a iniciar marcha nas proximidades (som 
pontual e relativamente próximo) 

Noite 

11.10.2013 
02:00 39,1 --- --- --- 

• Cães a ladrar (som quase constante, ora próximo, 
ora distante) 

• Passagem de vários veículos em vias próximas 
(som pontual e distante) 

• Coruja a cantar (som pontual e distante) 

• Grilos a cantar (som constante e distante) 

• Galos a cantar (som pontual e distante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PONTO 13 
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Ponto 14 (1.ª Medição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) / 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

04.10.2013 
19:40 46,7 18,5 0,5 SSE 86,3 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
quase constante e relativamente próximo) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Pássaros a cantar (som pontual e distante) 

• Quase no final da medição, som em oficina 
automóvel próxima (som pontual e próximo) 

• Som de atividades diversas em habitações vizinhas 
(som pontual e distante) 

Entardecer 

04.10.2013 
22:50 45,8 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
quase constante e relativamente próximo) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Viatura passou junto do sonómetro e entrou em 
garagem de habitação vizinha (som pontual e 
próximo) 

• Som de atividades diversas em habitações vizinhas 
(som pontual e distante) 

Noite 

05.10.2013 
01:15 36,7 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
quase constante e relativamente próximo) 

• Som desconhecido, talvez um foguete (som pontual 
e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

 



  
 

Imp – 5007_R4D Página 2 
 

Ponto 14 (1.ª Repetição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) / 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

10.10.2013 
19:30 43,5 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
quase constante e relativamente próximo) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Pássaros a cantar (som pontual e distante) 

• Som de atividades diversas em habitações vizinhas 
(som pontual e distante) 

• Passagem de 1 viatura próximo do sonómetro (som 
pontual e próximo) 

• Som de sirene de ambulância em via próxima (a 
medição foi interrompida – pausada). 

Entardecer 

10.10.2013 
21:07 42,5 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
quase constante e relativamente próximo) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Relógio da Igreja (som pontual e distante) 

• Grilos a cantar (som constante e relativamente 
próximo) 

• Som de atividades diversas em habitações vizinhas 
(som pontual e distante) 

Noite 

11.10.2013 
02:30 32,2 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
quase constante e relativamente próximo) 

• Som do vento nas árvores (som constante, mas 
pouco intenso) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 
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PONTO 14 
 

 

 

 

 



 

Ponto 15 (1.ª Medição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) / 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

11.10.2013 
14:52 61,5 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
quase constante e relativamente próximo) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Sons variados vindos do interior do recetor sensível 
e habitações próximas (som pontual e próximo) 

• Pássaros a cantar (som pontual e distante) 

• Som do vento nas árvores (som constante, mas 
pouco intenso) 

• Som de atividades no complexo Industrial vizinho 
(motores, máquinas em movimento e pessoas a 
falar) 

• Passagem de 13 veículos na via adjacente ao 
recetor sensível (som pontual e próximo/intenso) – 
Não foi possível interromper a medição, pois os 
veículos passavam constantemente. 

Entardecer 

11.10.2013 
22:45 52,7 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
quase constante e relativamente próximo) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Som da ETAR do complexo industrial em operação 
(som constante e relativamente próximo) 

• Passagem de 1 veículo na via adjacente ao recetor 
sensível (som pontual e próximo/intenso) 

Noite 

12.10.2013 
00:02 59,2 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
quase constante e relativamente próximo) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Som da ETAR do complexo industrial em operação 
(som constante e relativamente próximo) 

• Passagem de 4 veículos na via adjacente ao 
recetor sensível (som pontual e próximo/intenso) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

 



 

Ponto 15 (1.ª Repetição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) / 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

17.10.2013 
18:20 64,2 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
quase constante e relativamente próximo) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Sons variados vindos do interior do recetor sensível 
e habitações próximas (som pontual e próximo) 

• Pássaros a cantar (som pontual e distante) 

• Som de atividades no complexo Industrial vizinho: 
Fábrica têxtil e industria de transformação de pedra 
(motores, máquinas em movimento e pessoas a 
falar) 

• Passagem de 15 veículos na via adjacente ao 
recetor sensível (som pontual e próximo/intenso) – 
Não foi possível interromper a medição, pois os 
veículos passavam constantemente 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Máquina agrícola (trator) a laborar em terreno 
próximo (som constante e próximo/intenso) 

• Som de tiro nas proximidades (som pontual e 
distante, mas intenso) 

Entardecer 

17.10.2013 
22:40 55,1 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
quase constante e relativamente próximo) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Passagem de 3 veículos na via adjacente ao 
recetor sensível (som pontual e próximo/intenso) – 
Não foi possível interromper/pausar a totalidade 
das passagens de viaturas. 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• ETAR industrial em atividade (som constante e 
relativamente próximo) 

Noite 

18.10.2013 
01:25 55,8 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
quase constante e relativamente próximo) 

• Passagem de 2 veículos na via adjacente ao 
recetor sensível (som pontual e próximo/intenso) – 
Não foi possível interromper/pausar a totalidade 
das passagens de viaturas. 

• Som emitido pelas cigarras (som constante e 
distante) 

• ETAR industrial em atividade (som constante e 
relativamente próximo) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PONTO 15 
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Ponto 16 (1. ª Medição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) / 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

11.10.2013 
16:22 42,7 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
pontual e distante) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Pássaros a cantar (som pontual e distante) 

• Som do vento nas árvores (som constante e 
distante/pouco intenso) 

• Relógio da Igreja (som pontual e distante/pouco 
intenso) 

• Passagem de 1 viatura próximo do sonómetro (som 
pontual e próximo/intenso) 

• Sons de atividades diversas no interior da Quinta – 
recetor sensível (som pontual e distante) 

Entardecer 

11.10.2013 
21:52 46,0 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
pontual e distante/muito ténue) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

• Som do vento nas árvores (som constante e 
distante/pouco intenso) 

• Relógio da Igreja (som pontual e distante/pouco 
intenso) 

• Corujas a cantar (som pontual e distante) 

• Passagem de 2 viaturas próximo do sonómetro 
(som pontual e próximo/intenso) 

Noite 

12.10.2013 
00:37 42,0 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
pontual e distante/muito ténue) 

• Som do vento nas árvores (som constante e 
distante/pouco intenso) 

• Som distante de água a correr em linha de água 
(som distante e constante) 

• Passagem de 1 viatura próximo do sonómetro (som 
pontual e próximo/intenso) 
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Ponto 16 (1. ª Repetição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 

/ 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

17.10.2013 
18:01 42,4 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
pontual e distante) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Pássaros a cantar (som pontual e distante) 

• Som do vento nas árvores (som constante e 
distante/pouco intenso) 

• Relógio da Igreja (som pontual e distante/pouco 
intenso) 

• Passagem de 1 viatura próximo do sonómetro (som 
pontual e próximo/intenso) 

• Sons de atividades diversas no interior da Quinta, 
incluindo o ruído de motosserras – recetor sensível 
(som pontual e relativamente intenso) 

Entardecer 

17.10.2013 
21:13 48,9 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
pontual e distante/muito ténue) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

• Som do vento nas árvores (som constante e 
distante/pouco intenso) 

• Relógio da Igreja (som pontual e distante/pouco 
intenso) 

• Corujas a cantar (som pontual e distante) 

• Som de fecho de mala automóvel por de trás do 
portão da Quinta (recetor sensível) – som pontual e 
próximo/intenso (não foi possível pausar a 
medição) 

Noite 

18.10.2013 
00:55 39,2 --- --- --- 

• Passagem de viaturas em vias próximas (som 
pontual e distante/muito ténue) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

• Som do vento nas árvores (som constante e 
distante/pouco intenso) 

• Relógio da Igreja (som pontual e distante/pouco 
intenso) 

• Corujas a cantar (som pontual e distante) 

• Grilos a cantar (som constante e próximo) 

• Som que configurou a queda de um objeto no 
interior da Quinta (recetor sensível) – som pontual e 
próximo/relativamente intenso (não foi possível 
pausar a medição) 
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PONTO 16 
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PONTO 17 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

17.10.2013 
15:45 37,9 18,5 0,5 NNW 76,2 

• Comboio (som pontual e distante) 

• Água a correr (som contínuo e distante) 

• Máquinas a trabalhar (som pontual e próximo) 

• Tráfego em estradas próximas (som contínuo e 
distante) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Pássaros (som pontual e distante) 

• Sinos (som pontual e próximo) 

• Patos (som pontual e próximo) 

• Gato (som pontual e próximo) 

Entardecer 

17.10.2013 
22:00 37,4 20,6 - 86,2 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Tráfego em estradas próximas (som contínuo e 
distante) 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Barulhos diversos da casa dos vizinhos (som pontual e 
próximo) 

• Grilos (som contínuo e distante) 

• Aviões (som pontual e próximo) 

• Pessoas a falar (som pontual e próximo) 

Noturno 

17.10.2013 
23:45 28,3 20,8 - 90,1 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
distante) 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

 

 

  



  
 

 

PONTO 17 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

23.10.2013 
15:30 36,5 22 0,5 N 67,7 

• Pessoas a falar (som pontual e distante) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som contínuo e 
distante) 

• Cães /som contínuo e distante) 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Avião (som pontual e distante) 

• Pessoas a cavar (som contínuo e próximo) 

• Gato (som pontual e próximo) 

Entardecer 

23.10.2013 
21:04 36,3 19 0,3 N 81,8 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som contínuo e 
distante) 

• Pessoas a falar (som contínuo e próximo) 

• Comboio (som pontual e distante) 

• Serra eléctrica (som pontual e próximo) 

Noturno 

23.10.2013 
00:03 27,8 16,3 0,6 N 88,4 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Comboio (som pontual e distante) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som contínuo e 
distante) 

• Vento (som contínuo e próximo) 

• Sinos (som pontual e distante) 
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PONTO 17 
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PONTO 18 (1ª MEDIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

17.10.2013 
16:18 36,4 21,2 - 87,4 

• Cão vizinho (som pontual e próximo) 

• Avião (som pontual e distante) 

• Pássaros (som contínuo e distante) 

• Grilos (som pontual e distante) 

• Pessoas a gritar (som pontual e próximo) 

• Tráfego em estradas próximas (som contínuo e 
distante) 

Entardecer 

17.10.2013 
22:31 29 19,6 0,4 N 88,6 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Tráfego em estradas próximas (som contínuo e 
distante) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 

• Pessoas a falar (som pontual e distante) 

• Grilos (som contínuo e distante) 

Noturno 

17.10.2013 
23:16 25,4 16,9 0,5 N 92,8 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Tráfego em estradas próximas (som contínuo e 
distante) 

• Grilos (som contínuo e distante) 

• Avião (som contínuo e distnate) 

 

 

  



  
 

 

PONTO 18 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

23.10.2013 
16:00 36,2 19,5 1,2  N 75,1 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Vento (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som pontual e distante) 

• Pássaros (som contínuo e distante) 

• Pessoas a falar (som contínuo e distante) 

• Rebarbadora (som pontual e próximo) 

• Sinos (som pontual e próximo) 

Entardecer 

23.10.2013 
21:41 30 17,2 1,1 N 89,3 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Vento (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som pontual e distante) 

• Comboio (som pontual e distante) 

• Patos (som pontual e distante) 

Noturno 

23.10.2013 
23:16 26,4 16,8 0,8 N 90,5 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Vento (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som pontual e distante) 
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      PONTO 18 
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Ponto 19 (1.ª Medição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) / 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

11.10.2013 
18:58 50,4 --- --- --- 

• Transito na N204 (som quase constante e intenso) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Pássaros a cantar (som pontual e distante) 

• Som de atividades diversas em habitações vizinhas 
(som pontual e distante) 

Entardecer 

11.10.2013 
20:52 46,2 --- --- --- 

• Transito na N204 (som pontual e intenso) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Pássaros a cantar (som pontual e distante) 

• Operação de fábrica distante (som pontual e 
distante) 

• Pessoa a interpelar o operador do sonómetro, 
sendo a medição interrompida e retomada minutos 
depois 

Noite 

12.10.2013 
01:15 48,9 --- --- --- 

• Transito na N204 (som quase constante e intenso) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Grilos e cigarras a cantar (som pontual e distante) 

• Atividades em habitações vizinhas (som pontual e 
distante) 
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Ponto 19 (1.ª Repetição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 

/ 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

17.10.2013 
16:50 47,5 --- --- --- 

• Transito na N204 (som quase constante e intenso) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Água corrente em reservatório de água (som 
constante, próximo, mas pouco intenso) 

• Motosserras em operação em mata próxima (som 
constante ao longo de quase toda a medição, 
distante, mas relativamente intenso) 

• Passagem de ciclistas na estrada N204, 
estabelecendo conversas (som pontual e 
relativamente próximo) 

Entardecer 

17.10.2013 
21:48 46,4 --- --- --- 

• Transito na N204 (som quase constante e intenso) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Água corrente em reservatório de água (som 
constante, próximo, mas pouco intenso) 

• Som emitido pelos grilos (som constante e 
relativamente próximo) 

Noite 

18.10.2013 
00:17 45,9 --- --- --- 

• Transito na N204 (som quase constante e intenso) 

• Passagem de aviões (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual, ora próximo, ora 
distante) 

• Água corrente em reservatório de água (som 
constante, próximo, mas pouco intenso) 

• Som emitido pelos grilos (som constante e 
relativamente próximo) 

• Vento nas árvores (som constante e distante/pouco 
intenso) 
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PONTO 19 
 

 

 

 

 



 

Imp – 5007_R4D Página 1 
 

Ponto 20 (1.ª Medição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 

/ 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

17.10.2013 
15:33 36,0 --- --- --- 

• Passagem de aviões (ruído pontual e distante) 

• Cães a ladrar (ruído pontual, ora distante, ora 
próximo) 

• Pássaros a cantar (som quase sempre presente ao 
longo da medição e distante) 

• Cantar de galos (ruído pontual e distante) 

• Trânsito em vias próximas (ruído constante, mas 
muito distante) 

• Som emitido por bovinos (som pontual e distante) 

• Atividades em terrenos agrícolas próximos (som 
pontual e distante) 

• Atividades em habitações próximas (som pontual e 
distante) 

• Atividades em serralharia / oficina próxima (som 
pontual e distante) 

Entardecer 

17.10.2013 
22:17 35,3 --- --- --- 

• Passagem de aviões (ruído pontual e distante) 

• Cães a ladrar (ruído pontual, ora distante, ora 
próximo) 

• Cantar das corujas (ruído pontual e distante) 

• Trânsito em vias próximas (ruído constante, mas 
muito distante) 

• Atividades em habitações próximas, por vezes 
conversas (som pontual e distante) 

Noite 

17.10.2013 
23:48 39,9 --- --- --- 

• Passagem de aviões (ruído pontual e distante) 

• Cães a ladrar (ruído pontual, ora distante, ora 
próximo) 

• Cantar das corujas (ruído pontual e distante) 

• Transito em vias próximas (ruído constante, mas 
muito distante) 

• Atividades em habitações próximas, por vezes 
conversas (som pontual e distante) 
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Ponto 20 (1.ª Repetição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 

/ 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

23.10.2013 
19:17 38,9 --- --- --- 

• Passagem de aviões (ruído pontual e distante) 

• Cães a ladrar (ruído pontual, ora distante, ora 
próximo) 

• Pássaros a cantar (som quase sempre presente ao 
longo da medição e distante) 

• Transito em vias próximas (ruído constante, mas 
muito distante) 

• Atividades em habitações próximas (som pontual e 
distante) 

• Relógio da Igreja (som pontual e distante) 

Entardecer 

23.10.2013 
21:55 39,6 --- --- --- 

• Passagem de aviões (ruído pontual e distante) 

• Cães a ladrar (ruído pontual, ora distante, ora 
próximo) 

• Trânsito em vias próximas (ruído constante, mas 
muito distante) 

• Atividades em habitações próximas, com pessoas a 
falar (som pontual e distante) 

• Corujas a cantar (som pontual e distante) 

Noite 

23.10.2013 
23:43 37,8 --- --- --- 

• Passagem de aviões (ruído pontual e distante) 

• Cães a ladrar (ruído pontual, ora distante, ora 
próximo) 

• Trânsito em vias próximas (ruído constante, mas 
muito distante) 

• Atividades em habitações próximas, com pessoas a 
falar (som pontual e distante) 

• Corujas a cantar (som pontual e distante) 
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PONTO 20 
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Ponto 21 (1.ª Medição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) / 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

17.10.2013 
16:15 42,0 --- --- --- 

• Passagem de aviões (ruído pontual e distante) 

• Cães a ladrar (ruído pontual, ora distante, ora 
próximo) 

• Pássaros a cantar (som quase sempre presente ao 
longo da medição e distante) 

• Trânsito em vias próximas (ruído constante, mas 
muito distante) 

• Atividades em terrenos agrícolas próximos, com 
máquinas agrícolas em operação (som quase 
sempre presente ao longo da medição, ora distante, 
ora mais próximo) 

Entardecer 

17.10.2013 
22:43 35,0 --- --- --- 

• Cães a ladrar (ruído pontual, ora distante, ora 
próximo) 

• Trânsito em vias próximas (ruído pontual e distante) 

• Som emitido pelos grilos (som constante e 
relativamente próximo) 

• Som emitido pelas corujas (som pontual e distante) 

NOTA: A medição teve que ser efetuada cerca de 100 
metros afastada do recetor sensível (mantendo-se a 
tipologia dos ruídos e a intensidade dos mesmos) 
devido à existência de uma barreira física. 

Noite 

17.10.2013 
23:17 35,0 --- --- --- 

• Cães a ladrar (ruído pontual, ora distante, ora 
próximo) 

• Trânsito em vias próximas (ruído pontual e distante) 

• Som emitido pelos grilos (som constante e 
relativamente próximo) 

• Som emitido pelas corujas (som pontual e distante) 

NOTA: A medição teve que ser efetuada cerca de 100 
metros afastada do recetor sensível (mantendo-se a 
tipologia dos ruídos e a intensidade dos mesmos) 
devido à existência de uma barreira física. 
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Ponto 21 (1.ª Repetição) 

Período Hora fim LAeq (dB) Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) / 
Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

23.10.2013 
19:40 39,8 --- --- --- 

• Passagem de aviões (ruído pontual e distante) 

• Cães a ladrar (ruído pontual, ora distante, ora 
próximo) 

• Água a passar em estruturas de rega (som 
constante e próximo/moderado) 

• Transito em vias próximas (ruído constante, mas 
muito distante) 

• Relógio da Igreja (som pontual e distante/fraco) 

• Vento nas árvores (som quase constante e 
moderado) 

• Grilos e Cigarras (som pontual e distante/fraco) 

Entardecer 

23.10.2013 
22:18 36,3 --- --- --- 

• Passagem de aviões (ruído pontual e distante) 

• Cães a ladrar (ruído pontual, ora distante, ora 
próximo) 

• Água a passar em estruturas de rega (som 
constante e próximo/moderado) 

• Trânsito em vias próximas (ruído quase constante, 
mas muito distante) 

Noite 

23.10.2013 
23:20 37,6 --- --- --- 

• Passagem de aviões (ruído pontual e distante) 

• Cães a ladrar (ruído pontual, ora distante, ora 
próximo) 

• Água a passar em estruturas de rega (som 
constante e próximo/moderado) 

• Trânsito em vias próximas (ruído quase constante, 
mas muito distante) 

• Corujas (som pontual e distante/fraco) 
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PONTO 21 
 

 

 

 

 



 

PONTO 22 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

15.10.2013 
18:40 50,9 19,1 2 N 93,2 

• Passagem de 7 viaturas em frente ao sonómetro (som 
pontual e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (A3) (som contínuo e 
próximo) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

Entardecer 

15.10.2013 
20:40 37,6 19 0,9 N 92,3 

• Passagem de 1 viatura em frente ao sonómetro (som 
pontual e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (A3) (som contínuo e 
próximo) 

• Barulhos diversos de casas vizinhas (som contínuo e 
próximo) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

• Pessoas a falar/discutir (som pontual e próximo) 

Noturno 

15.10.2013 
0:09 35,6 20 1,8 N 89,2 

• Grilos (som contínuo e próximo) 

• Pingos das árvores (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (A3) (som pontual e 
próximo) 

• Cães a ladrar (som contínuo e distante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PONTO 22 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

19.10.2013 
17:52 51,3 19,3 0,8 N 82,4 

• Passagem de 2 viaturas em frente ao sonómetro (som 
pontual e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (A3) (som contínuo e 
próximo) 

• Cães (som pontual e próximo) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 

• Pessoa a varrer a casa (receptor sensível) (som 
pontual e próximo) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Cavalo (som pontual e próximo) 

• Pessoas a passar a pé em frente do sonómetro (som 
pontual e próximo) 

• Pessoas a falar (som contínuo e próximo) 

Entardecer 

19.10.2013 
21:10 38,6 16,8 1,6 N 89,9 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Barulhos diversos (receptor sensível9 (som pontual e 
próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (A3) (som contínuo e 
próximo) 

• Sinos (som pontual e próximo) 

• Avião (som pontual e distante) 

Noturno 

19.10.2013 
00:15 36,8 16,6 2,1 N 94,6 

• Tráfego em estradas vizinhas (A3) (som contínuo e 
próximo) 

• Cães a ladrar (som contínuo e distante) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Pingos nas árvores (som contínuo e próximo) 

 

  



 

PONTO 22 
 

 

 

 

 

 



 

PONTO 23 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

17.10.2013 
14:15 41,3 20,8 0,5 NNW 86,3 

• Tráfego em estradas vizinhas (N204) (som pontual e 
distante) 

• Pássaros (som contínuo e distante) 

• Cães a ladrar (som contínuo e distante) 

• Motosserra (som contínuo e distante) 

• Trator (som pontual e próximo) 

Entardecer 

17.10.2013 
20:16 40,3 20,4 0,8 NNW 86,9 

• Tráfego em estradas vizinhas (N204) (som pontual e 
distante) 

• Cães (som contínuo e próximo) 

• Avião (som pontual e distante) 

• Pessoas a conversar (receptor sensível) (som pontual 
e próximo) 

• Grilos (som contínuo e próximo) 

Noturno 

17.10.2013 
1:38 31,4 20,6 0,4 NNW 89,2 

• Tráfego em estradas vizinhas (N204) (som pontual e 
distante) 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Cães a ladrar (som contínuo e distante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PONTO 23 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

22.10.2013 
16:02 40,3 21,4 1,4 N 70,6 

• Tráfego em estradas vizinhas (N204) (som pontual e 
distante) 

• Pássaros (som contínuo e próximo) 

• Avião (som pontual e próximo) 

• Cães (som pontual e próximo) 

• Água a correr (som pontual e próximo) 

Entardecer 

22.10.2013 
22:05 37,4 18,3 0,3 N 80,6 

• Tráfego em estradas vizinhas (N204) (som pontual e 
distante) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Avião (som pontual e distante) 

Noturno 

22.10.2013 
23:18 32,7 17,4 0,6 N 89,5 

• Tráfego em estradas vizinhas (N204) (som pontual e 
distante) 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 

 

  



 

PONTO 23 
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PONTO 24 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

15.10.2013 
17:31 36,5 21 1 NNW 90 

• Pingos das árvores (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som pontual e próximo) 

• Periquitos (receptor sensível) (som pontual e próximo) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Aviões (som pontual e distante) 

• Trator a trabalhar (som pontual e próximo) 

Entardecer 

15.10.2013 
21:31 36,2 20,3 - 90,5 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som pontual e distante) 

• Grilos (som contínuo e próximo) 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Aviões (som pontual e distante) 

• Água a correr (receptor sensível) (som pontual e 
próximo) 

Noturno 

15.10.2013 
23:18 32,2 20,4 - 90,5 

• Grilos (som contínuo e próximo) 

• Pingos das árvores (som contínuo e próximo) 

• Sinos (som pontual e distante) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



PONTO 24 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

16.10.2013 
16:29 35,9 21,1 - 88,6 

• Tráfego em estradas vizinhas (som pontual e próximo) 

• Pessoas a falar (receptor sensível) (som pontual e 
próximo) 

• Periquitos (receptor sensível) (som pontual e próximo) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Trator a trabalhar (som pontual e próximo) 

Entardecer 

16.10.2013 
22:58 36,5 18,8 - 94,1 

• Pingos das árvores (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som pontual e distante) 

• Grilos (som contínuo e próximo) 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Máquinas a manobrar (som contínuo e distante 

Noturno 

16.10.2013 
23:40 30,7 19,7 - 91,6 

• Grilos (som contínuo e próximo) 

• Pingos das árvores (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som pontual e distante) 

• Cães (som pontual e distante) 
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PONTO 24 
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PONTO 25 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

17.10.2013 
14:42 47 20,6 0,4 N 90,9 

• Tráfego em estradas vizinhas (N204) (som pontual e 
distante) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Cão vizinho (com contínuo e próximo) 

• Sinos (som pontual e próximo) 

• Ovelhas (som pontual e próximo) 

• Máquinas de obras (som contínuo e distante) 

Entardecer 

17.10.2013 
20:38 40,5 196 - 85 

• Tráfego em estradas vizinhas (N204) (som pontual e 
distante) 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Cão vizinho (com contínuo e próximo) 

• Sinos (som pontual e próximo) 

• Avião (som pontual e distante) 

• Grilos (som contínuo e próximo) 

Noturno 

17.10.2013 
1:13 43 20,6 - 84 

• Tráfego em estradas vizinhas (N204) (som pontual e 
distante) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Cão vizinho (com pontual e próximo) 

• Grilos (som contínuo e próximo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PONTO 25 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

22.10.2013 
15:36 43,4 20,4 1,2 N 81 

• Tráfego em estradas vizinhas (N204) (som pontual e 
distante) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Cão vizinho (com pontual e próximo) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 

• Som de obras (som contínuo e distante) 

• Pessoas a cantar (som pontual e distante) 

Entardecer 

22.10.2013 
21:39 37,5 17 0,7 N 87,7 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Tráfego em estradas vizinhas (N204) (som pontual e 
distante) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 

Noturno 

22.10.2013 
23:43 40 17,4 1,1 N 89,7 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Tráfego em estradas vizinhas (N204) (som pontual e 
distante) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 
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PONTO 26 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

17.10.2013 
15:16 58,3 23,2 0,4 NW 78,1 

• Cães (receptor sensível) (som contínuo e próximo) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Tráfego (som pontual e distante) 

• Avião (som pontual e distante) 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
distante) 

 

Entardecer 

17.10.2013 
21:03 43,1 19,2 - 89,3 

• Cães (receptor sensível) (som pontual e próximo) 

• Barulhos diversos (receptor sensível) (som pontual e 
próximo) 

• Grilos (som contínuo e próximo) 

• Avião (som pontual e distante) 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
distante) 

• Passagem de 2 viaturas em frente ao sonómetro 8som 
pontual e próximo) 

Noturno 

17.10.2013 
00:48 48,2 20,9 - 80,9 

• Cães (receptor sensível) (som pontual e próximo) 

• Grilos (som contínuo e próximo) 

• Tráfego (som pontual e distante) 

• Cães (som pontual e distante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PONTO 26 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

22.10.2013 
15:06 53,4 22,3 0,5 N 72 

• Cães (receptor sensível) (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
distante) 

• Vento (som contínuo e próximo) 

• Avião (som pontual e distante) 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Passagem de 2 viaturas em frente ao sonómetro 8som 
pontual e próximo) 

Entardecer 

22.10.2013 
21:18 47,1 17,6 0,8 N 88,4 

• Cães (receptor sensível) (som pontual e próximo) 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
distante) 

• Vento (som contínuo e próximo) 

• Avião (som pontual e distante) 

• Pingos das árvores (som pontual e próximo) 

• Passagem de 2 viaturas em frente ao sonómetro 8som 
pontual e próximo) 

Noturno 

22.10.2013 
0:06 44,7 16,3 1,4 N 91,7 

• Cães (receptor sensível) (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
distante) 

• Vento (som contínuo e próximo) 
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PONTO 27 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

22.10.2013 
14:41 45,8 20,9 2,3 N 76,2 

• Vento (som contínuo e próximo) 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
distante) 

• Avião (som pontual e distante) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Pessoas a falar (som pontual e distante) 

Entardecer 

22.10.2013 
20:46 44 18 2,6 N 86,2 

• Vento (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
distante) 

• Avião (som pontual e distante) 

• Pessoas a falar (som pontual e próximo) 

Noturno 

22.10.2013 
00:39 41,5 17,5 3,1 N 90,1 

• Vento (som contínuo e próximo) 

• Pingos das árvores (som pontual e próximo) 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
distante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

PONTO 27 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

23.10.2013 
14:55 43,8 22 1,7 N 70,5 

• Vento (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
distante) 

• Pessoas a falar\assobiar (som contínuo e próximo) 

• Pássaros (com contínuo e distante) 

• Pessoas a cantar (som pontual e próximo) 

• Passagem de uma viatura em frente ao sonómetro 
(som pontual e próximo) 

Entardecer 

23.10.2013 
20:32 43,4 17,7 1,8 N 81,6 

• Vento (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
distante) 

• Avião (som pontual e distante) 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Vacas (som pontual e próximo) 

Noturno 

23.10.2013 
00:37 38,4 18,6 1,6 N 83,8 

• Vento (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
distante) 

• Cães (som pontual e próximo) 

• Vacas (som pontual e próximo) 
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PONTO 28 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

15.10.2013 
18:08 37,7 21 0,8 N 93,7 

• Cães (som pontual e próximo) 

• Pessoas a falar (som pontual e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som contínuo e 
próximo) 

• Aviões (som pontual e próximo) 

• Sinos (som pontual e distante) 

Entardecer 

15.10.2013 
21:03 52,5 20,3 1,3 N 94,8 

• Cão (receptor sensível) (som pontual e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som pontual e distante) 

• Vento nas árvores (som pontual e próximo) 

• Cão (vizinho) (som contínuo e próximo) 

NOTA: A medição deu um valor muito alto devido ao 
cão do vizinho que não parou de ladrar durante toda a 
medição  

Noturno 

15.10.2013 
23:42 35,6 20,4 1,5 N 95 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 

• Cão (receptor sensível) (som pontual e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som pontual e distante) 

 

 

  



 

 

PONTO 28 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

16.10.2013 
17:06 36,9 19,4 - 90,1 

• Galinhas (receptor sensível) (som pontual e próximo) 

• Barulhos diversos (receptor sensível) (som pontual e 
próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som contínuo e 
próximo) 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Avião (som pontual e distante) 

Entardecer 

16.10.2013 
21:05 47,8 18 - 95,9 

• Cão (receptor sensível) (som pontual e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som pontual e distante) 

• Pingos das árvores (som contínuo e próximo) 

• Cães (som contínuo e próximo) 

• Avião (som pontual e distante) 

• Viatura a passar em frente ao sonómetro (som pontual 
e próximo) 

NOTA: a viatura do receptor sensível saiu de casa 
perto do final da gravação o que fez subir os valores 

Noturno 

16.10.2013 
00:10 32,7 20,1 - 91,2 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Tráfego em estradas vizinhas (som pontual e distante) 

• Cão (receptor sensível) (som pontual e próximo) 

• Pingos das árvores (som contínuo e próximo) 
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PONTO 29 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

19.10.2013 
14:31 46,7 18,8 0,5 NNW 86,3 

• Passagem de 2 viaturas em frente ao sonómetro (som 
pontual e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (N201) (som contínuo e 
próximo) 

• Pássaros (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

• Aviões (som pontual e próximo) 

• Sinos (som pontual e próximo) 

Entardecer 

19.10.2013 
20:16 40,8 17,9 0,8 NNW 86,9 

• Tráfego em estradas vizinhas (N201) (som contínuo e 
próximo) 

• Pingos das árvores (som contínuo e próximo) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 

• Avião (som pontual e próximo 

• Coruja (som pontual e próximo) 

Noturno 

19.10.2013 
23:21 36,7 18 0,4 NNW 89,2 

• Tráfego em estradas vizinhas (N201) (som contínuo e 
próximo) 

• Grilos (com contínuo e distante) 

• Ouriços a cair (som pontual e próximo) 

 

 

 

  



 Título do Projecto  
Título do Relatório 

 

PONTO 29 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

22.10.2013 
14:10 47,2 19,8 1,7 N 82,7 

• Passagem de uma viatura em frente ao sonómetro 
(som pontual e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (N201) (som contínuo e 
próximo) 

• Pássaros (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

• Vento nas árvores (som com contínuo e próximo) 

• Sinos (som pontual e próximo) 

Entardecer 

22.10.2013 
20:16 39,6 17,7 1,3 N 85,6 

• Tráfego em estradas vizinhas (N201) (som contínuo e 
próximo) 

• Avião (som pontual e distante) 

• Vento nas árvores (som com contínuo e próximo) 

Noturno 

22.10.2013 
1:09 35,2 17,5 1,1 N 91,4 

• Tráfego em estradas vizinhas (N201) (som contínuo e 
próximo) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

• Vento nas árvores (som com contínuo e próximo) 

• Sinos (som pontual e próximo) 
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PONTO 30 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

15.10.2013 
19:22 42 18,8 1,4 NNW 92,3 

• Tráfego em estradas vizinhas (A3) (som contínuo e 
distante) 

• Cães a ladrar (som pontual e próximo) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Mota a circular em estradas vizinhas (som pontual e 
próximo) 

Entardecer 

15.10.2013 
20:16 42,1 19,2 1,3 NNW 92,8 

• Tráfego em estradas vizinhas (A3) (som contínuo e 
distante) 

• Cães a ladrar (som pontual e próximo) 

• Água a correr (receptor sensível) (som pontual e 
próximo) 

• Pingos das árvores (som contínuo e próximo) 

• Grilos (som contínuo e próximo) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 

Noturno 

15.10.2013 
00:42 36,8 19,6 1,1 N 90,9 

• Cães a ladrar (som contínuo e distante) 

• Pingos das árvores (som contínuo e próximo) 

• Tráfego em estradas vizinhas (A3) (som pontual e 
distante) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 

 

 

 

 

 
  



PONTO 30 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

19.10.2013 
14:55 43,4 20 1,2 N 81,4 

• Tráfego em estradas vizinhas (A3) (som contínuo e 
distante) 

• Cães (som contínuo e distante) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 

• Som de obras (som contínuo e distante) 

Entardecer 

19.10.2013 
20:40 38,6 16,9 0,6 N 89,5 

• Tráfego em estradas vizinhas (A3) (som contínuo e 
distante) 

• Cães a ladrar (som contínuo e distante) 

• Aviões (som pontual e distante) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 

• Àgua a correr (som contínuo e próximo) 

• Pessoas a falar (som pontual e distante) 

• Foguetes (som pontual e distante) 

Noturno 

19.10.2013 
23:45 35,1 16,8 1,2 N 90,6 

• Tráfego em estradas vizinhas (A3) (som contínuo e 
distante) 

• Concertinas a tocar (receptor sensível) (som contínuo 
e próximo) 

• Foguetes (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som contínuo e distante) 

• Vento nas árvores (som contínuo e próximo) 
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PONTO 31 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

09.10.2013 
16:03 37 26,8 0,5 N 48,8 

• Pessoas a falar (receptor sensível) (som pontual e 
próximo) 

• Cães a ladrar (receptor sensível) (som pontual e 
próximo) 

• Motosserras a trabalhar (som pontual e distante) 

• Ovelhas (som próximo e pontual) 

• Sinos (som distante e pontual) 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

Entardecer 

09.10.2013 
22:25 29,4 18,6 0,8 / N 75,4 

• Pessoas a falar (receptor sensível) (som pontual e 
próximo) 

• Cães a ladrar (receptor sensível) (som pontual e 
próximo) 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Trator a trabalhar (som pontual e distante) 

Noturno 

09.10.2013 
23:18 28,2 18,9 0,6 / N 63,6 

• Pessoas a falar (receptor sensível) (som pontual e 
próximo) 

• Cães a ladrar (receptor sensível) (som pontual e 
próximo) 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Concertinas a tocar (som pontual e distante) 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



PONTO 31 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

10.10.2013 
16:58 32,1 24,4 0,8 N 54,2 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Motosserras a trabalhar (som pontual e distante) 

• Ovelhas (som próximo e pontual) 

• Sinos (som distante e pontual) 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Sinos (som pontual e distante) 

 

Entardecer 

10.10.2013 
22:58 27,2 17,8 0,7 N 64,4 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Cães a ladrar (som constante e distante) 

• Sinos a tocar (som pontual e distante) 

NOTA: Foi feita uma primeira medição às 22:06 que 
deu 37,6dB porque os cães do receptor sensível 
começaram todos a ladrar quando fui ver o sonómetro, 
como ainda havia tempo foi repetido o teste que deu o 
resultado final 

Noturno 

10.10.2013 
23:19 27,8 16,8 0,6 N 67,7 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Cães a ladrar (som constante e distante) 

• Tiro de caçadeira (som pontual e distante) 

 

 

  



 

PONTO 31 
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PONTO 32 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

09.10.2013 
16:45 43,3 30 - 47,1 

• Passagem de 3 veículos em frente ao sonómetro (som 
pontual e próximo) 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Sons de obras na estrada (som pontual e próximo) 

• Cães a ladrar (som pontual e próximo) 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som contínuo e 
distante) 

Entardecer 

09.10.2013 
21:26 39,8 19,5 0,6 / N 76,1 

• Passagem de 2 veículos em frente ao sonómetro (som 
pontual e próximo) 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Trator a trabalhar (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual e próximo) 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som contínuo e 
distante) 

Noturno 

09.10.2013 
23:58 33 16,9 0,7 / N 82 

• Cães a ladrar (som pontual e próximo) 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

 

 

 

 

 

  



PONTO 32 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

10.10.2013 
16:34 42,1 31,2 0,8 NW 43 

• Passagem de 2 veículos em frente ao sonómetro (som 
pontual e próximo) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som contínuo e 
distante) 

• Pessoas a falar (som pontual e distante) 

• Máquinas em manobras ( som pontual e distante) 

Entardecer 

10.10.2013 
21:42 36,2 19 - 67,8 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Grilos (som constante e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual e próximo) 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som contínuo e 
distante) 

• Passagem de um avião (som pontual e distante) 

Noturno 

10.10.2013 
23:55 29,6 15,2 0,6 N 80,5 

• Cães a ladrar (som pontual e próximo) 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Grilos (som constante e distante) 
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PONTO 32 
 

 

 

 
 

 



  
 

  
 

PONTO 33 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

09.10.2013 
17:57 53,6 27,7 - 54,6 

• Passagens de 2 veículos em frente ao sonómetro (som 
pontual e próximo) 

• Pássaros (som constante e próximo) 

• Tráfego automóvel na A3 (som contínuo e próximo) 

Entardecer 

09.10.2013 
20:17 52,5 19 - 81,1 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Tráfego automóvel na A3 (som contínuo e próximo) 

Noturno 

09.10.2013 
01:08 40,4 15,7 - 84,2 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Tráfego automóvel na A3 (som pontual e próximo) 

  



PONTO 33 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

10.10.2013 
17:44 55 26,4 - 50,8 

• Passagens de 4 veículos em frente ao sonómetro (som 
pontual e próximo) 

• Pássaros (som constante e próximo) 

• Tráfego automóvel na A3 (som contínuo e próximo) 

• Cães (som pontual e afastado) 

• Tiros de caçadeira (som pontual e perto) 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Pessoas a falar (recetor sensível) (som pontual e 
próximo) 

Entardecer 

10.10.2013 
20:36 49,5 16,6 - 71,4 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Passagens de 1 veículo em frente ao sonómetro (som 
pontual e próximo) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Tráfego automóvel na A3 (som contínuo e próximo) 

Noturno 

10.10.2013 
01:02 43,5 14,9 - 84,7 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Grilos (som pontual e distante) 

• Tráfego automóvel na A3 (som pontual e próximo) 

 

  



  
 

  
 

PONTO 33 
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PONTO 34 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

09.10.2013 
17:20 35,4 30 - 56 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Pessoas a falar e a assobiar (som pontual e distante) 

• Obras (som pontual e próximo) 

• Tratores a trabalhar (som constante e distante) 

• Pássaros (som pontual e distante) 

• Cães (som pontual e próximo) 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som contínuo e 
distante) 

Entardecer 

09.10.2013 
20:50 37,3 19,5 0,5 / N 75 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Cães a ladrar (som pontual e próximo) 

• Grilos (som contínuo e distante) 

Noturno 

09.10.2013 
00:33 39,8 16,9 0,7 / N 80,5 

• Cães a ladrar (som pontual e próximo) 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

NOTA: Um dos cães mais próximos quando ladrava 
fazia sempre disparar o sonómetro 

 

 

  



PONTO 34 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

10.10.2013 
17:11 34,4 26,4 - 56,1 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Pessoas a falar (som pontual e distante) 

• Obras (som pontual e próximo) 

• Cães (som pontual e próximo) 

• Sinos (som pontual e distante) 

Entardecer 

10.10.2013 
21:10 41,9 16,6 - 66,4 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 

• Cães a ladrar (som pontual e próximo) 

• Avião (som contínuo e distante) 

• NOTA: Um dos cães mais próximos quando ladrava 
fazia sempre disparar o sonómetro 

Noturno 

10.10.2013 
00:29 36,5 14,9 1,1 N 68,7 

• Cães a ladrar (som pontual e próximo) 

• Água a correr (som contínuo e próximo) 
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PONTO 34 
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PONTO 35 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

11.10.2013 
17:31 56,6 24,6 0,6 N 60 

• Cães a ladrar (recetor sensível) (som constante e 
próximo) 

• Cães a ladrar (vizinho do recetor sensível) (som 
constante e próximo) 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Galinhas (som pontual e próximo) 

• Portão a fechar (som pontual e próximo) 

• Pessoas a falar (som pontual e próximo) 

• Pássaros (som pontual e distante) 

• Tráfego EN 201 (som constante e distante) 

Entardecer 

11.10.2013 
22:37 52,2 17,4 0,5 / N 79,2 

• Cães a ladrar (recetor sensível) (som pontual e 
próximo) 

• Cães a ladrar (vizinho do recetor sensível) (som 
pontual e próximo) 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Grilos (som constante e distante) 

• Tráfego EN 201 (som pontual e distante) 

• Pessoas a falar (som pontual e próximo) 

Noturno 

11.10.2013 
23:17 58,9 16,1 - 76,6 

• Cães a ladrar (recetor sensível) (som constante e 
próximo) 

• Cães a ladrar (vizinho do recetor sensível) (som 
constante e próximo) 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Música alta (recetor sensível) 

• Pássaros (som pontual e distante) 

• Tráfego EN 201 (som constante e distante) 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



PONTO 35 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

14.10.2013 
16:11 59,6 19,5 1,5 N 82,3 

• Cães a ladrar (recetor sensível) (som constante e 
próximo) 

• Cães a ladrar (vizinho do recetor sensível) (som 
constante e próximo) 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Ovelhas (som pontual e próximo) 

• Avião (som pontual e distante) 

• Pessoas a falar (som pontual e próximo) 

• Galos (som pontual e distante) 

• Tráfego EN 201 (som constante e distante) 

Entardecer 

14.10.2013 
22:00 53,6 18,1 2,7 N 86 

• Cães a ladrar (recetor sensível) (som pontual e 
próximo) 

• Cães a ladrar (vizinho do recetor sensível) (som 
pontual e próximo) 

• Aviões (som pontual e distante) 

• Tráfego EN 201 (som pontual e distante) 

Pessoas a falar (som pontual e próximo) 

Noturno 

14.10.2013 
00:11 50,5 17,8 2,5 N 87,6 

• Cães a ladrar (recetor sensível) (som pontual e 
próximo) 

• Cães a ladrar (vizinho do recetor sensível) (som 
pontual e próximo) 

• Vento nas árvores (som constante e próximo) 

NOTA: Nesta gravação houve muito menos ruído 
devido aos cães que pouco ladraram em relação à 
gravação do dia 11 e devido à ausência da música alta 
do recetor sensível. 
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PONTO 35 
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PONTO 36 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

11.10.2013 
17:05 40,8 21 1,5 NNW 65 

• Tráfego EN 201 (som constante e próximo) 

• Cães (som constante e distante) 

• Sinos (som pontual e distante) 

• Motosserra ( som constante e distante) 

• Pessoas a falar (som pontual e distante) 

• Pássaros (som constante e distante) 

Entardecer 

11.10.2013 
21:49 29,7 13,9 - 86,5 

• Tráfego EN 201 (som pontual e próximo) 

• Cães (som constante e distante) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Aviões (som pontual e distante) 

Noturno 

11.10.2013 
00:04 32,6 14,1 - 87,6 

• Tráfego EN 201 (som pontual e próximo) 

• Cães (som constante e distante) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Pessoas a conversar (som constante e distante) 

• Tiro de caçadeira (som pontual e próximo) 

  



  
 

PONTO 36 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

14.10.2013 
17:03 41 20,2 1,8 NNW 86,7 

• Tráfego EN 201 (som constante e próximo) 

• Cães (som constante e distante) 

• Música ( som pontual e próximo) 

• Pessoas a falar (som pontual e distante) 

• Pássaros (som constante e distante) 

• Avião (som pontual e distante) 

Entardecer 

14.10.2013 
22:43 31,8 18,6 0,7 N 88 

• Tráfego EN 201 (som pontual e próximo) 

• Cães (som constante e distante) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Aviões (som pontual e distante) 

• Sinos (som pontual e distante) 

Noturno 

14.10.2013 
23:17 31,9 18,1 1,2 N 86,9 

• Tráfego EN 201 (som pontual e próximo) 

• Vento nas árvores (som constante e próximo) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Sinos (som pontual e distante) 

 

  



  
 

 Página 3 
 

PONTO 36 
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PONTO 37 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

11.10.2013 
16:40 47,3 21.9 0,7 N 65,3 

• Tráfego EN 201 (som constante e próximo) 

• Periquitos (som constante e próximo) 

• Som de obras (som pontual e próximo) 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Vacas (som pontual e distante) 

• Trator (som pontual e distante) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Sinos /(som pontual e distante) 

• Galos (som pontual e distante) 

Entardecer 

11.10.2013 
21:25 40,3 15,2 - 75,2 

• Tráfego EN 201 (som pontual e próximo) 

• Periquitos (som pontual e próximo) 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Aspersores de rega ( som constante e próximo) 

Noturno 

11.10.2013 
23:39 36,9 12,8 - 85 

• Tráfego EN 201 (som pontual e próximo) 

• Periquitos (som pontual e próximo) 

• Água a correr (som constante e próximo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

PONTO 37 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

14.10.2013 
16:37 46 19,9 2,2 NNW 84,8 

• Tráfego EN 201 (som constante e próximo) 

• Periquitos (som constante e próximo) 

• Som de obras (som pontual e próximo) 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Pessoas a falar (som pontual e distante) 

• Trator (som pontual e distante) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Sinos /(som pontual e distante) 

• Aviões (som pontual e distante) 

• Gansos (som pontual e distamte) 

• Motossera (sm pontual e perto) 

Entardecer 

14.10.2013 
21:36 40,8 17,9 2,3 NNW 87,7 

• Tráfego EN 201 (som pontual e próximo) 

• Pessoas a falar (som pontual e distante) 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Sinos /(som pontual e distante) 

• Aviões (som pontual e distante) 

Noturno 

14.10.2013 
23:47 40,1 18 2,7 NNW 86,9 

• Tráfego EN 201 (som pontual e próximo) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Água a correr (som constante e próximo 

• Vento nas árvores (som constante e distante) 
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PONTO 38 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

11.10.2013 
18:32 46,4 19,7 - 68,7 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Música (som constante e próximo) 

• Pessoas a falar (som constante e próximo) 

• Cães (som pontual e próximo) 

• Pássaros (som constante e próximo) 

• Sinos (som pontual e próximo) 

Entardecer 

11.10.2013 
20:17 37 14,2 - 76,7 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
próximo) 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Cães (som constante e distante) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Rãs (som constante e distante) 

Noturno 

11.10.2013 
00:48 35,3 14,1 - 78,7 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
próximo) 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Cães (som constante e distante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PONTO 38 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

14.10.2013 
17:50 44,3 19,1 - 80,2 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Música (som constante e próximo) 

• Pessoas a falar (som constante e próximo) 

• Cães (som pontual e próximo) 

• Pássaros (som constante e próximo) 

• Sinos (som pontual e próximo) 

Entardecer 

14.10.2013 
20:17 37,4 17,5 - 83 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
próximo) 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Cães (som pontual e distante) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Sinos (som constante e distante) 

• Aviões (som pontual e distante) 

Noturno 

14.10.2013 
23:17 36,1 18,1 1,2 N 86,9 

• Pingos das folhas das árvores (som constante e 
próximo) 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Cães (som constante e distante) 
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PONTO 38 
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PONTO 39 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

07.10.2013 
18:56 60,9 16,5 - 80,6 

• Tráfego intenso na estrada adjacente (som constante e 
próximo) 

• Passagem de 19 veículos em frente do sonómetro 
( som pontual e próximo) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

Entardecer 

07.10.2013 
20:20 56,5 15,4 - 79 

• Tráfego intenso na estrada adjacente (som constante e 
próximo) 

• Passagem de 9 veículos em frente do sonómetro 
( som pontual e próximo) 

• Grilos (som constante e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

Noturno 

07.10.2013 
1:00 33,9 12,7 0,6 N 92,6 

• Tráfego intenso na estrada adjacente (som constante e 
próximo) 

• Ribeiro ( som constante e distante) 

• Tráfego em estradas próximas (som pontual e 
distante) 

• Grilos (som constante e distante) 

Cães a ladrar (som pontual e distante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



PONTO 39 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

08.10.2013 
18:41 61,9 20,9 - 65,7 

• Tráfego intenso na estrada adjacente (som constante e 
próximo) 

• Passagem de 19 veículos em frente do sonómetro 
( som pontual e próximo) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Trator a trabalhar (som pontual e próximo) 

Entardecer 

08.10.2013 
20:18 57,3 15,3 0,7 NNW 88,4 

• Tráfego intenso na estrada adjacente (som constante e 
próximo) 

• Passagem de 9 veículos em frente do sonómetro 
( som pontual e próximo) 

• Grilos (som constante e distante) 

• Sino (som pontual e distante) 

• Avião a passar (som pontual e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

Noturno 

08.10.2013 
01:46 30,5 14,8 - 78 

• Ribeiro ( som constante e distante) 

• Grilos (som constante e distante) 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 
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PONTO 40 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

07.10.2013 
17:43 47,7 25,6 1 N 54,5 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

• Tráfego em estrada próxima (som pontual e próximo) 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Passagem de 7 veículos próximos do sonómetro ( som 
pontual e próximo) 

• Sinos a tocar (som pontual e distante) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Pessoas a conversar (som pontual e próximo) 

Entardecer 

07.10.2013 
21:08 33,7 18,9 - 76,7 

• Cães a ladrar (som constante e distante) 

• Foguetes (som pontual e distante) 

• Tráfego em estrada próxima (som pontual e próximo) 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Passagem de 4 veículos próximos do sonómetro ( som 
pontual e próximo) 

• Sinos a tocar (som pontual e distante) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Grilos (som constante e distante) 

Noturno 

07.10.2013 
00:15 32,2 13,2 - 91,5 

• Cães a ladrar (som constante e distante) 

• Tráfego em estrada próxima (som pontual e próximo) 

• Passagem de 2 veículos próximos do sonómetro ( som 
pontual e próximo) 

• Água a correr (som constante e próximo) 

 

  



  
 

PONTO 40 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

08.10.2013 
17:48 44,1 29 - 58,4 

• Cães a ladrar (som pontual e distante) 

• Tráfego em estrada próxima (som pontual e próximo) 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Passagem de 7 veículos próximos do sonómetro ( som 
pontual e próximo) 

• Sinos a tocar (som pontual e distante) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Carro a apitar (som pontual e distante) 

Entardecer 

08.10.2013 
21:03 36,1 17,4 - 84,3 

• Cães a ladrar (som constante e distante) 

• Tráfego em estrada próxima (som pontual e próximo) 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Passagem de 2 veículos próximos do sonómetro ( som 
pontual e próximo) 

• Sinos a tocar (som pontual e distante) 

• Pessoas a conversar (som pontual e distante) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Grilos (som constante e distante) 

Noturno 

08.10.2013 
01:01 39 17,1 5,1 N 76,1 

• Água a correr (som constante e próximo) 

• Vento (som constante e próximo) 

• NOTA: A primeira medição acusou 43.9 devido ao 
forte vento e à passagem de dois carros “alterados” a 
grande velocidade perto do sonómetro. A segunda 
medição apresenta também valores altos uma vez que 
não foi possível resguardar o sonómetro do vento 
forte. 
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PONTO 41 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

07.10.2013 
17:13 48,7 24,2 0,6 N 74,5 

• Tráfego automóvel na EN 202 (som constante e 
próximo) 

• Passagem de 5 veículos em frente ao sonómetro 
( som pontual e próximo) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Ribeiro a correr (som constante e próximo) 

Entardecer 

07.10.2013 
21:35 40,8 14,4 0,7 / N 88,7 

• Tráfego automóvel na EN 202 (som constante e 
próximo) 

• Passagem de 3 veículos em frente ao sonómetro 
( som pontual e próximo) 

• Ribeiro a correr (som constante e próximo) 

• Grilos (som constante e distante) 

Noturno 

07.10.2013 
23:48 35,5 12 - 92 

• Tráfego automóvel na EN 202 (som pontual e próximo) 

• Ribeiro a correr (som constante e próximo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  
 

PONTO 41 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

08.10.2013 
17:21 50,6 21,8 1,1 NNW 86 

• Tráfego automóvel na EN 202 (som constante e 
próximo) 

• Passagem de 10 veículos em frente ao sonómetro 
( som pontual e próximo) 

• Pássaros (som pontual e próximo) 

• Ribeiro a correr (som constante e próximo) 

• Pessoas a falar (som pontual e distante) 

• Trator a trabalhar (som pontual e próximo) 

Entardecer 

08.10.2013 
21:29 41,7 16,1 0,7 N 88,3 

• Tráfego automóvel na EN 202 (som constante e 
próximo) 

• Passagem de 3 veículos em frente ao sonómetro 
( som pontual e próximo) 

• Ribeiro a correr (som constante e próximo) 

• Grilos (som pontual e próximo) 

• Passagem de um avião (som pontual e afastado) 

Noturno 

08.10.2013 
00:19 36,7 18,4 0,6 N 71,8 

• Tráfego automóvel na EN 202 (som pontual e próximo) 

• Ribeiro a correr (som constante e próximo) 

• Sinos (som pontual e distante) 

NOTA: Efetuei 3 medições neste ponto. A primeira 
acusava 54,5 dB porque estava um insecto a fazer um 
barulho estridente junto ao aparelho que desregulou as 
medições; da segunda vez, a passagem de dois carros 
em alta velocidade e depois uma “vespa”, também o 
desregulou. Em ambas as situações não foi possível 
por a gravação em pause. As leituras médias em 
ambas as medições estavam nos 36/37 dB antes do 
sucedido. 
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PONTO 42 (1ª MEDIÇÃO)  

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

07.10.2013 
16:42 35,8 25,2 - 57,1 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Animais d criação (patos, galinhas) (som constante e 
próximo) 

• Máquinas a efetuarem obras (som constante e 
distante) 

• Pássaros (corvos/gralhas) (som pontual e próximo) 

• Sinos a tocar (som pontual e distante) 

Entardecer 

07.10.2013 
22:58 35,6 13,8 0,5 / N 92 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Cães a ladrar (som constante e distante) 

• Sinos a tocar (som pontual e distante) 

• Foguetes (som ponual e próximo) 

NOTA: As primeiras duas medições não apresentaram 
valores (escala de medições muito alta). Os dados 
referem-se à terceira medição sendo as duas primeiras 
às 21:56 e 22.15 

Noturno 

07.10.2013 
23:22 33,2 13,7 0,3 / N 92,4 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Cães a ladrar (som constante e distante) 

• Foguetes ( som pontual e distante) 

 

 

  



PONTO 42 (REPETIÇÃO) 

Período Hora 
fim 

LAeq 
(dB) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
Vento (m/s) 
/ Orientação 

Humidade 
(%) 

Descrição de ruídos 

Diurno 

08.10.2013 
16:57 33,1 23 0,6 N 71 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Animais d criação (patos, galinhas) (som constante e 
próximo) 

• Máquinas a efetuarem obras (som constante e 
distante) 

• Pássaros (corvos/gralhas) (som pontual e próximo) 

• Pessoas a conversar (som pontual e distante) 

• Tratores a circular em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

Entardecer 

08.10.2013 
21:55 38,4 17,1 - 79 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Cães a ladrar (som constante e distante) 

• Sinos a tocar (som pontual e distante) 

• Camião em manobras (som pontual e distante) 

• Tratores a circular em vias vizinhas (som pontual e 
distante 

Noturno 

08.10.2013 
23:18 31,4 17 1 N 79,5 

• Tráfego automóvel em vias vizinhas (som pontual e 
distante) 

• Grilos (som constante e próximo) 

• Cães a ladrar (som constante e distante) 

• Sinos a tocar (som pontual e distante) 
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Recetor 1

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: U. de Freguesias de Rio Mau e Arcos

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 65 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 58.6 55.7 56.4 63.0 dB(A)

58.6 55.7 56.4 63.0 dB(A)

medido
residual local 58.6 55.7 56.4 63.0 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.1 43.1 43.1 49.4 dB(A)Favorável 43.1 43.1 43.1 49.4 dB(A)

Desfavorável 31.8 31.8 31.8 38.1 dB(A)Desfavorável 31.8 31.8 31.8 38.1 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.3 35.3 35.3 41.6 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.3 35.3 35.3 41.6 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

58.6 55.7 56.4 63.0 dB(A)58.6 55.7 56.4 63.0 dB(A)



Recetor 2

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: U. de Freguesias de Rio Mau e Arcos

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 64 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 61.5 59.4 57.2 64.6 dB(A)

61.5 59.4 57.2 64.6 dB(A)

medido
residual local 61.5 59.4 57.2 64.6 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.1 43.1 43.1 49.4 dB(A)Favorável 43.1 43.1 43.1 49.4 dB(A)

Desfavorável 31.8 31.8 31.8 38.1 dB(A)Desfavorável 31.8 31.8 31.8 38.1 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.3 35.3 35.3 41.6 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.3 35.3 35.3 41.6 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

61.5 59.4 57.2 64.6 dB(A)61.5 59.4 57.2 64.6 dB(A)



Recetor 3

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Rates

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 74 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 47.8 50.2 35.0 49.3 dB(A)

47.8 50.2 35.0 49.3 dB(A)

medido
residual local 47.8 50.2 35.0 49.3 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.1 43.1 43.1 49.5 dB(A)Favorável 43.1 43.1 43.1 49.5 dB(A)

Desfavorável 31.8 31.8 31.8 38.1 dB(A)Desfavorável 31.8 31.8 31.8 38.1 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.4 35.4 35.4 41.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.4 35.4 35.4 41.7 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

48.0 50.3 38.2 50.0 dB(A)48.0 50.3 38.2 50.0 dB(A)



Recetor 4

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Balazar

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 75 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 57.0 46.9 45.8 56.2 dB(A)

57.0 46.9 45.8 56.2 dB(A)

medido
residual local 57.0 46.9 45.8 56.2 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.1 43.1 43.1 49.5 dB(A)Favorável 43.1 43.1 43.1 49.5 dB(A)

Desfavorável 31.8 31.8 31.8 38.1 dB(A)Desfavorável 31.8 31.8 31.8 38.1 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.4 35.4 35.4 41.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.4 35.4 35.4 41.7 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

57.0 47.2 46.2 56.4 dB(A)57.0 47.2 46.2 56.4 dB(A)



Recetor 5

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Macieira de Rates

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 81 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 58.1 58.4 32.0 58.0 dB(A)

58.1 58.4 32.0 58.0 dB(A)

medido
residual local 58.1 58.4 32.0 58.0 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.2 43.2 43.2 49.5 dB(A)Favorável 43.2 43.2 43.2 49.5 dB(A)

Desfavorável 31.8 31.8 31.8 38.1 dB(A)Desfavorável 31.8 31.8 31.8 38.1 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.4 35.4 35.4 41.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.4 35.4 35.4 41.7 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

58.1 58.4 37.0 58.1 dB(A)58.1 58.4 37.0 58.1 dB(A)



Recetor 6

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: U. de Freguesias de Rio Mau e Arcos

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 30 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 61.5 53.9 45.1 59.9 dB(A)

61.5 53.9 45.1 59.9 dB(A)

medido
residual local 61.5 53.9 45.1 59.9 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.0 43.0 43.0 49.3 dB(A)Favorável 43.0 43.0 43.0 49.3 dB(A)

Desfavorável 31.7 31.7 31.7 38.0 dB(A)Desfavorável 31.7 31.7 31.7 38.0 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.2 35.2 35.2 41.5 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.2 35.2 35.2 41.5 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

61.5 54.0 45.5 59.9 dB(A)61.5 54.0 45.5 59.9 dB(A)



Recetor 7

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: U. de Freguesias de Rio Mau e Arcos

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 58 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 54.4 52.6 46.1 55.5 dB(A)

54.4 52.6 46.1 55.5 dB(A)

medido
residual local 54.4 52.6 46.1 55.5 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.1 43.1 43.1 49.4 dB(A)Favorável 43.1 43.1 43.1 49.4 dB(A)

Desfavorável 31.8 31.8 31.8 38.1 dB(A)Desfavorável 31.8 31.8 31.8 38.1 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.3 35.3 35.3 41.6 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.3 35.3 35.3 41.6 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

54.5 52.7 46.4 55.7 dB(A)54.5 52.7 46.4 55.7 dB(A)



Recetor 12

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: U. de F. de Milhazes, Vilar de Figos e Faria

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 145 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 47.4 49.3 36.7 49.0 dB(A)

47.4 49.3 36.7 49.0 dB(A)

medido
residual local 47.4 49.3 36.7 49.0 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.4 43.4 43.4 49.7 dB(A)Favorável 43.4 43.4 43.4 49.7 dB(A)

Desfavorável 32.1 32.1 32.1 38.4 dB(A)Desfavorável 32.1 32.1 32.1 38.4 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.6 35.6 35.6 41.9 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.6 35.6 35.6 41.9 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

47.7 49.5 39.2 49.8 dB(A)47.7 49.5 39.2 49.8 dB(A)



Recetor 13

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: U. de F. de Milhazes, Vilar de Figos e Faria

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 90 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 45.3 49.6 41.9 50.3 dB(A)

45.3 49.6 41.9 50.3 dB(A)

medido
residual local 45.3 49.6 41.9 50.3 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.2 43.2 43.2 49.5 dB(A)Favorável 43.2 43.2 43.2 49.5 dB(A)

Desfavorável 31.9 31.9 31.9 38.2 dB(A)Desfavorável 31.9 31.9 31.9 38.2 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.4 35.4 35.4 41.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.4 35.4 35.4 41.7 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

45.7 49.8 42.8 50.8 dB(A)45.7 49.8 42.8 50.8 dB(A)



Recetor 14

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Gilmonde

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 38 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 46.7 45.8 36.7 47.5 dB(A)

46.7 45.8 36.7 47.5 dB(A)

medido
residual local 46.7 45.8 36.7 47.5 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.0 43.0 43.0 49.3 dB(A)Favorável 43.0 43.0 43.0 49.3 dB(A)

Desfavorável 31.7 31.7 31.7 38.0 dB(A)Desfavorável 31.7 31.7 31.7 38.0 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.2 35.2 35.2 41.5 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.2 35.2 35.2 41.5 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

47.0 46.2 39.0 48.5 dB(A)47.0 46.2 39.0 48.5 dB(A)



Recetor 15

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Gilmonde

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 39 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 61.5 52.7 59.2 65.6 dB(A)

61.5 52.7 59.2 65.6 dB(A)

medido
residual local 61.5 52.7 59.2 65.6 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.0 43.0 43.0 49.3 dB(A)Favorável 43.0 43.0 43.0 49.3 dB(A)

Desfavorável 31.7 31.7 31.7 38.0 dB(A)Desfavorável 31.7 31.7 31.7 38.0 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.2 35.2 35.2 41.5 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.2 35.2 35.2 41.5 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

61.5 52.8 59.2 65.6 dB(A)61.5 52.8 59.2 65.6 dB(A)



Recetor 16

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: U. de F. de Creixomil e Mariz

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 109 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 42.7 46.0 42.0 49.0 dB(A)

42.7 46.0 42.0 49.0 dB(A)

medido
residual local 42.7 46.0 42.0 49.0 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.3 43.3 43.3 49.6 dB(A)Favorável 43.3 43.3 43.3 49.6 dB(A)

Desfavorável 31.9 31.9 31.9 38.2 dB(A)Desfavorável 31.9 31.9 31.9 38.2 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.5 35.5 35.5 41.8 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.5 35.5 35.5 41.8 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

43.5 46.4 42.9 49.7 dB(A)43.5 46.4 42.9 49.7 dB(A)



Recetor 17

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: U. de F. de Barroselas e Carvoeiro

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 155 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 37.9 37.4 28.3 38.9 dB(A)

37.9 37.4 28.3 38.9 dB(A)

medido
residual local 37.9 37.4 28.3 38.9 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.4 43.4 43.4 49.7 dB(A)Favorável 43.4 43.4 43.4 49.7 dB(A)

Desfavorável 32.1 32.1 32.1 38.4 dB(A)Desfavorável 32.1 32.1 32.1 38.4 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.6 35.6 35.6 41.9 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.6 35.6 35.6 41.9 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

39.9 39.6 36.4 43.7 dB(A)39.9 39.6 36.4 43.7 dB(A)



Recetor 19

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: U. de F. de Campo e Tamel (São Pedro de Fins)

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 192 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 50.4 46.2 48.9 55.2 dB(A)

50.4 46.2 48.9 55.2 dB(A)

medido
residual local 50.4 46.2 48.9 55.2 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.5 43.5 43.5 49.8 dB(A)Favorável 43.5 43.5 43.5 49.8 dB(A)

Desfavorável 32.2 32.2 32.2 38.5 dB(A)Desfavorável 32.2 32.2 32.2 38.5 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.7 35.7 35.7 42.1 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.7 35.7 35.7 42.1 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

50.5 46.6 49.1 55.4 dB(A)50.5 46.6 49.1 55.4 dB(A)



Recetor 20

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Panque

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 115 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 36.0 35.3 39.9 45.6 dB(A)

36.0 35.3 39.9 45.6 dB(A)

medido
residual local 36.0 35.3 39.9 45.6 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.3 43.3 43.3 49.6 dB(A)Favorável 43.3 43.3 43.3 49.6 dB(A)

Desfavorável 32.0 32.0 32.0 38.3 dB(A)Desfavorável 32.0 32.0 32.0 38.3 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.5 35.5 35.5 41.8 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.5 35.5 35.5 41.8 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

38.8 38.4 41.2 47.1 dB(A)38.8 38.4 41.2 47.1 dB(A)



Recetor 21

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIBLinha: LVDC - VIB

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Panque

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 140 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

3.18
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)3.18condutor (cm)
linha (m)

15.1 0.0Campo Zona 15.1 0.0
16.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 16.1 0.0

14.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 39.8 36.3 37.6 44.2 dB(A)

39.8 36.3 37.6 44.2 dB(A)

medido
residual local 39.8 36.3 37.6 44.2 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 43.4 43.4 43.4 49.7 dB(A)Favorável 43.4 43.4 43.4 49.7 dB(A)

Desfavorável 32.0 32.0 32.0 38.3 dB(A)Desfavorável 32.0 32.0 32.0 38.3 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
35.6 35.6 35.6 41.9 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 35.6 35.6 35.6 41.9 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

41.2 39.0 39.7 46.2 dB(A)41.2 39.0 39.7 46.2 dB(A)



Recetor 18

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: LVDC - VIB + LVIB-REELinha: LVDC - VIB + LVIB-REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: U. de F. de Barroselas e Carvoeiro

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 415 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.2 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 39.4 37.4 36.9 43.6 dB(A)

39.4 37.4 36.9 43.6 dB(A)

medido
residual local 39.4 37.4 36.9 43.6 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.2 45.2 45.2 51.5 dB(A)Favorável 45.2 45.2 45.2 51.5 dB(A)

Desfavorável 33.9 33.9 33.9 40.2 dB(A)Desfavorável 33.9 33.9 33.9 40.2 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.4 37.4 37.4 43.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.4 37.4 37.4 43.7 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

41.5 40.4 40.2 46.7 dB(A)41.5 40.4 40.2 46.7 dB(A)



Recetor 22

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: LVDC - VIB + LVIB-REELinha: LVDC - VIB + LVIB-REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Anais

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 258 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

40.60 0.00Altura 

Receptor 

altura40.60 0.00

32.35 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 32.35 0.00 1.5

24.10 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.2 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 51.4 40.5 39.4 50.4 dB(A)

51.4 40.5 39.4 50.4 dB(A)

medido
residual local 51.4 40.5 39.4 50.4 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 44.7 44.7 44.7 51.0 dB(A)Favorável 44.7 44.7 44.7 51.0 dB(A)

Desfavorável 33.4 33.4 33.4 39.7 dB(A)Desfavorável 33.4 33.4 33.4 39.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
36.9 36.9 36.9 43.2 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 36.9 36.9 36.9 43.2 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

51.6 42.1 41.3 51.1 dB(A)51.6 42.1 41.3 51.1 dB(A)



Recetor 23

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Facha

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 122 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 41.3 40.3 31.4 42.1 dB(A)

41.3 40.3 31.4 42.1 dB(A)

medido
residual local 41.3 40.3 31.4 42.1 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.0 45.0 45.0 51.3 dB(A)Favorável 45.0 45.0 45.0 51.3 dB(A)

Desfavorável 33.7 33.7 33.7 40.0 dB(A)Desfavorável 33.7 33.7 33.7 40.0 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.2 37.2 37.2 43.5 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.2 37.2 37.2 43.5 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

42.7 42.0 38.2 45.9 dB(A)42.7 42.0 38.2 45.9 dB(A)



Recetor 24

Data: 24-Out-2013Data: 24-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Rebordões ( Santa Maria)

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 52 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 36.5 36.2 32.2 39.8 dB(A)

36.5 36.2 32.2 39.8 dB(A)

medido
residual local 36.5 36.2 32.2 39.8 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 44.8 44.8 44.8 51.1 dB(A)Favorável 44.8 44.8 44.8 51.1 dB(A)

Desfavorável 33.4 33.4 33.4 39.7 dB(A)Desfavorável 33.4 33.4 33.4 39.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.0 37.0 37.0 43.3 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.0 37.0 37.0 43.3 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

39.8 39.6 38.2 44.9 dB(A)39.8 39.6 38.2 44.9 dB(A)



Recetor 25

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Navió e Vitorino dos Piães

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 175 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 47.0 40.5 43.0 49.9 dB(A)

47.0 40.5 43.0 49.9 dB(A)

medido
residual local 47.0 40.5 43.0 49.9 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.2 45.2 45.2 51.5 dB(A)Favorável 45.2 45.2 45.2 51.5 dB(A)

Desfavorável 33.8 33.8 33.8 40.1 dB(A)Desfavorável 33.8 33.8 33.8 40.1 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.4 37.4 37.4 43.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.4 37.4 37.4 43.7 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

47.4 42.2 44.1 50.8 dB(A)47.4 42.2 44.1 50.8 dB(A)



Recetor 26

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Navió e Vitorino dos Piães

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 170 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 58.3 43.1 48.2 57.7 dB(A)

58.3 43.1 48.2 57.7 dB(A)

medido
residual local 58.3 43.1 48.2 57.7 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.2 45.2 45.2 51.5 dB(A)Favorável 45.2 45.2 45.2 51.5 dB(A)

Desfavorável 33.8 33.8 33.8 40.1 dB(A)Desfavorável 33.8 33.8 33.8 40.1 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.4 37.4 37.4 43.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.4 37.4 37.4 43.7 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

58.3 44.1 48.5 57.9 dB(A)58.3 44.1 48.5 57.9 dB(A)



Recetor 27

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Fojo Lobal

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 258 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 45.8 44.0 41.5 48.9 dB(A)

45.8 44.0 41.5 48.9 dB(A)

medido
residual local 45.8 44.0 41.5 48.9 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.4 45.4 45.4 51.8 dB(A)Favorável 45.4 45.4 45.4 51.8 dB(A)

Desfavorável 34.1 34.1 34.1 40.4 dB(A)Desfavorável 34.1 34.1 34.1 40.4 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.7 37.7 37.7 44.0 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.7 37.7 37.7 44.0 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

46.4 44.9 43.0 50.1 dB(A)46.4 44.9 43.0 50.1 dB(A)



Recetor 28

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Fojo Lobal

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 307 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 37.7 52.5 35.6 49.3 dB(A)

37.7 52.5 35.6 49.3 dB(A)

medido
residual local 37.7 52.5 35.6 49.3 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.6 45.6 45.6 51.9 dB(A)Favorável 45.6 45.6 45.6 51.9 dB(A)

Desfavorável 34.3 34.3 34.3 40.6 dB(A)Desfavorável 34.3 34.3 34.3 40.6 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.8 37.8 37.8 44.1 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.8 37.8 37.8 44.1 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

40.8 52.6 39.9 50.5 dB(A)40.8 52.6 39.9 50.5 dB(A)



Recetor 29

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Fornelos e Queijada

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 172 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 46.7 40.8 36.7 46.6 dB(A)

46.7 40.8 36.7 46.6 dB(A)

medido
residual local 46.7 40.8 36.7 46.6 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.2 45.2 45.2 51.5 dB(A)Favorável 45.2 45.2 45.2 51.5 dB(A)

Desfavorável 33.8 33.8 33.8 40.1 dB(A)Desfavorável 33.8 33.8 33.8 40.1 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.4 37.4 37.4 43.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.4 37.4 37.4 43.7 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

47.2 42.4 40.1 48.4 dB(A)47.2 42.4 40.1 48.4 dB(A)



Recetor 30

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Anais

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 290 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 42.0 42.1 36.8 44.9 dB(A)

42.0 42.1 36.8 44.9 dB(A)

medido
residual local 42.0 42.1 36.8 44.9 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.6 45.6 45.6 51.9 dB(A)Favorável 45.6 45.6 45.6 51.9 dB(A)

Desfavorável 34.2 34.2 34.2 40.5 dB(A)Desfavorável 34.2 34.2 34.2 40.5 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.8 37.8 37.8 44.1 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.8 37.8 37.8 44.1 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

43.4 43.5 40.3 47.5 dB(A)43.4 43.5 40.3 47.5 dB(A)



Recetor 31

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Gondufe

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 362 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 37.0 29.4 28.2 37.2 dB(A)

37.0 29.4 28.2 37.2 dB(A)

medido
residual local 37.0 29.4 28.2 37.2 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.8 45.8 45.8 52.1 dB(A)Favorável 45.8 45.8 45.8 52.1 dB(A)

Desfavorável 34.5 34.5 34.5 40.8 dB(A)Desfavorável 34.5 34.5 34.5 40.8 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
38.0 38.0 38.0 44.3 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 38.0 38.0 38.0 44.3 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

40.5 38.6 38.4 45.1 dB(A)40.5 38.6 38.4 45.1 dB(A)



Recetor 32

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Refóios do Lima

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 128 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 43.3 39.8 33.0 43.4 dB(A)

43.3 39.8 33.0 43.4 dB(A)

medido
residual local 43.3 39.8 33.0 43.4 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.0 45.0 45.0 51.3 dB(A)Favorável 45.0 45.0 45.0 51.3 dB(A)

Desfavorável 33.7 33.7 33.7 40.0 dB(A)Desfavorável 33.7 33.7 33.7 40.0 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.2 37.2 37.2 43.5 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.2 37.2 37.2 43.5 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

44.3 41.7 38.6 46.5 dB(A)44.3 41.7 38.6 46.5 dB(A)



Recetor 33

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Arcozelo

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 55 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 55.0 49.5 43.5 54.5 dB(A)

55.0 49.5 43.5 54.5 dB(A)

medido
residual local 55.0 49.5 43.5 54.5 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 44.8 44.8 44.8 51.1 dB(A)Favorável 44.8 44.8 44.8 51.1 dB(A)

Desfavorável 33.4 33.4 33.4 39.7 dB(A)Desfavorável 33.4 33.4 33.4 39.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.0 37.0 37.0 43.3 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.0 37.0 37.0 43.3 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

55.1 49.7 44.4 54.8 dB(A)55.1 49.7 44.4 54.8 dB(A)



Recetor 34

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Calheiros

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 490 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 35.4 37.3 39.8 45.5 dB(A)

35.4 37.3 39.8 45.5 dB(A)

medido
residual local 35.4 37.3 39.8 45.5 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 46.2 46.2 46.2 52.5 dB(A)Favorável 46.2 46.2 46.2 52.5 dB(A)

Desfavorável 34.9 34.9 34.9 41.2 dB(A)Desfavorável 34.9 34.9 34.9 41.2 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
38.4 38.4 38.4 44.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 38.4 38.4 38.4 44.7 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

40.2 40.9 42.2 48.2 dB(A)40.2 40.9 42.2 48.2 dB(A)



Recetor 35

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Rubiães

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 237 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 56.6 52.2 58.9 64.6 dB(A)

56.6 52.2 58.9 64.6 dB(A)

medido
residual local 56.6 52.2 58.9 64.6 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.4 45.4 45.4 51.7 dB(A)Favorável 45.4 45.4 45.4 51.7 dB(A)

Desfavorável 34.0 34.0 34.0 40.4 dB(A)Desfavorável 34.0 34.0 34.0 40.4 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.6 37.6 37.6 43.9 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.6 37.6 37.6 43.9 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

56.7 52.3 58.9 64.7 dB(A)56.7 52.3 58.9 64.7 dB(A)



Recetor 36

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: U. de F. de Cossourado e Linhares

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 223 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 40.8 29.7 32.6 41.1 dB(A)

40.8 29.7 32.6 41.1 dB(A)

medido
residual local 40.8 29.7 32.6 41.1 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.3 45.3 45.3 51.6 dB(A)Favorável 45.3 45.3 45.3 51.6 dB(A)

Desfavorável 34.0 34.0 34.0 40.3 dB(A)Desfavorável 34.0 34.0 34.0 40.3 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.5 37.5 37.5 43.8 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.5 37.5 37.5 43.8 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

42.5 38.2 38.7 45.7 dB(A)42.5 38.2 38.7 45.7 dB(A)



Recetor 37

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: U. de F. de Cossourado e Linhares

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 175 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 46.0 40.8 40.1 47.8 dB(A)

46.0 40.8 40.1 47.8 dB(A)

medido
residual local 46.0 40.8 40.1 47.8 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.2 45.2 45.2 51.5 dB(A)Favorável 45.2 45.2 45.2 51.5 dB(A)

Desfavorável 33.8 33.8 33.8 40.1 dB(A)Desfavorável 33.8 33.8 33.8 40.1 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.4 37.4 37.4 43.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.4 37.4 37.4 43.7 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

46.6 42.4 42.0 49.2 dB(A)46.6 42.4 42.0 49.2 dB(A)



Recetor 38

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Senharei

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 360 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 46.4 37.0 35.3 45.7 dB(A)

46.4 37.0 35.3 45.7 dB(A)

medido
residual local 46.4 37.0 35.3 45.7 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.8 45.8 45.8 52.1 dB(A)Favorável 45.8 45.8 45.8 52.1 dB(A)

Desfavorável 34.5 34.5 34.5 40.8 dB(A)Desfavorável 34.5 34.5 34.5 40.8 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
38.0 38.0 38.0 44.3 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 38.0 38.0 38.0 44.3 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

47.0 40.5 39.9 48.1 dB(A)47.0 40.5 39.9 48.1 dB(A)



Recetor 39

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Portela

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 338 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 61.9 57.3 30.5 60.2 dB(A)

61.9 57.3 30.5 60.2 dB(A)

medido
residual local 61.9 57.3 30.5 60.2 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.7 45.7 45.7 52.0 dB(A)Favorável 45.7 45.7 45.7 52.0 dB(A)

Desfavorável 34.4 34.4 34.4 40.7 dB(A)Desfavorável 34.4 34.4 34.4 40.7 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.9 37.9 37.9 44.2 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.9 37.9 37.9 44.2 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

61.9 57.3 38.6 60.3 dB(A)61.9 57.3 38.6 60.3 dB(A)



Recetor 40

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: U. de Freguesias de Ceivães e Badim

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 88 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 44.1 36.1 39.0 46.2 dB(A)

44.1 36.1 39.0 46.2 dB(A)

medido
residual local 44.1 36.1 39.0 46.2 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 44.9 44.9 44.9 51.2 dB(A)Favorável 44.9 44.9 44.9 51.2 dB(A)

Desfavorável 33.6 33.6 33.6 39.9 dB(A)Desfavorável 33.6 33.6 33.6 39.9 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.1 37.1 37.1 43.4 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.1 37.1 37.1 43.4 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

44.9 39.6 41.2 48.1 dB(A)44.9 39.6 41.2 48.1 dB(A)



Recetor 41

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Penso

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 118 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 50.6 41.7 36.7 49.2 dB(A)

50.6 41.7 36.7 49.2 dB(A)

medido
residual local 50.6 41.7 36.7 49.2 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.0 45.0 45.0 51.3 dB(A)Favorável 45.0 45.0 45.0 51.3 dB(A)

Desfavorável 33.7 33.7 33.7 40.0 dB(A)Desfavorável 33.7 33.7 33.7 40.0 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.2 37.2 37.2 43.5 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.2 37.2 37.2 43.5 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

50.8 43.0 40.0 50.3 dB(A)50.8 43.0 40.0 50.3 dB(A)



Recetor 42

Data: 25-Out-2013Data: 25-Out-2013

Linha: VIB - REELinha: VIB - REE

Voltagem: 400 kVVoltagem: 400 kV

Campanha: InvernoCampanha: Inverno

Local: Alvaredo

Empresa: RzmapaEmpresa: Rzmapa

Linha MAT em monitorização Modelo de previsão Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 
fases em bandeira

corrente ac
LMAT 

Dados Linha MATDados Linha MAT

Circuito I Circuito IICircuito I Circuito II

Separação 
Cota LMAT

6.40 0.00 118 m

6.40 0.00

Separação 
entre fases 6.40 0.00

6.70 0.00

entre fases 

(m)
Receptor 6.70 0.00

39.75 0.00Altura 

Receptor 

altura39.75 0.00

31.50 0.00 1.5

Altura 

relativa (m)
altura

relativa 31.50 0.00 1.5

23.25 0.00

relativa (m) relativa 
(m) 

Distância à 

2.96
6.7diâmetro

condutor (cm)

Distância à 

linha (m)2.96condutor (cm)
linha (m)

16.1 0.0Campo Zona 16.1 0.0
17.1 0.0 Minho

Campo 
Eléctrico

Zona 
geográfica: 17.1 0.0

15.9 0.0
MinhoEléctrico

(kV/cm)
geográfica: 

Ld Le Ln Lden

dB(A)

Ruído ambiente 
medido 35.8 35.6 33.2 40.2 dB(A)

35.8 35.6 33.2 40.2 dB(A)

medido
residual local 35.8 35.6 33.2 40.2 dB(A)residual local

não audível não audível não audívelLinha MAT

Ld Le Ln Ldenresultados 

Favorável 45.0 45.0 45.0 51.3 dB(A)Favorável 45.0 45.0 45.0 51.3 dB(A)

Desfavorável 33.7 33.7 33.7 40.0 dB(A)Desfavorável 33.7 33.7 33.7 40.0 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
37.2 37.2 37.2 43.5 dB(A)

Linha MAT LAeq LT 
previsto 37.2 37.2 37.2 43.5 dB(A)previsto

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

Ruído Ambiente previsto 

Ld Le Ln Lden

39.6 39.5 38.6 45.2 dB(A)39.6 39.5 38.6 45.2 dB(A)



Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ln
Limite 
legal

Lden Limite legal Ld
Limite 
legal

Le
Limite 
legal

Ln
Limite 
legal

P1 58,6 55,7 56,4 63,0 58,6 55,7 56,4 63,0 - - - - - - - - P1 56,4 Ln ≤ 53 63,0 Lden ≤ 63 0,0 ≤ 5 0,0 ≤ 4 0,0 ≤ 3
P2 61,5 59,4 57,2 64,6 61,5 59,4 57,2 64,6 - - - - - - - - P2 57,2 Ln ≤ 53 64,6 Lden ≤ 63 0,0 ≤ 5 0,0 ≤ 4 0,0 ≤ 3
P3 47,8 50,2 35,0 49,3 48,0 50,3 38,2 50,0 - - - - - - - - P3 38,2 Ln ≤ 53 50,0 Lden ≤ 63 0,2 ≤ 5 0,1 ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P4 57,0 46,9 45,8 56,2 57,0 47,2 46,2 56,4 - - - - - - - - P4 46,2 Ln ≤ 53 56,4 Lden ≤ 63 0,0 ≤ 5 0,3 ≤ 4 0,4 ≤ 3
P5 58,1 58,4 32,0 58,0 58,1 58,4 37,0 58,1 - - - - - - - - P5 37,0 Ln ≤ 53 58,1 Lden ≤ 63 0,0 ≤ 5 0,0 ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P6 61,5 53,9 45,1 59,9 61,5 54,0 45,5 59,9 - - - - - - - - P6 45,5 Ln ≤ 53 59,9 Lden ≤ 63 0,0 ≤ 5 0,1 ≤ 4 0,4 ≤ 3
P7 54,4 52,6 46,1 55,5 54,5 52,7 46,4 55,7 - - - - - - - - P7 46,4 Ln ≤ 53 55,7 Lden ≤ 63 0,1 ≤ 5 0,1 ≤ 4 0,3 ≤ 3
P12 47,4 49,3 36,7 49,0 47,7 49,5 39,2 49,8 - - - - - - - - P12 39,2 Ln ≤ 53 49,8 Lden ≤ 63 0,3 ≤ 5 0,2 ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P13 45,3 49,6 41,9 50,3 45,7 49,8 42,8 50,8 - - - - - - - - P13 42,8 Ln ≤ 53 50,8 Lden ≤ 63 0,4 ≤ 5 0,2 ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P14 46,7 45,8 36,7 47,5 47,0 46,2 39,0 48,5 - - - - - - - - P14 39,0 Ln ≤ 53 48,5 Lden ≤ 63 0,3 ≤ 5 0,4 ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P15 61,5 52,7 59,2 65,6 61,5 52,8 59,2 65,6 - - - - - - - - P15 59,2 Ln ≤ 53 65,6 Lden ≤ 63 0,0 ≤ 5 0,1 ≤ 4 0,0 ≤ 3
P16 42,7 46,0 42,0 49,0 43,5 46,4 42,9 49,7 - - - - - - - - P16 42,9 Ln ≤ 53 49,7 Lden ≤ 63 NA (2) ≤ 5 0,4 ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P17 37,9 37,4 28,3 38,9 39,9 39,6 36,4 43,7 - - - - - - - - P17 36,4 Ln ≤ 45 43,7 Lden ≤ 55 NA (2) ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P18 36,2 30,0 26,4 36,1 40,6 39,3 38,9 45,5 53,5 53,5 46,3 55,46 53,7 53,7 47,0 55,9 P18 47,0 Ln ≤ 55 55,9 Lden ≤ 65 17,5 ≤ 5 23,7 ≤ 4 20,6 ≤ 3
P19 50,4 46,2 48,9 55,2 50,5 46,6 49,1 55,4 - - - - - - - - P19 49,1 Ln ≤ 53 55,4 Lden ≤ 63 0,1 ≤ 5 0,4 ≤ 4 0,2 ≤ 3
P20 36,0 35,3 39,9 45,6 38,8 38,4 41,2 47,1 - - - - - - - - P20 41,2 Ln ≤ 53 47,1 Lden ≤ 63 NA (2) ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P21 39,8 36,3 37,6 44,2 41,2 39,0 39,7 46,2 - - - - - - - - P21 39,7 Ln ≤ 53 46,2 Lden ≤ 63 NA (2) ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P22 51,3 38,6 36,8 49,6 51,5 41,4 40,5 50,8 52,4 52,4 45,1 54,32 55,0 52,7 46,4 55,9 P22 46,4 Ln ≤ 53 55,9 Lden ≤ 63 3,7 ≤ 5 14,1 ≤ 4 9,6 ≤ 3
P23 41,3 40,3 31,4 42,1 42,7 42,0 38,2 45,9 - - - - - - - - P23 38,2 Ln ≤ 53 45,9 Lden ≤ 63 NA (2) ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P24 36,5 36,2 32,2 39,8 39,8 39,6 38,2 44,9 - - - - - - - - P24 38,2 Ln ≤ 53 44,9 Lden ≤ 63 NA (2) ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P25 47,0 40,5 43,0 49,9 47,4 42,2 44,1 50,8 - - - - - - - - P25 44,1 Ln ≤ 53 50,8 Lden ≤ 63 0,4 ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P26 58,3 43,1 48,2 57,7 58,3 44,1 48,5 57,9 49,2 49,2 42,6 51,42 58,8 50,4 49,5 58,8 P26 49,5 Ln ≤ 53 58,8 Lden ≤ 63 0,5 ≤ 5 7,3 ≤ 4 1,3 ≤ 3
P27 45,8 44,0 41,5 48,9 46,4 44,9 43,0 50,1 - - - - - - - - P27 43,0 Ln ≤ 53 50,1 Lden ≤ 63 0,6 ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P28 37,7 52,5 35,6 49,3 40,8 52,6 39,9 50,5 - - - - - - - - P28 39,9 Ln ≤ 53 50,5 Lden ≤ 63 NA (2) ≤ 5 0,1 ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P29 46,7 40,8 36,7 46,6 47,2 42,4 40,1 48,4 - - - - - - - - P29 40,1 Ln ≤ 53 48,4 Lden ≤ 63 0,5 ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P30 42,0 42,1 36,8 44,9 43,4 43,5 40,3 47,5 - - - - - - - - P30 40,3 Ln ≤ 53 47,5 Lden ≤ 63 NA (2) ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P31 37,0 29,4 28,2 37,2 40,5 38,6 38,4 45,1 - - - - - - - - P31 38,4 Ln ≤ 53 45,1 Lden ≤ 63 NA (2) ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P32 43,3 39,8 33,0 43,4 44,3 41,7 38,6 46,5 - - - - - - - - P32 38,6 Ln ≤ 53 46,5 Lden ≤ 63 NA (2) ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P33 55,0 49,5 43,5 54,5 55,1 49,7 44,4 54,8 - - - - - - - - P33 44,4 Ln ≤ 53 54,8 Lden ≤ 63 0,1 ≤ 5 0,2 ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P34 35,4 37,3 39,8 45,5 40,2 40,9 42,2 48,2 - - - - - - - - P34 42,2 Ln ≤ 53 48,2 Lden ≤ 63 4,8 ≤ 5 3,6 ≤ 4 2,4 ≤ 3
P35 56,6 52,2 58,9 64,6 56,7 52,3 58,9 64,7 - - - - - - - - P35 58,9 Ln ≤ 53 64,7 Lden ≤ 63 0,1 ≤ 5 0,1 ≤ 4 0,0 ≤ 3
P36 40,8 29,7 32,6 41,1 42,5 38,2 38,7 45,7 - - - - - - - - P36 38,7 Ln ≤ 53 45,7 Lden ≤ 63 NA (2) ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P37 46,0 40,8 40,1 47,8 46,6 42,4 42 49,2 - - - - - - - - P37 42,0 Ln ≤ 53 49,2 Lden ≤ 63 0,6 ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P38 46,4 37,0 35,3 45,7 47,0 40,5 39,9 48,1 - - - - - - - - P38 39,9 Ln ≤ 55 48,1 Lden ≤ 65 0,6 ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P39 61,9 57,3 30,5 60,2 61,9 57,3 38,6 60,3 - - - - - - - - P39 38,6 Ln ≤ 53 60,3 Lden ≤ 63 0,0 ≤ 5 0,0 ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P40 44,1 36,1 39,0 46,2 44,9 39,6 41,2 48,1 - - - - - - - - P40 41,2 Ln ≤ 53 48,1 Lden ≤ 63 NA (2) ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P41 50,6 41,7 36,7 49,2 50,8 43,0 40 50,3 - - - - - - - - P41 40,0 Ln ≤ 53 50,3 Lden ≤ 63 0,2 ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3
P42 35,8 35,6 33,2 40,2 39,6 39,5 38,6 45,2 - - - - - - - - P42 38,6 Ln ≤ 53 45,2 Lden ≤ 63 NA (2) ≤ 5 NA (2) ≤ 4 NA (2) ≤ 3

(1) - Distância mais desfavorável por estar no alinhamento dos cabos condutores.
(2) - Não se aplica em qualquer dos períodos de referência para um valor do indicador LAeq ≤ 45 dB(A)

Valores abaixo dos limites (critério de exposição / acréscimo de incomodidade)
Valores acima dos limites (critério de exposição / acréscimo de incomodidade)

RESUMO DAS SITUAÇÕES DE INCUMPRIMENTO

Ln
Limite 
legal

Lden
Limite 
legal

Ld
Limite 
legal

Le
Limite 
legal

Ln
Limite 
legal

P1 56,4 Ln ≤ 53 63,0 Lden ≤ 63 0,0 ≤ 5 0,0 ≤ 4 0,0 ≤ 3

P2 57,2 Ln ≤ 53 64,6 Lden ≤ 63 0,0 ≤ 5 0,0 ≤ 4 0,0 ≤ 3

P15 59,2 Ln ≤ 53 65,6 Lden ≤ 63 0,0 ≤ 5 0,1 ≤ 4 0,0 ≤ 3

P35 58,9 Ln ≤ 53 64,7 Lden ≤ 63 0,1 ≤ 5 0,1 ≤ 4 0,0 ≤ 3

P18 47,0 Ln ≤ 55 55,9 Lden ≤ 65 17,5 ≤ 5 23,7 ≤ 4 20,6 ≤ 3

P22 46,4 Ln ≤ 53 55,9 Lden ≤ 63 3,7 ≤ 5 14,1 ≤ 4 9,6 ≤ 3

P26 49,5 Ln ≤ 53 58,8 Lden ≤ 63 0,5 ≤ 5 7,3 ≤ 4 1,3 ≤ 3

A. REDUÇÃO DO RUIDO PARTICULAR DAS LMAT AFASTAMENTO  DAS LINHAS DOS RECETORES SENSÍVEIS (P18, P22, P26)

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ln
Limite 
legal

Lden Limite legal Ld
Limite 
legal

Le
Limite 
legal

Ln
Limite 
legal

P18 36,2 30,0 26,4 36,1 37,3 33,3 32,0 39,5 53,5 53,5 46,3 55,46 53,6 53,5 46,5 55,6 P18 46,5 Ln ≤ 55 55,6 Lden ≤ 65 17,4 ≤ 5 23,5 ≤ 4 20,1 ≤ 3 210m
P22 51,3 38,6 36,8 49,6 51,3 39,0 37,3 49,7 52,4 52,4 45,1 54,32 55,0 52,7 46,4 55,9 P22 46,4 Ln ≤ 53 55,9 Lden ≤ 63 3,7 ≤ 5 14,1 ≤ 4 9,6 ≤ 3 310m
P26 58,3 43,1 48,2 57,7 58,3 43,2 48,2 57,8 49,2 49,2 42,6 51,42 58,8 50,4 49,5 58,8 P26 49,5 Ln ≤ 53 58,8 Lden ≤ 63 0,5 ≤ 5 7,3 ≤ 4 1,3 ≤ 3 190m

B. IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES TÉCNICAS DE REDUÇÃO DE  RUÍDO NAS SUBESTAÇÕES

UTILIZAÇÃO DE VENTILADORES DE BAIXO RUÍDO (REDUÇÃO DE RUÍDO EM 10DB(A)) CONJUGADO COM O CENÁRIO A

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ln
Limite 
legal

Lden Limite legal Ld
Limite 
legal

Le
Limite 
legal

Ln
Limite 
legal

P18 36,2 30,0 26,4 36,1 37,3 33,3 32,0 39,5 43,5 43,5 36,3 45,5 44,4 43,9 37,7 46,5 P18 37,7 Ln ≤ 55 46,5 Lden ≤ 65 NA(2) ≤ 5 NA(2) ≤ 4 NA(2) ≤ 3
P22 51,3 38,6 36,8 49,6 51,3 39,0 37,3 49,7 42,4 42,4 35,1 44,3 51,8 44,0 39,4 50,8 P22 39,4 Ln ≤ 53 50,8 Lden ≤ 63 0,5 ≤ 5 NA(2) ≤ 4 NA(2) ≤ 3
P26 58,3 43,1 48,2 57,7 58,3 43,2 48,2 57,8 39,2 39,2 32,6 41,4 58,4 44,7 48,4 57,9 P26 48,4 Ln ≤ 53 57,9 Lden ≤ 63 0,1 ≤ 5 NA(2) ≤ 4 0,2 ≤ 3

Critério Incomodidade - acréscimo

Ruído Atual (fonte: campanha Ruído Futuro - LMAT Ruído Futuro - S"VIB" (fonte: Ruído Futuro - LMAT + Critério de Exposição Critério Incomodidade - acréscimo

Critério de Exposição Critério Incomodidade - acréscimo

Ruído Residual (fonte: campanha 
medições)

Ruído Ambiente - LMAT
(cálculo para distância à linha 

MAT: 6.7m (1))

Ruído Ambiente - S"VIB" 
(fonte: Estudo 

condicionamento acústico da 
S"VIB")

Ruído Ambiente - LMAT + 
S"VIB"

Critério de Exposição

OBSERVAÇÕES:

Ruído Residual (fonte: campanha 
medições)

Ruído Ambiente - LMAT
(cálculo para distância à linha 

**)

Ruído Ambiente - S"VIB" 
(fonte: Estudo 

condicionamento acústico da 
S"VIB")

Ruído Ambiente - LMAT + 
S"VIB"

Critério de Exposição

LINHAS + SUBESTAÇÃO: incumprimento do critério de i ncomidade - o ambiente 
sonoro nestes locais apresenta níveis baixos a mode rados pelo que o acréscimo 

de ruído produzido pelo projeto (2 LMAT + subestaçã o) é responsavel pelas 
excedências verificadas

LINHAS: incumprimento dos limites de exposição - o ambiente sonoro medido já 
se encontrava em incumprimento, pelo que a implemen tação do projeto não é 

responsável pelas excedências verificadas

Critério Incomodidade - acréscimo
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1 GLOSSÁRIO 

ATIVIDADES RUIDOSAS – atividades suscetíveis de produzir ruído nocivo ou incomodativo, para os que 

habitem, trabalhem ou permaneçam nas imediações dos locais onde decorrem. 

AMOSTRA – intervalo de tempo de observação que pode conter uma ou mais medições. 

AVALIAÇÃO ACÚSTICA – verificação da conformidade de situações específicas de ruído com os limites 

estabelecidos. 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) – instrumento de caráter preventivo da política do ambiente, 

sustentado na realização de estudos e consulta, com efetiva participação pública e análise de possíveis 

alternativas, que tem por objeto a recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais de 

determinados projetos, bem como identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem ou 

compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da execução de tais projetos e 

respetiva pós-avaliação. 

DIA - declaração de impacte ambiental. 

EFEITO DE COROA – fenómeno que ocorre na vizinhança imediata dos cabos condutores e na presença de 

um intenso campo elétrico; as moléculas de gás do ar são ionizadas, originam milhares de descargas 

elétricas intermitentes que causam um ruído audível semelhante a um crepitar ou zumbido. O efeito de 

coroa varia consoante as condições ambientais, intensificando-se com a humidade.  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) – documento elaborado pelo proponente no âmbito de procedimento 

de AIA, que contém uma descrição sumária do projeto, a identificação e avaliação dos impactes prováveis, 

positivos e negativos, que a realização do projeto, poderá ter no ambiente, a evolução previsível da situação 

de facto sem a realização do projeto, as medidas de gestão ambiental destinadas a evitar, minimizar ou 

compensar os impactes negativos esperados e um resumo não técnico destas informações. 

INDICADOR DE RUÍDO DIURNO-ENTARDECER-NOTURNO (Lden) – o indicador de ruído, expresso em dB(A), 

associado ao incómodo global, dado pela expressão: 
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LINHA DE CIRCUITO SIMPLES – linha elétrica aérea em que os apoios suportam apenas um circuito trifásico (1 x 

3 cabos condutores + 2 cabos de guarda); os apoios de linhas de circuito simples têm frequentemente uma 

silhueta de braços na qual os condutores estão dispostos em “esteira” (ou seja, aproximadamente na 

horizontal). 
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LINHA DE CIRCUITO DUPLO – linha elétrica aérea em que os apoios podem suportar dois circuitos trifásicos (2 x 

3 cabos condutores + 2 cabos de guarda); os apoios de linhas de circuito duplo têm frequentemente uma 

silhueta de braços na qual os condutores estão dispostos em “bandeira” (ou seja, aproximadamente na 

vertical). 

NÍVEL DE AVALIAÇÃO (LAr,T) – nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, durante o intervalo de tempo 

T, adicionado das correções devidas às características tonais e impulsivas do som, de acordo com a 

seguinte fórmula:  

21,, KKLL TAeqTAr ++=  

onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva. 

NÍVEL SONORO EM SITUAÇÃO FAVORÁVEL (LF) – níveis sonoros nas situações em que ocorre precipitação, 

onde o efeito coroa é potenciado, e portanto existe uma situação favorável á propagação de ruído da linha. 

NÍVEL SONORO EM SITUAÇÃO DESFAVORÁVEL OU “HOMOGÉNEA” (LH) – níveis sonoros nas situações de tempo 

seco ou de sol, onde o efeito coroa é minimizado. 

NÍVEL SONORO CONTÍNUO EQUIVALENTE, PONDERADO A, EM DECIBEL – valor do nível de pressão sonora 

ponderado A de um ruído uniforme que, no intervalo de tempo T, tem o mesmo valor eficaz da pressão 

sonora do ruído considerado cujo nível varia em função do tempo. É dado pela fórmula: 
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NÍVEL SONORO CONTÍNUO EQUIVALENTE DE LONGO TERMO (LAEQ,T) – valor do nível sonoro contínuo equivalente 

de longo termo, para o período de um ano de monitorização, com correção das condições atmosféricas. É 

calculado pela seguinte expressão: 
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Onde p é a probabilidade de ocorrência de condições favoráveis, LF é o nível sonoro médio calculado em 

condições “favoráveis” e LH é o nível sonoro médio calculado em condições “desfavoráveis” ou 

“homogéneas”. 

PERÍODOS DE REFERÊNCIA: 

Período diurno (Ld) – das 7 às 20 horas; 

Período do entardecer (Le) – das 20 às 23 horas; 
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Período noturno (Ln) – das 23 às 7 horas. 

PRESSÃO SONORA, PONDERADA A, EM PASCAL – valor eficaz da pressão sonora determinada pelo uso da 

malha A de ponderação na frequência. 

RECAPE – relatório de conformidade ambiental do projeto de execução. 

RUÍDO AMBIENTE – ruído global observado numa determinada circunstância num determinado instante, 

devido ao conjunto de todas as fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do local 

considerado. 

RUÍDO PARTICULAR – componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por meios 

acústicos e atribuídos a determinada fonte sonora. 

RUÍDO RESIDUAL – ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma situação 

determinada. 

ZONAS MISTAS – a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a 

outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível. 

ZONAS SENSÍVEIS – 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 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 noturno. 

ZONA URBANA CONSOLIDADA – a zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação. 
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2 OBJETO E ÂMBITO 
 

Este documento especifica as condições que deverão ser observadas no fornecimento do serviço de 

monitorização do ambiente sonoro de Linhas de transporte de eletricidade. 

 

3 LEGISLAÇÃO E NORMALIZAÇÃO APLICÁVEL 
 

Para a realização das ações de monitorização deverá ser tida em conta a legislação nacional e 

normalização aplicáveis às metodologias de medição. 

  

3.1 LEGISLAÇÃO NACIONAL 
- Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

- Portaria n.º 977/2009, de 1 de setembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrológico dos 

Sonómetros. 

- Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, que define, entre outras, as normas técnicas a que devem 

obedecer os Relatórios de Monitorização. 

 

3.2 NORMALIZAÇÃO 
- Norma Portuguesa NP ISO 1996 – 1:2011. Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído 

ambiente. Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação. 

- Norma Portuguesa NP ISO 1996 – 2:2011. Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído 

ambiente. Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente. 

- Norma Portuguesa NP 3496:1989. Acústica. Sonómetros. 

 

3.3 OUTROS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
- Diretrizes emanadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nomeadamente o Guia 

prático para medições de ruído ambiente (no contexto do Regulamento Geral do Ruído, tendo 

em conta a NP ISO 1996), de outubro de 2011. 

 

4 MONITORIZAÇÃO 
 

4.1 MODELO E PROCEDIMENTOS DE CÁLCULO 
4.1.1. O MODELO DE PREVISÃO REN/ACC – RUÍDO DE LINHAS ELÉTRICAS DE MUITO ALTA TENSÃO dos 

níveis sonoros de longo termo gerados por Linhas é apresentado no Anexo I. Este modelo tem como 

base experimental a realização de campanhas de medições sonoras em diversas infraestruturas da 

Rede Nacional de Transporte de Eletricidade. 

O Anexo II apresenta o MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CÁLCULO sendo que no Anexo III se 

apresenta o PROGRAMA DE CÁLCULO_MONITORIZAÇÃO.  
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O referido programa de cálculo deverá ser utilizado no âmbito do fornecimento. Como pressuposto, 

assume-se que os níveis sonoros de ruído ambiente local são medidos em condição desfavorável. 

4.1.2. Os resultados finais dos cálculos devem ser arredondados ao número inteiro e sem indicação 

de incertezas, a fim de serem comparados com os valores-limite estabelecidos no RGR. 

 

4.2 CONSULTA ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS 
 

Deverá ser efetuada uma consulta junto dos Municípios abrangidos pelas zonas de implantação das 

linhas, relativamente à classificação acústica das referidas zonas, conforme consta do artigo 6.º do 

Regulamento Geral do Ruído (RGR). Consoante o zonamento acústico em cada município 

atravessado pela linha, e de acordo com o disposto no artigo 11º do RGR, será efetuada a verificação 

do cumprimento dos valores limite de exposição.  

 
4.3 PARÂMETROS A ANALISAR  

 
Os principais parâmetros a analisar são os estabelecidos no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 

em termos de cumprimento do critério de exposição máxima e do critério de incomodidade provocado 

pelo ruído das linhas. 

 

4.4 INTERVALOS DE TEMPO DE MEDIÇÃO 
 

4.4.1 As amostras para a determinação do valor do ruído ambiente e residual representativo dos 

pontos de medição devem ser obtidas em pelo menos 2 dias distintos. O intervalo de tempo de 

medição acumulado do conjunto de amostras obtidas (para cada um dos períodos de 

referência) deverá ser, no mínimo, de 30 minutos, e cada amostra não deverá ter um período 

temporal inferior a 15 minutos de medição. A duração de cada medição é determinada 

fundamentalmente pela estabilização do sinal sonoro em termos de LAeq,T, a avaliar pelo 

operador do sonómetro. 

 

4.4.2 Como exceção à regra de caracterização do ruído em pelo menos 2 dias para obtenção de 

indicadores de longa duração, pode ser aceitável a caracterização do ruído apenas num dia se 

o valor obtido de LAeq,T for igual ou inferior em 10 dB(A) ao valor limite regulamentar aplicável ou 

ao valor limite de aplicação do critério de incomodidade.  

 
4.4.3 Os intervalos de tempo de medição deverão ser escolhidos de modo a abranger todas as 

variações significativas da emissão e transmissão do ruído e deverão permitir obter um valor 

que seja representativo da situação a caracterizar. 
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4.4.4 Se o diferencial das medições obtidas em duas amostras for superior a 5 dB(A), deverá ser 

recolhida uma ou mais amostras adicionais, a não ser que o(s) ruído(s) particular(es) em 

avaliação justifique(m) essa diferença (a justificação deve constar do relatório de 

monitorização).  

 

4.4.5 Não devem ser consideradas amostras com ruído proveniente de eventos casuísticos, tais 

como, passagem esporádica de aeronaves, de outros veículos ruidosos e de eventos festivos. 

Os dias em que haja ausência de componentes sonoras habituais (feriados municipais, feiras, 

férias escolares) deverão ser evitados.  

 

4.5 REGISTOS A EFETUAR 
 

4.5.1 Deverão ser registados os valores do nível sonoro contínuo equivalente do ruído ambiente, LAeq 

com constantes de integração fast e impulsive e de outros índices acústicos que poderão 

auxiliar a análise estatística, como o LA50. 

 

4.5.2 As medições devem ser acompanhadas dos registos do sonómetro e apresentar os gráficos de 

espectro de 1/3 de oitava. Deve ser feita alusão à existência ou não de componentes tonais ou 

impulsivas e, caso existam, referir a sua origem. 

 

4.5.3 As medições a efetuar deverão ser alvo dos seguintes registos complementares: 

- Data das medições; 

- O intervalo de tempo escolhido e a hora de início e de fim de cada medição; 

- Identificação, visual e auditiva, das principais fontes que compõem o ruído ambiente e 

caracterização do ruído particular durante o período de medição. Cada fonte de ruído na 

envolvente deve ser caracterizada em termos da emissão de ruído como: 

a) Muito audível; 

b) Pouco audível; 

c) Inaudível (referência explícita a fontes de ruído particular resultantes da linha ou 

subestação associada) (ex: ruído da linha inaudível); 

Deverá ser registada a audibilidade do ruído proveniente da linha. 

As fontes de ruído deverão ainda ser hierarquizadas, em termos da sua importância no 

estabelecimento do ambiente sonoro local. Para as fontes sonoras relevantes deverá 

referir-se a distância das mesmas ao(s) ponto(s) de medição. 



 

MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO DE LINHAS DE TRANSPORTE DE 

ELETRICIDADE 

ET-0011 
Edição: 5 
Data: 2012-03-02 

 

   Pág.9/17

Nota: As opções de amostragem, que diferem do ponto 4.4.1., devem ser devidamente justificadas, no 

relatório, em face da sua representatividade para os intervalos de tempo de referência e de longa duração 

em causa. 

 

4.5.4 Local da medição identificado em registo cartográfico (com legenda e representação da linha), 

com sistema de coordenadas Hayford-Gauss, Datum Lisboa, origem no ponto fictício 

(coordenadas militares); 

 

4.5.5 Registo fotográfico do local de medição de forma a identificar mais facilmente cada ponto de 

medição; 

 

4.5.6 Relativamente aos locais de medição deverá ainda incluir-se a seguinte informação: posições 

do microfone (incluindo alturas acima do solo / piso de interesse e distâncias a superfícies 

refletoras e obstáculos) e características do solo envolvente; 

 
4.5.7 Classificação qualitativa das condições meteorológicas observadas no momento da medição 

em cada ponto, fazendo referências às seguintes condições meteorológicas, quando aplicáveis: 

a) Chuva fraca ou Aguaceiros; 

b) Nevoeiro ou Neblina; 

c) Tempo seco ou húmido. 

Deverá identificar-se as condições de radiação e propagação verificadas nas medições, em 

termos de “favorável” (sempre que se verifiquem aguaceiros de chuva fraca e neblina) ou 

“desfavorável” (nas restantes situações). 

 

4.5.8 Para cada local de medição devem ser registadas as seguintes características físicas: 

a) Direção do vento; 

b) Velocidade do vento; 

c) Temperatura; 

d) Humidade relativa. 
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4.6 EQUIPAMENTO A UTILIZAR 
 

4.6.1 Deverão ser utilizados sonómetros integradores da classe de exatidão 1, de modelo 

homologado pelo Instituto Português da Qualidade, que detenham certificado de verificação 

válido para o ano em que se realizam os ensaios.  

 
4.6.2 Os sonómetros e os equipamentos de medição das condições meteorológicas serão alvo de 

controlo metrológico de acordo com a regulamentação aplicável, devendo ser feita referência 

aos respetivos certificados, que deverão ser anexos aos relatórios. 

 

4.7 NÚMERO E LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM  
 

4.7.1 O número e localização dos pontos de amostragem será definido entre a REN e o 

Adjudicatário, tendo em consideração que esta definição deverá ser a mais representativa 

possível das condições acústicas das instalações. A REN dará informação, caso exista, sobre a 

localização de pontos de medição correspondentes a anteriores avaliações acústicas 

efetuadas. 

 

4.7.2 No caso de monitorização de instalações que tenham sido alvo de AIA, o número e localização 

dos pontos de amostragem a considerar deverão atender ao preconizado no Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA), na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) ou na apreciação do RECAPE do 

projeto em causa. Deverão também ser considerados outros locais com usos do solo com 

sensibilidade ao ruído, que entretanto, tenham surgido após a emissão da DIA/parecer da CA 

ao RECAPE e/ou que não constam da cartografia existente/ analisada. 

 



 

MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE SONORO DE LINHAS DE TRANSPORTE DE 

ELETRICIDADE 

ET-0011 
Edição: 5 
Data: 2012-03-02 

 

   Pág.11/17

4.7.3 A caracterização do ruído residual nos locais sensíveis ao ruído em condições normais de 

exploração de uma linha, caso aplicável, poderá ser efetuada através: 

 Da consulta de dados históricos e/ou constantes de mapas de ruído atualizados (referente 

ao ano em curso ou ano anterior ao da avaliação), se existirem, desde que o ambiente sonoro 

em apreciação seja passível de caracterização através dos valores nele representados. 

Deve ser assegurado que os locais a que os dados de ruído se referem são os mesmos em 

avaliação, se encontram muito próximos destes ou têm características topográficas e de 

influência de fontes de ruído muito similares. 

Os mapas de ruído não representam necessariamente o ruído ambiente local, mas 

normalmente apenas a contribuição de fontes de ruído de origem mecânica (tráfego, indústrias, 

equipamentos). Tal deverá ser tomado em consideração, principalmente se a contribuição das 

fontes de origem natural for determinante.  

Se os dados de ruído existentes não puderem ser tomados como comprovadamente fiáveis, 

poderão ser utilizados como informação de base, a validar com medições acústicas. 

 De medições acústicas em locais alternativos com características acústicas análogas às dos 

locais a avaliar (onde o ruído da linha em avaliação não seja audível). Esses locais 

selecionados para avaliação acústica do ruído residual deverão obedecer aos seguintes 

critérios: 

- Estar implantados em terrenos com características topográficas idênticas; 

- Estar localizados relativamente ao eixo da linha a idêntica distância; 

- Sofrer influência rigorosamente do mesmo tipo de fontes sonoras e/ou similares e com a 

mesma intensidade acústica. 

 Em caso de impossibilidade de encontrar locais com características acústicas análogas às 

dos locais a avaliar, e sendo conhecido o padrão de emissão sonora (em termos energéticos e 

espectrais) da linha para a tensão em causa, poderá ser subtraída a contribuição da emissão 

da linha ao valor dos registos experimentais. 

 
4.8 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

4.8.1 Os pontos de medição deverão estar situados na proximidade das fachadas do recetor com 

sensibilidade ao ruído mais expostas ao ruído emitido pela linha. Estas fachadas possuirão 

janelas e/ou portas que indiciem que as divisões com uso sensível ao ruído correspondem a 

espaços de repouso ou similares, tais como quartos de dormir, salas de estar, de jantar, ou 

escritórios. 

 

4.8.2 Se o local de avaliação acústica de ruído selecionado se situar num núcleo com distintos usos 

do solo com sensibilidade ao ruído, implantados numa zona com orografia idêntica (a cota 
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semelhante e sem obstáculos muito próximos), ou seja, com condições análogas de receção do 

sinal sonoro, o ponto de medição acústica deverá situar-se junto da fachada do recetor com 

sensibilidade ao ruído mais próximo da linha. 

 

4.8.3 Se o local de avaliação acústica estiver inserido num núcleo com usos do solo com 

sensibilidade ao ruído, em que os vários recetores se localizam em zonas orográficas muito 

diferentes, ou seja, as condições de receção do sinal sonoro são muito distintas, deverá ser 

selecionado mais do que um “ponto” de medição. Assim deverá ser considerado: 

- Um ponto de avaliação acústica junto da fachada do recetor com sensibilidade ao ruído 

mais próximo da linha; 

- Um ponto de avaliação acústica junto da fachada do recetor com sensibilidade ao ruído 

situado na cota mais alta de implantação desse aglomerado; 

- Um ponto de avaliação acústica junto da fachada do recetor com sensibilidade ao ruído 

situado na cota mais baixa de implantação desse aglomerado. 

 
4.8.4 Os pontos de medição deverão estar afastados de outras fontes de ruído locais não 

características ou determinantes do ambiente sonoro global da zona, tais como equipamentos 

domésticos ou agrícolas localizados. 

 

4.8.5 Se os diferentes pontos selecionados para medição acústica da linha MAT se localizarem na 

proximidade de outras fontes sonoras externas relevantes, tais como estradas, vias férreas, 

indústrias, aeroportos, poderá ser de utilidade para a análise do ambiente sonoro e avaliação 

da conformidade legal da linha MAT, proceder à recolha de dados acústicos em ponto(s) com 

características morfológicas similares e cujo ambiente sonoro sofra apenas influência da linha. 

Ou seja, ponto(s) complementar(es) cujas condições de receção do sinal sonoro sejam 

similares mas a onde a “perceção” sonora resulte, essencialmente, das emissões da linha MAT. 

Esse(s) ponto(s) complementar(es) deverá(ão) estar afastado(s) da influência direta de outras 

fontes sonoras existentes. A localização deste(s) ponto(s) complementar(es) deverá, ainda, 

garantir que a distância ao eixo da linha MAT e a orografia em que se localiza(m) seja similar à 

de outros pontos de monitorização. 
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4.8.6 Os pontos de medição acústica deverão estar afastados pelo menos 3,5 m de qualquer 

estrutura refletora (fachada, muro), à exceção do solo. 

 

 
 

4.8.7 Os pontos de avaliação acústica situar-se-ão a uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, 

quando aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 m de altura do solo ou do nível de cada piso de interesse, 

nos restantes casos (espaços exteriores ou casas de um piso). 

 

4.8.8 O sonómetro deve ser calibrado antes do início da realização das medições. No final das 

medições a calibração deve ser confirmada de forma a verificar-se a ausência de desvios das 

posições de calibração. A obtenção de um desvio superior a 0,5 dB determinará a não-

aceitação dos resultados. 

 

4.8.9 O equipamento de medição deverá ser colocado em cima de um 

tripé para garantir estabilidade ao sistema e o microfone deverá estar 

direcionado para a fonte emissora de ruído, mais especificamente, para 

o eixo da linha. 
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4.8.10 O microfone do sonómetro deverá ser equipado com um protetor de vento para evitar sinais 

espúrios de baixa frequência devidos à ação do vento.  

 

 
 

4.8.11  O operador deve ficar afastado do equipamento de medição em pelo menos 0,5 m, de forma a 

evitar reflexões. 

 

 
 

4.8.12  Os pontos de monitorização deverão, sempre que possível, ter acesso(s) público(s), para que 

a caracterização acústica possa ser facilmente repetida, sempre que necessário. 
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5 ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Os trabalhos inerentes às atividades a desenvolver para a realização das campanhas de monitorização 

poderão ser acompanhados por colaboradores da REN. 

 

6 RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 
 

O Relatório de monitorização deverá ser conclusivo, respeitar com as necessárias adaptações o estipulado 

no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, e obedecer à seguinte estrutura: 

 

1. INTRODUÇÃO 
1.1. Identificação e objetivos 

1.2. Âmbito do relatório de monitorização 

1.3. Enquadramento legal 

1.4. Estruturação do relatório 

1.5. Autoria Técnica do relatório 

 

2. ANTECEDENTES 
Referências ao EIA, DIA, RECAPE, reclamações, medições anteriores da situação de referência (caso a 

REN forneça esses elementos de informação); 

 

Referência à adoção das medidas previstas para prevenir ou reduzir os impactes objeto de 

monitorização. Eventual relação da calendarização da adoção destas medidas em função dos resultados 

da monitorização (caso a REN forneça esses elementos de informação); 

 

Incluir referência quanto à classificação acústica das zonas de implantação das linhas, considerando a 

consulta efetuada aos Munícipios (ver Capítulo 4.2 do presente documento).  

 

3. METODOLOGIA 
3.1. Parâmetros a registar e locais de amostragem 

3.2. Equipamentos de medição e programas 

Referência do equipamento de medição utilizado (classe de precisão, marca e modelo, 

e homologação do IPQ); 

3.3. Procedimentos de medição e tratamento de dados 

Procedimentos de medição adotados; 

Referência às normas e à especificação aplicada, explicitando se foram seguidos na 

íntegra os procedimentos nela descritos; 

3.4. Periodicidade da monitorização.  
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4. RESULTADOS DA MONITORIZAÇÃO 
4.1. Resultados das medições  

4.2. Análise dos resultados 

 Análise dos resultados, incluindo correções aos valores medidos e cálculos 

intermédios para obtenção dos valores finais dos indicadores regulamentares;  

 Análise comparativa entre os valores obtidos e os estipulados na regulamentação 

aplicável (avaliação dos valores limites de exposição e avaliação do critério de 

incomodidade); 

4.3. Comparação com as previsões do EIA ou com resultados de monitorizações realizadas 

anteriormente (caso a REN forneça esses elementos de informação); 

 

De modo a sistematizar a informação referente aos capítulos 4.2. e 4.3. os dados / resultados 

deverão ser sistematizados da seguinte forma:  

 Quadro(s) com os valores de LAeq medidos na campanha, com os valores calculados 

de Lden e Ln, com os valores da situação de referência, e com os valores obtidos em 

campanhas anteriores (se aplicável); 

 Quadro comparativo dos resultados obtidos com os critérios de avaliação aplicáveis. 

4.4. Avaliação da eficácia das medidas de minimização (se aplicável). 

 

5. CONCLUSÕES 
Devem ser sintetizadas as conclusões quanto ao cumprimento do DL 9/2007 relativamente à 

avaliação feita do critério de incomodidade e dos valores limite de exposição nos períodos diurno, 

entardecer e noturno nos recetores sensíveis. Onde for verificado que os valores de referência não 

são cumpridos, deve ser expressamente indicado o motivo, nomeadamente referindo se a situação 

resulta da fonte de emissão em estudo ou é consequência de ruído proveniente de outras fontes. 

 

 

ANEXOS 
 Cópia da carta/email da consulta efetuada aos Munícipios abrangidos pelas zonas de 

implantação das linhas, relativamente à classificação acústica das referidas zonas; 

 Carta de classificação de zonas mistas e sensíveis, aprovada pelo munícipio (se existente); 

 Planta com a localização dos pontos de medição e representação do traçado da Linha; 

 Registos fotográficos dos pontos de medição, com posicionamento do microfone; 

 Registos das medições efetuadas no campo, conforme output do sonómetro, nomeadamente 

onde conste o dia, hora, duração da medição, valores mínimos, médios e máximos registados 

por banda de frequência; 
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 Registos resultantes do modelo de cálculo; 

 Certificados de calibração ou de verificação dos equipamentos utilizados. 

 

Deverão ser entregues 4 exemplares em papel e um CD com o Programa de Monitorização e/ou Relatório 

de Monitorização em pdf e em formato editável (Word, Excel, outros). 
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ANEXO I - RUÍDO DE LINHAS ELÉTRICAS DE MUITO ALTA TENSÃO - MODELO DE PREVISÃO REN/ACC 

 
A presente fundamentação técnica transcreve o conteúdo do artigo “Ruído de Linhas Elétricas de Muito Alta 

Tensão: um estudo experimental e previsional” [10] revisto, com atualizações subsequentes e informação 

relevante constante do estudo “Níveis sonoros de longo termo gerados por Linhas MAT – Procedimento, 

metodologia e implementação computacional para cálculo previsional.” [11] 

 
1. INTRODUÇÃO  
 
As linhas aéreas de transmissão de energia elétrica em muito alta tensão e em corrente alternada utilizam 

condutores expostos às condições atmosféricas. Estas condições causam variações significativas na 

intensidade do “efeito de coroa”, nomeadamente em níveis de voltagem acima dos 220 kV. Este efeito é o 

principal responsável pelas emissões sonoras resultantes da operação de linhas MAT [1-2].  

O ruído gerado pelas linhas MAT pode, em determinadas condições, favoráveis à geração de ondas 

sonoras, em tempo chuvoso ou húmido, atingir níveis sonoros relativamente elevados, constituindo 

perturbação para as populações que habitam na proximidade. O ambiente sonoro na proximidade das 

linhas tem de ser monitorizado para a avaliação da sua potencial degradação e consequente exposição das 

populações ao ruído.  

As características meteorológicas prevalecentes na maior parte do território Português correspondem a 

condições desfavoráveis à radiação sonora, pelo que poderão ocorrer problemas de compatibilização com 

os calendários das campanhas de monitorização de ruído, mesmo em período de inverno.  

A melhoria do conhecimento sobre o ruído acústico gerado pelas linhas MAT, tanto a nível nacional como 

internacional, motivou a REN (Redes Energéticas Nacionais) a promover um estudo experimental e analítico 

no sentido de desenvolver um modelo comprovadamente fiável para utilização em fase de estudos de 

impacte ambiental, e de posterior monitorização in-situ.  

 
2. TIPOLOGIA DAS LINHAS MUITO ALTA TENSÃO (MAT) DA REDE NACIONAL DE TRANSPORTE  
 

A tipologia dos apoios utilizados nas linhas MAT da RNT é composta, no essencial, por dois tipos de apoios. 

Os apoios em esteira vertical (fases verticais, dois circuitos) são empregues quer em linhas com tensões de 

220 kV (caso da linha Santarém - Zêzere) quer em linhas com tensões superiores. Para as linhas de 400 kV 

são em geral empregues apoios em esteira horizontal, como é caso das linhas Batalha - Pego, Pego - Rio 

Maior, Palmela - Fanhões e Alqueva - Ferreira do Alentejo, onde se realizaram medições in-situ.  

A tabela I, seguinte resume as características geométricas típicas das linhas MAT consideradas no estudo, 

em termos de diâmetro d, altura h mínima (ao solo) e número N de sub-condutores, bem como o valor 

máximo do campo elétrico E à superfície dos condutores.  

 
Tabela I – Dados geométricos e elétricos das linhas MAT consideradas (fonte: REN). 

 
Linha Tensão Nominal (kV) d (cm) h min. (m) N Emáx. (kV/cm) 

Batalha - Pego  
Pego - Rio Maior  
Palmela - Fanhões  

400 
400 
400 

3,18 
3,18 
3,18 

16 
20 
11 

2 
2 
2 

16,50 
15,02 
15,14 
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Alqueva - F. Alentejo  
Santarém - Zêzere  

400 
220 

2,96 
2,86 

17 
21 

2 
1 

16,50 
14,64 

 

Note-se que os valores do campo elétrico E se referem à fase que apresenta valor mais elevado, a qual 

será a principal responsável pela energia sonora gerada pela linha. A linha Santarém - Zêzere apresenta um 

circuito duplo, isto é, dois conjuntos de três fases dispostas verticalmente, cada uma com um só sub-

condutor. Estes dados são importantes como parâmetros para o modelo de previsão do ruído. De facto, a 

amplitude da emissão sonora aumenta com o aumento do campo elétrico à superfície, porque a amplitude e 

a frequência de ocorrência das descargas elétricas (“streamers”) também aumenta.  

 
 
3. MECANISMOS DE GERAÇÃO DE RUÍDO EM LINHAS DE MUITO ALTA TENSÃO  
 
3.1. Ruído audível gerado pelo efeito de coroa  
 
As descargas parciais produzidas pelo efeito de coroa devem-se à ionização do ar na proximidade dos 

cabos condutores das linhas de MAT. Sob a influência do campo elétrico aplicado, cria-se um processo 

descrito como “avalanche de eletrões”, com o consequente surgir de vários tipos de descargas [1]. Estas 

descargas ordenam-se, por intensidade crescente do campo elétrico à superfície dos condutores, em: 

“Trichel streamers”, “Negative glow”, “Positive streamers”. O campo sonoro gerado por estas descargas 

elétricas parciais produzidas pelo efeito de coroa deve-se à variação temporal do calor (transferência de 

quantidade de calor) e à variação local da força (transferência de quantidade de movimento).  

O fator que mais afeta o efeito de coroa e, por consequência, o ruído audível por este gerado, é o campo 

elétrico E existente à superfície do condutor. Por um lado, as descargas parciais devem-se à ionização do ar 

que rodeia o condutor quando o gradiente do campo elétrico E à superfície do condutor excede um 

determinado valor crítico (“corona onset gradient”). Por outro, este valor do campo elétrico E depende da 

geometria dos condutores. Como regra geral, um aumento de 10% do valor do campo elétrico E traduz-se 

num aumento de cerca de 5 dB do ruído audível, em situação favorável [1].  

A intensidade do efeito de coroa depende, também, do diâmetro e estado de conservação dos condutores. 

Irregularidades na sua superfície bem como a existência de gotas de água potenciam este efeito, pois o 

campo elétrico local ultrapassa a capacidade dielétrica do ar, quebrando o efeito de isolamento elétrico. 

Como tal, quer o efeito de coroa quer o ruído audível resultante é mais intenso em condições atmosféricas 

propícias à formação de gotas na superfície dos condutores (chuva, nevoeiros ou neblinas), situação 

considerada como “favorável” à emissão sonora. Os vários modos de descarga resultantes do efeito de 

coroa geram um ruído de “banda larga”, com a energia distribuída entre os 1 kHz e os 20 kHz, 

qualitativamente descrito como um crepitar.  

O ruído audível gerado pelo efeito de coroa também pode ocorrer em situações de total ausência de 

condensação nos condutores. Este efeito de coroa, em condições ditas “desfavoráveis” (para a emissão 

sonora), é, principalmente, devido à acumulação de matéria inorgânica e orgânica nos condutores e peças 

isoladoras. Esta acumulação, segundo vários estudos [1], parece ser sazonal, aumentando no período do 

verão e diminuindo no inverno, provavelmente devido ao efeito de lavagem da chuva.  

As descargas, principalmente do tipo “Negative glow”, criam também uma “nuvem” de iões em torno dos 
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condutores, os quais transmitem calor por meio de colisões com as moléculas do gás (ar) circundante. Esta 

“nuvem” é modulada ao dobro da frequência da rede (2f, com f = 50 Hz) e comporta-se como uma fonte 

oscilatória sonora de geometria cilíndrica. Este mecanismo, que não se encontra totalmente compreendido, 

é considerado como o responsável pela eventual existência de componentes tonais, à frequência de 100 Hz 

(e respetivos harmónicos), no ruído emitido pelas linhas MAT.  

Segundo Maruvada [1], estas componentes tonais correlacionam-se com as perdas de potência elétrica 

devido ao efeito de coroa. Estas perdas, por sua vez, correlacionam-se com a intensidade da chuva (em 

mm/h). As componentes tonais podem ou não coexistir com a componente ruidosa de banda larga, 

diretamente originada pelas descargas [3]. À data, não existe uma explicação completamente satisfatória da 

variabilidade deste fenómeno.  

 
4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS  
 
Foram identificados diversos locais de medição. Estes locais junto a linhas de 220 kV e de 400 kV 

garantiram (i) representatividade de situações práticas encontradas nos trabalhos de monitorização de ruído 

e (ii) emissão de ruído das linhas sem influência determinante de outras fontes sonoras relevantes. A 

aquisição de sinal sonoro foi efetuada com o recurso a um analisador em tempo real. Foram também 

registados ficheiros áudio durante várias medições em locais próximos das linhas MAT da RNT. Estes 

mesmos ficheiros permitiram, além de várias análises, uma identificação complementar, das fontes sonoras 

existentes no local durante o período de medição, mediante a audição dos mesmos.  

 
4.1. Efeito de coroa em condições atmosféricas desfavoráveis e favoráveis  
 
O efeito de coroa pode manifestar-se com bom tempo (condição desfavorável) ou com tempo propício à 

condensação de gotas de água nos condutores (tais como chuva, nevoeiros ou neblinas) (condição 

favorável). Estas últimas condições são consideradas como as mais conducentes à geração sonora pelo 

efeito de coroa.  

Na Figura 1 são apresentadas as análises espectrais dos sinais sonoros registados em medições acústicas 

efetuadas no mesmo local, linha Batalha - Pego, sob o eixo da linha, em condições de tempo chuvoso e 

com o efeito de coroa audível e intenso (1). São também apresentadas as análises espectrais dos sinais de 

medições efetuadas no mesmo local, em condições de bom tempo e com o efeito de coroa audível (2). 

Como comparação, é apresentado o espectro do ruído ambiente (3), sem qualquer efeito da linha ou 

influência de fontes mecânicas. Cada um dos resultados corresponde a valores médios de mais do que um 

registo experimental.  

 
Fig. 1 – Espetros do ruído audível: (1) com chuva; (2) sem chuva; (3) ambiente 
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A influência do ruído gerado pelo efeito de coroa é bem visível nas bandas superiores a 1 kHz. Os níveis 

energéticos nas frequências inferiores a 500 Hz devem-se, principalmente, a efeitos do vento e outras 

fontes. Uma análise da representação do sinal no tempo, no caso do efeito de coroa em condição 

desfavorável, evidencia um conjunto de descargas elétricas (“streamers”) que se repete num padrão 

repetitivo a cada 20 ms, ou seja, aos 50 Hz da frequência da rede. No caso do efeito de coroa em condição 

de precipitação (favorável), não são observados padrões rítmicos.  

Adicionalmente ao tipo de sinal de “banda larga”, o ruído audível gerado pelo efeito de coroa pode 

apresentar componentes tonais, ou seja, com energia em frequências bem definidas. Estas podem ou não 

estar presentes (ou serem audíveis) em simultâneo com o ruído audível de “banda larga” anteriormente 

descrito. Tal como se pode observar na Figura 1, estas não são evidentes ou audíveis nas análises 

anteriores. Estas emissões foram, no entanto, registadas em medições efetuadas na linha Pego - Rio Maior 

de 400 kV.  

As medições, cujo espectro se apresenta na Figura 2, foram efetuadas sob chuva persistente. Também é 

apresentado um espectro do ruído ambiente (natural), sem qualquer efeito da linha ou influência de fontes 

mecânicas.  

 
Fig. 2 – Espetro do ruído audível gerado pelo efeito de coroa, com componentes tonais 

 

Aqui, são notórias as componentes harmónicas (200 e 300 Hz) bem como a componente de 100 Hz, sendo 

o espectro também apresentado numa versão filtrada pela malha ”A”, de modo a evidenciar este facto. 

Estas componentes são bem audíveis, em conjunto com o ruído de banda larga gerado pelo efeito de coroa. 

Pode observar-se que o ruído gerado pelo efeito de coroa, com as suas características de “banda-larga”, 

apresenta bastante energia na gama de frequências de 2-4 kHz, após filtragem pela malha “A”. Esta é uma 

zona em que o ser humano é particularmente sensível aos estímulos sonoros. Isto está de acordo com 

estudos psicoacústicos [5], os quais parecem indiciar que as componentes de alta frequência, ou seja, o 

ruído de banda larga gerado pelo efeito de coroa, são mais incómodas do que as componentes tonais de 

baixa frequência.  

 

4.2. Apreciações dos resultados experimentais  
 
Como as variações das perturbações atmosféricas são notoriamente imprevisíveis, a sua influência na 

intensidade do efeito de coroa só pode ser descrita em termos probabilísticos. Por outro lado, o ruído 

audível gerado pelo efeito de coroa é máximo durante as situações conducentes à condensação de gotas 

nos condutores. Após o término dessas condições, o efeito de coroa decai rapidamente. Tal efeito foi 

registado numa medição efetuada na linha Pego - Rio Maior (com componentes tonais). Após 10 minutos da 
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cessação de precipitação, os níveis de pressão sonora decaíram em cerca de 4 a 5 dB.  

Como conclusão, é apresentada na Figura 3, a gama dos níveis sonoros medidos em termos do indicador 

LAeq, para o conjunto das diferentes campanhas de medição acústica. Faz-se notar que o ruído devido ao 

efeito de coroa, em situação de bom tempo (desfavorável), apenas foi detetado nas linhas Batalha - Pego, 

Pego - Rio Maior, Palmela - Fanhões e Alqueva - Ferreira do Alentejo, com tensão nominal equivalente, 400 

kV. Na linha Santarém - Zêzere, a 220 kV, não foram detetadas emissões sonoras sem precipitação nem foi 

possível medir o efeito de coroa com precipitação.  

 

 
Fig. 3 – Resultados das campanhas de medições nas linhas MAT 

 
5. O MODELO DE EMISSÃO REN/ACC  
 
Foi elaborado o modelo REN/ACC para o nível sonoro do ruído emitido pelas linhas, que tem como base o 

modelo BPA, originalmente desenvolvido para a Bonneville Power Association [6]. Aquele prevê os níveis 

para a situação com precipitação (favorável), ou seja, em que o efeito de coroa é maximizado. O modelo foi 

concebido para uma gama de valores para o campo elétrico E à superfície dos condutores entre os 13 e os 

24 kV/cm, e para um número variável de sub-condutores em cada fase. Estes valores cobrem as variações 

e geometrias das linhas MAT da RNT.  

O modelo de emissão REN/ACC foi desenvolvido com base na avaliação paramétrica dos modelos 

existentes na literatura bem como no cruzamento com os valores resultantes das várias campanhas de 

medições nas linhas MAT da RNT, em condições favoráveis (com precipitação), para validação.  

 
5.1. Seleção do modelo de emissão de base  
  
Vários estudos [1-2,6], em vários tipos de linhas, permitiram identificar os principais fatores que afetam a 

potência sonora, e logo o nível de pressão sonora, gerado por um condutor sob o efeito de coroa. Os 

principais fatores são, por ordem decrescente de importância: o campo elétrico Ei à superfície do condutor 

ou fase i e o diâmetro do condutor di. Existem termos de correção para o caso de o número de sub-

condutores num feixe ser superior a 2. A fórmula geral para o nível de potência sonora, para uma fase i, têm 

então a seguinte forma  

   
300

)log(.)log(.)log(. 3210
qdkNkEkkL iiiwi +++−=      (5) 

em que os valores da constante k0 e dos coeficientes k1, k2 e k3 são determinados a partir de dados 

experimentais [6]. O parâmetro q (em metros) é um fator de correção para a altitude, pois as descargas 

parciais que originam o efeito de coroa dependem da densidade do ar, como se pode observar pela fórmula 
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de Peek [1]. O parâmetro Ni representa o número de sub-condutores da fase i. No caso das linhas MAT da 

RNT, só serão consideradas as fórmulas construídas para um número de sub-condutores por fase ≤ 2.  

Do conjunto de fórmulas de previsão existentes, foram avaliadas três, as quais são designadas pela 

seguinte nomenclatura: BPA [6], GA1PL50 [7] e GP1PL50 [7]. Foi efetuado um estudo paramétrico das 

várias fórmulas, calculando-se o perfil lateral do ruído emitido por uma linha com três fases, dispostas em 

esteira. 

O modelo GP1PL50 apresenta uma boa correlação limitada a distâncias entre os 15 e os 45 metros. Como 

tal, a decisão incidiu entre o modelo GA1PL50 e o modelo BPA. Para isso, foi comparado o desempenho 

destes modelos com os valores medidos do LAeq e que foram registados na linha Batalha - Pêgo e na linha 

Pego - Rio Maior (ambas de 400kV). Note-se que os modelos em causa calculam o índice estatístico L50 

(para o caso de chuva estável). No entanto, para o tipo de sinal em consideração (estacionário no tempo, 

em termos de níveis sonoros) os valores do índice L50 (mediana) são praticamente idênticos (desvio padrão 

< 2dB) aos do índice energético LAeq (valor médio). A utilização deste último índice justifica-se, também, pela 

sua presença na legislação nacional atualmente em vigor.  

 
Tabela II – Comparação do ruído audível medido e desempenho dos dois modelos de previsão, para duas linhas MAT. 

Situação de chuva persistente. 
 

Linha 
(sob o eixo) 

LAeq, medido 
dB(A) 

BPA calc. 
dB(A) 

∆ 
dB 

GA1P calc. 
dB(A) 

∆  
dB 

Batalha - Pego  
Batalha - Pego  
Batalha - Pego  
Batalha - Pego  
Pego - Rio Maior  
Pego - Rio Maior 

53,3 
48,8 
48,7 
47,9 
41,2 
41,3 

50,3 
47,6 
47,6 
47,6 
41,0 
41,0 

3,0 
0,9 
0,8 
0,3 
0,2 
0,3 

49,1 
46,7 
46,7 
46,7 
39,9 
39,9 

4,2 
2,1 
2 

0,9 
1,3 
1,4 

 
Em face dos resultados, foi adotado o modelo BPA como “motor” de cálculo do modelo REN/ACC para 

previsão do ruído gerado pelas linhas MAT da RNT.  

 
5.2. Modelo previsional proposto  
 

O modelo final de emissão REN/ACC tem duas componentes: uma que calcula, em condição favorável, o 

nível LAeq da linha MAT (LF), para um determinado ponto recetor e de acordo com os valores do campo 

elétrico E à superfície de cada condutor ou fase, o diâmetro deste e a geometria da linha MAT em questão,  

 

300
8,5)(log4,11)(log55)(log1206,109 101010,

qrxdxExLL iiiiAeqF +−−++−==   (6)  

 
e uma outra componente que calcula, agora em condição desfavorável, o valor do nível LAeq da linha MAT 

(LH), para um determinado ponto recetor e de acordo com os valores do campo elétrico E à superfície de 

cada condutor ou fase, o diâmetro deste e a geometria da linha MAT em questão.  

 

300
8,5)(log4,11)(log55)(log12093,120 101010,

qrxdxExLL iiiiAeqH +−−++−==   (7)  
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Sendo ri a distância radial considerada, ao condutor ou fase i. Esta distância depende da geometria da linha 

e calcula-se a partir das coordenadas do ponto recetor (X, Y) e da fase ou condutor (x,y) em questão, 

através da seguinte fórmula: 

 
22 ))()(()( RLi cYcyXxr +−++−=  

 
A coordenada y representa a altura da fase i relativa ao solo (a qual é adicionada à cota do terreno cL de 

implantação da linha MAT existente ou futura) e a coordenada x representa a separação entre as várias 

fases. No caso de um circuito simples com três fases em esteira, a coordenada x terá valor 0 para a fase 

central. A coordenada Y representa a altura relativa (ao solo) do ponto recetor (a qual é adicionada à cota 

do terreno ou solo cR do recetor) e X representa a distância horizontal ao eixo da linha MAT considerada 

(origem do referencial). 

 

O fator q/300 diz respeito à correção para a altitude, pois as descargas parciais que originam o efeito coroa 

dependem do designado “corona onset gradient” Ec, o qual determina o campo elétrico necessário para o 

surgir do efeito coroa. Este valor depende da densidade relativa do ar e, logo, da pressão atmosférica. 

Assim, resulta esta correção em dB dos níveis sonoros gerados por linhas MAT, proporcional à altitude q 

(em metros) da linha MAT em relação ao nível do mar (referida no modelo como a cota do terreno de 

implantação da linha). 

 

Segundo a metodologia inicial da REN, a altura das fases ou condutores era dada pela altura média hmed, 

calculada a partir da equação da catenária. Este é um método comum, empregue no cálculo do campo 

magnético e elétrico gerado por uma linha MAT. Na aferição do modelo REN/ACC, foram seguidas as 

recomendações estipuladas por Chartier et al. (1981). Utilizaram-se, então, para a altura relativa das fases, 

os valores de altura mínima das fases, para cada linha MAT. No entanto, e sempre que tal seja possível, 

deverão ser tomados os valores de altura das fases em relação ao solo que constem em cartografia digital 

relevante (perfis dos traçados). 

 

A componente do cálculo da emissão sonora da linha MAT em situação desfavorável ou “homogénea” (LH) 

foi introduzida de modo a permitir destrinçar a contribuição da linha (ruído particular) do ruído residual, visto 

que nas medições in-situ tal relação pode não ser de fácil quantificação. O modelo de emissão REN/ACC 

encontra-se ajustado para o conjunto de linhas que constituem a atual rede energética nacional de muito 

alta tensão [8-9].  

É calculado o nível de emissão sonora LAeq,i para cada fase i com base no campo elétrico à superfície do 

condutor ou fase i (em kV/cm), no diâmetro do condutor ou fase i (em mm) e na distância radial (em m) 

considerada, ao condutor ou fase i [8-9]. Os valores de LAeq,i de cada fase i são de seguida adicionados 

energeticamente, obtendo-se o valor total  
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em que n é o número de fases (3 no caso das linhas de circuito simples da RNT). Para o caso das linhas 

MAT com circuitos duplos (220 kV, apoios de circuito duplo, em esteira vertical), somam-se energeticamente 

as contribuições de cada grupo de três fases i e j.  

 

⎥
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+= ∑∑

==

n
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L
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10

1

10
10,

,,

1010log.10  

 
 
O nível sonoro contínuo equivalente de longo termo, LAeq,LT, para o período de um ano, é obtido pesando as 

contribuições dos níveis calculados em situação favorável (LF) com os níveis calculados em situação 

desfavorável ou “homogénea” (LH). O peso das contribuições será dado pela probabilidade da ocorrência da 

situação favorável, ou seja de precipitação. Como se prevê que esta probabilidade seja diminuta, o nível 

sonoro contínuo equivalente de longo termo será principalmente determinado pelos níveis calculados em 

situação desfavorável ou “homogénea” (LH).  

 

5.3. Nível sonoro contínuo equivalente de longo termo 
 
O valor do nível sonoro equivalente de longo termo, LAeq, LT, em cada ano de monitorização, com correção 

das condições atmosféricas, é calculado segundo a expressão: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+= 1010

10, 10).1(10.log.10
HF LL

LTAeq ppL     (9) 

onde p é a probabilidade de ocorrência das condições favoráveis à geração de ruído. 

 

Os dados meteorológicos disponíveis e que permitem uma melhor contagem da ocorrência efetiva de 

precipitação referem-se às séries temporais que calculam a intensidade horária de precipitação, por estação 

meteorológica (“horas-chuva”). Procedeu-se assim a um estudo estatístico detalhado das séries temporais 

anuais disponíveis no Serviço Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), o que conduziu a 

uma estimativa do valor de probabilidade p em função das condições meteorológicas médias existentes nas 

várias zonas do território nacional. Foram utilizados dados meteorológicos respeitantes a séries temporais 

da intensidade horária da chuva (mm/h) referentes a um (ou mais) anos hidrológicos (outubro a setembro). 

Tendo em conta os constrangimentos na resolução de medida dos pluviómetros (> 0,2 mm/h) e também 

porque o fenómeno da geração do ruído acústico devido ao efeito de coroa necessita do aparecimento 

efetivo de gotas de água nos condutores (condição favorável), apenas foram consideradas como 

ocorrências ou “horas-chuva” aquelas em que a intensidade da chuva é superior a 0,1 mm por hora. Foram 

analisadas séries temporais para pelo menos um ano (8760 horas), tendo, sempre que possível, sido 

calculados valores médios com anos anteriores. Foram selecionadas, das várias estações meteorológicas, 

aquelas que apresentavam séries completas e de modo a cobrirem as regiões relevantes de Portugal 

Continental. Para cada estação foi, então, calculada a probabilidade anualizada p de ocorrência de 
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precipitação (condição favorável), em que p=número de ocorrências÷8760 horas. 

 

As várias estações e respetivas probabilidades foram agrupadas em 4 zonas climáticas, de acordo com as 

divisões climatéricas assumidas no âmbito do território nacional, tendo-se calculado a probabilidade média 

para cada zona, tendo resultado os valores constantes da tabela seguinte: 
Tabela III – Probabilidade anual (ρ) por zona climática. 

Zona climática Probabilidade anual 
p 

Minho (Norte litoral entre o rio Minho e 
Douro) 

0,1 

Trás-os-Montes (Norte interior e incluindo 
parte da Beira interior) 

0,07 

Centro (zona entre o rio Douro e rio Tejo) 0,05 
Sul (zona a Sul do Tejo) 0,04 

 
 
Como as condições desfavoráveis são largamente dominantes no território Português, poderá ser utilizada, 

em alternativa, a expressão: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−++=

∆

)1(10.log.10 10
10, ppLL

L

AeqLTAeq     (10) 

onde LAeq, é o nível sonoro médio calculado em condição “homogénea” e HF LLL −=∆ , o diferencial 

correspondente aos valores dos níveis sonoros nas distintas condições meteorológicas. O valor de LF é 

calculado a partir do modelo REN/ACC, e o valor de LH será também calculado com base nesse modelo ou 

por processos experimentais com medições in-situ decorrentes de campanhas de monitorização. 

O valor p corresponde à probabilidade de ocorrência efetiva das chuvas. Este valor será, previsivelmente 

inferior à probabilidade anualizada de precipitação, na medida em que como verificado pela via 

experimental, o nível de emissão sonora produzido pelo efeito de coroa reduz-se de forma significativa 

alguns minutos após cessação da precipitação, como resultado da secagem dos condutores. 

 

Os valores calculados para o nível sonoro contínuo equivalente de longo termo, LAeq,LT, são adicionados, em 

termos de energia, aos valores dos indicadores do ruído ambiente residual medido (Ld, Le e Ln), de modo a 

se poder apreciar a influência do ruído particular previsto no estabelecimento dos níveis sonoros locais e, 

em especial, da sua eventual responsabilidade na possível alteração da classificação acústica local (a partir 

dos indicadores Lden e Ln) 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+= 1010

,

10 1010log.10
LxLTLAeq

Lambiente  

Em que Lambiente é o ruído ambiente (particular+residual) previsto, a longo termo, para o local em 

consideração e Lx representa os valores medidos dos níveis sonoros para os períodos de referência diurno 

(Ld), entardecer (Le) e noturno (Ln). 

 

Numa situação de monitorização de linha MAT (condição desfavorável), e caso a linha seja audível, retira-se 
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a sua contribuição energética para os níveis sonoros registados do ruído ambiente local. Obtém-se, assim, o 

ruído ambiente residual Lamb,r, resultante da correção dos níveis sonoros do ruído ambiente medido Lamb,m 

pelos níveis sonoros previstos do ruído gerado pela linha MAT, em condição desfavorável (ruído particular 

Lpart): 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= 1010

,

10 1010log.10rLamb,
LpartmLamb

 

 
A aplicação desta correção apenas é efetuada caso os níveis sonoros do ruído ambiente medido localmente 

forem superiores (em pelo menos 1 dB) aos níveis sonoros previstos para a linha MAT em condição 

desfavorável. 

 

O valor do indicador de ruído diurno-entardecer-noturno Lden, associado ao incómodo geral, é calculado de 

acordo com a fórmula constante da alínea j) do artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído pelo Decreto-Lei 

nº 9/2007 de 17 de janeiro: 

 

⎥
⎦

⎤
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⎣
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++=

++
10

10
10

5
10 1081031013

24
1log.10Lden

LnLeLd

xxx  

 
 
 
5.4. Aferição e discussão dos resultados  
 
O modelo foi aplicado aos dados de base da REN para locais considerados (linhas de 400 kV e 220 kV). 

Para cada local, foram efetuadas previsões do valor de LAeq sob a fase central ou eixo da linha. Foram 

considerados os respetivos diâmetros dos condutores, a geometria das linhas e os campos elétricos E à 

superfície dos condutores para as várias tensões nominais. As linhas de 400 e 220 kV podem ser operadas 

com voltagens nominais com variações de ± 5%, segundo as necessidades da rede. Esta variação origina 

distintos valores dos campos elétricos à superfície dos condutores e logo variações na intensidade do efeito 

de coroa. De acordo com [6], este ajuste da voltagem das linhas MAT em operação pode-se traduzir em 

diferenças de cerca de 3 dB na previsão do ruído gerado.  

A Figura 6 apresenta a gama de resultados obtidos comparado com a gama dos valores medidos em 

condições favoráveis, estes só disponíveis para linhas de 400 kV (tensão nominal).  

 
Fig. 6 – Comparação entre valores medidos e previstos do ruído audível, em situação favorável. 
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Observando os valores previstos, pode notar-se que as linhas com tensão nominal de 220 kV podem gerar 

níveis de LAeq semelhantes aos níveis gerados por algumas linhas de 400 kV (nominais). Mais 

concretamente, é previsto que a linha Santarém - Zêzere (220 kV) apresente níveis sonoros (em situação 

favorável) semelhantes aos da linha Pego - Rio Maior (400 kV). Considerando-se uma tensão de 245 kV, o 

nível de LAeq previsto é até superior.  

A Figura 7 apresenta a gama de valores calculados comparada com a gama dos valores medidos, em 

condições desfavoráveis mas com efeito de coroa presente, estes só disponíveis para linhas de 400 kV.  

 
Fig. 7 – Comparação entre valores medidos e previstos do ruído audível, em situação desfavorável. 

 
Pode observar-se que a gama de valores previstos por esta componente do modelo está em excelente 

concordância com a gama de valores medidos. A diferença entre os valores previstos dos níveis de LAeq em 

situação favorável e desfavorável é de cerca de 8-10 dB(A). As medições referem-se às linhas de 400 kV, 

as quais apresentaram, em graus diferentes, ruído audível gerado pelo efeito de coroa em condições 

desfavoráveis. A linha mais “ruidosa” registada foi a linha Batalha - Pego. Não se registou ou detetou o ruído 

gerado pelo efeito de coroa em condições desfavoráveis para as linhas de 220 kV. O modelo prevê níveis 

de 31-33 dB(A) para estas linhas (220 kV nominais), sob o eixo central e em situação de emissão 

desfavorável. Foi, por exemplo, registado para a linha Santarém - Zêzere (220 kV nominais) e sob o eixo 

central, um valor de LAeq de 33,2 dB mas cujo efeito de coroa não era audível. Estes factos indiciam que, 

para as linhas de 220 kV, o ruído audível gerado pelo efeito de coroa em situação desfavorável se confunda 

com ou seja mascarado pelo ruído ambiente.  

 
6. CONCLUSÕES  
 
Através de um processo de análise seletiva e de aferição das fórmulas existentes e reportadas na literatura, 

foi elaborado um novo modelo do ruído audível gerado pelo efeito de coroa.  

O modelo foi aferido e validado a partir de uma extensa base de dados recolhidos experimentalmente em 

condições meteorológicas diferenciadas e é perfeitamente funcional, constituindo um instrumento de 

previsão para apoio à avaliação e gestão dos eventuais impactes no ambiente sonoro, presentes ou futuros, 

decorrentes da exploração das linhas MAT.  

A determinação dos níveis sonoros de longa duração provenientes das linhas aéreas de MAT, realizada por 

intermédio de campanhas de medição in-situ para aferição do cumprimento dos limites legais de emissão 

sonora, é compatível com o modelo previsional proposto (REN/ACC). 
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