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PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL
AIA2688
“SUBESTAÇÃO DE FAFE, A 150/60 kV”

Resposta ao Ofício 353/DAIA-DAP/2013
da Agência Portuguesa do Ambiente

Na sequência do processo de Avaliação de Impacte Ambiental da Subestação de Fafe, a150/60
kV - Processo AIA2688, a PROCESL - Engenharia Hidráulica e Ambiental, S.A, consultora
responsável pela elaboração do EIA, pretende neste documento responder ao pedido de elementos formulado pela Comissão de Avaliação (CA) do EIA.
Os esclarecimentos apresentados têm como objectivo responder, cabalmente, ao ofício de referência 353/DAIA-DAP/2013, de 12 de Agosto de 2013, da Agência Portuguesa do Ambiente, e
que constitui o Anexo I deste documento.
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1. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
1.1 -“Esclarecer claramente qual a área total de implantação do projecto (o Relatório Síntese refere respectivamente 2,4 ha na página 47, 3,65 ha na página 245 e 4,55 ha na página 248).”
A área total de implantação da plataforma da Subestação é de 2,4 ha. No que se refere à área
total a intervencionar, isto é, Subestação e acessos, esta corresponde a um total de 3,65 ha.
Esclarece-se que no quadro 6.2 da página 248, terá havido um lapso resultando numa soma errada. O valor da área de matos com povoamentos florestais afectada, não será de 294 ha, mas
de 2,04 ha. Seguidamente apresenta-se o quadro 6.2 corrigido (Quadro 1).
QUADRO 1 – Biótopos presentes nas áreas de afectação do Projecto
ÁREA DE ESTUDO
(ha) e %

ÁREA A INTERVENCIONAR NA ÁREA DE ESTUDO
(ha)

% ÁREA A
INTERVENCIONAR
NA ÁREA DE ESTUDO

Área artificializada

5,62 – 6,60%

0,02

0,4%

Culturas agrícolas

1,37 – 1,61%

-

0%

24,97 – 29,29%

1,59

39,9%

1,40 – 1,64%

-

0%

16,88- 19,80%

2,04

59,7%

34,40 – 40,34%

-

0%

0,62 – 0,72%

-

0%

85,26

3,65

100%

BIÓTOPO

Eucaliptal
Matos
Matos com
florestal

povoamento

Povoamento florestal misto
Vinha
TOTAL

1.2 -“Caracterizar os edifícios técnicos da subestação com a apresentação de elementos cartográficos e de desenho do projecto (plantas, cortes, e alçados) e memória descritiva, que
permitam conhecer, nomeadamente, a sua inserção no terreno, formas e volumetria.”
De forma a responder ao solicitado apresenta-se no Anexo V a descrição dos edifícios técnicos
da Subestação, designadamente, o Edifício de Comando, a Casa dos Serviços Auxiliares, as
Casas de Painel e a Casa das Bombas (abastecimento de água).
No Anexo V são também apresentadas as plantas, cortes e alçados dos edifícios técnicos, de
forma a complementar e justificar a descrição efectuada.
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Salienta-se que os edifícios a construir são edifícios técnicos, de piso térreo correspondendo a
construções discretas e de cor neutra que, pela sua especificidade, encontram-se tipificados pela REN, S.A., ou seja, o seu projecto de arquitectura é semelhante a todas as instalações da
REN, S.A.
A título de exemplo, apresentam-se algumas imagens da fase de construção do edifício de Comando, Casa de Painel e Casa dos Serviços Auxiliares, retiradas do Guia Metodológico para
Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade – Subestações, RAN, S,A., APAI, 2011.

Edifício de Comando

Casa de Painel

Casa de Serviços
Auxiliares

Fonte – Guia Metodológico para Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade – Subestações, RAN, S.A., APAI, 2011

1.3 -“Representar graficamente na planta geral do projecto e na planta geral da área de estudo, o corredor onde se prevê que venham a ser implantadas as linhas eléctricas associadas à subestação.”
A Figura 3.1 – Apresentação da Área de Estudo e a Figura 3.3 – Planta Geral do Projecto referem-se especificamente ao Projecto da Subestação de Fafe, a 150/60kV, alvo da presente
avaliação de impacte ambiental. As linhas eléctricas associadas à Subestação são alvo de avaliação de impacte ambiental independente, sendo por este o motivo para que não se tenha incluído na cartografia da mesma.
Refira-se que a cartografia apresentada no Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (Volume IV do EIA) contempla o corredor associado às linhas juntamente com a localização prevista para a implantação da Subestação.
Na cartografia apresentada no ponto seguinte (Figura 1) encontra-se assim representada a planta geral do Projecto com o corredor das linhas eléctricas previstas, conforme solicitado.
1.4 –“Apresentar carta com a localização dos equipamentos e infra-estruturas na envolvente
da subestação, nomeadamente os referidos no capítulo 6.13 Impactes cumulativos: ser-
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ração de pedra, equipamento intermunicipal previsto e corredor das linhas eléctricas de
ligação à subestação.”
De forma a responder ao solicitado, apresenta-se seguidamente uma figura com a localização
dos equipamentos e infra-estruturas existentes e previstos na envolvente à Subestação, designadamente a fábrica de serração de pedra existente, o equipamento intermunicipal previsto e o
corredor das linhas previstas de ligação da Subestação.

FIGURA 1 - Equipamentos e infra-estruturas existentes e previstas
na envolvente da Subestação
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2. RECURSOS HÍDRICOS E DOMÍNIO HÍDRICO
Recursos Hídricos Superficiais
2.1 –“Proceder a uma melhor caracterização das linhas de água intersectadas na área da
Subestação (conforme referido na página 236) com representação real.”
Os cursos de água que nascem na área de estudo correspondem a cabeceiras de linhas de água,
destas, quatro são afluentes do rio Ferro e seis são afluentes do rio Vizela.
A vertente nascente é drenada por pequenos cursos de água de escoamento superficial afluentes
do rio Ferro, respectivamente afluente do rio Vizela. A vertente poente drena para o rio Vizela,
que por sua vez é afluente do rio Ave.
De uma maneira geral as linhas de água presentes na área de estudo são pouco significativas e
têm pouca expressão, apresentando escoamentos que acompanham a variação sazonal da precipitação.
A título de exemplo, apresenta-se na fotografia seguinte a linha de água que acompanha o caminho rural a NE da Subestação, a cerca de 15 m do talude da plataforma.

FOTOGRAFIA 1 – Linha de água a NE da Subestação
(lado esquerdo do caminho)
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Na Figura 2 apresenta-se a cartografia das linhas de águas intersectadas pela área de estudo. A
cartografia das linhas de água teve por base a Carta Militar à escala 1/25 000 e o levantamento
topográfico efectuado no âmbito do presente EIA e disponibilizado pela REN, SA.

FIGURA 2 - Linhas de água cartografadas na área de implantação do Projecto
2.2 –“Caracterizar com mais rigor a PH a construir no caminho de acesso e demonstrar que
está dimensionada para o caudal de cheia centenária.”
Conforme referido no Relatório Síntese do EIA, o caminho de acesso, é intersectado por uma
linha de água ao km 356 prevendo-se a continuidade da mesma, através da construção de uma
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passagem hidráulica, dimensionada para um caudal de cheia centenário, de modo a criar boas
condições de inspecção e manutenção durante a sua vida útil.
De forma a caracterizar e demonstrar o dimensionamento da pH para um caudal de cheia centenário apresentam-se, seguidamente, as soluções propostas e os critérios que conduziram ao
dimensionamento da pH.
O cálculo dos caudais que influenciam o dimensionamento da secção da passagem hidráulica,
tiveram por premissa os valores de quantidades máximas de precipitação, a dimensão da bacia
hidrográfica, a extensão da linha de água e o desnível entre o ponto mais afastado da bacia e a
secção em estudo, sendo estes dois últimos valores determinantes na obtenção do tempo de
concentração. Ainda e relativamente ao cálculo dos caudais de máxima cheia, é apresentado no
Quadro 2 o resumo do cálculo hidrológico, onde são apresentados cálculos para diversos tempos de recorrência, nomeadamente 10, 50 e 100 anos, respectivos caudais de ponta de cheia e o
caudal adoptado.
Para avaliação dos caudais de cálculo a utilizar no dimensionamento da passagem hidráulica e
dadas as características da bacia hidrográfica, recorreu-se à fórmula preconizada pelo método
racional generalizado:

Q

C i A
3,6

em que:
Q – caudal, m3/s;
C – coeficiente de escoamento dado pelo produto:
Uma vez que a área em estudo é constituída por superfícies de diferentes naturezas, efectuou-se
uma média ponderada dos valores anteriormente indicados.

C

A i C i
A i

onde:
Ai - área da sub bacia i (ha);
Ci - coeficiente de escoamento correspondente à sub bacia Ai;
C - coeficiente de escoamento ponderado.
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QUADRO 2 – Dimensionamento dos Caudais de ponta de cheia

BACIA

B1

17813md

ÁREA
(m2)

2318,7

L

COTAS

(m)

67,9

(máx.)

(mín.)

359,2

350,0

I

H

(terreno)

(m)

0,14

9,7

Ventura

Temez

Mínimo

Adop.

10
anos

50
anos

100
anos

COEF.
ESCOCOAMEN
TO

0,97

3,37

0,97

5,00

120,1

150,4

161,4

0,50

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO (tc)
(min)

INTENSIDADE DE PRECIPITAÇÃO (mm/h)

CAUDAL
(m3/s)
10
anos

50
anos

100
anos

0,04

0,05

0,05

CAUDAL
ADOPTADO
(m3/s)
0,05
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2.3 –“Avaliar, de forma inequívoca, os impactes decorrentes da intersecção do caminho de
acesso com uma linha de água e ainda as medidas de minimização respectivas.”
Avaliação de impactes no atravessamento da linha de água
O atravessamento de linhas de água conduz a impactes negativos, podendo, contudo, a sua
significância ser minorada, se o atravessamento se processar de acordo com a orientação das
linhas de água, se todas as linhas atravessadas foram devidamente repostas recorrendo a passagens hidráulicas correctamente dimensionados para os caudais transportados pelas mesmas.
O traçado em estudo intersecta uma linha de água sendo que a reposição desta é conseguida
através da implantação de uma passagem hidráulica nova. A construção desta infra-estrutura
origina interrupções temporárias no escoamento das águas superficiais, pelo aumento de deposição de materiais nas linhas de água, o que dificulta o escoamento natural. Mas o correcto dimensionamento dos órgãos de drenagem transversal, de acordo com o que foi verificado anteriormente, minimiza significativamente os impactes uma vez que satisfaz as necessidades da
drenagem da bacia intersectada e as condições de escoamento necessárias.
O atravessamento da linha de água conduzirá a impactes negativos, de magnitude e significância reduzidas, uma vez que, de acordo com a memória descritiva, o restabelecimento da linha
de água atravessada pelo Projecto é efectuado com recursos a uma PH dimensionada para um
caudal de cheia calculado para um período de retorno de 100 anos.
No que se refere ao impacte associado à contaminação das águas superficiais provocada pelas
águas de escorrência do acesso, este está directamente relacionado, entre outros, com o tipo de
poluentes que se vão acumular na superfície da via, do volume de tráfego, das amplitudes térmicas, da intensidade e duração das chuvadas e do uso do solo da área adjacente. Quando os
poluentes são depositados no pavimento ou bermas das vias, vão para a rede de drenagem através da acção da chuva e do vento, sendo de seguida lançados nas linhas de água mais próximas.
Refere-se, no entanto, que o volume de tráfego expectável de ocorrer neste acesso, na fase de
exploração, é negligenciável, uma vez que estará associado, quase exclusivamente, às operações de manutenção da Subestação.
Assim, apesar de se verificar que na fase de exploração as águas de escorrência podem eventualmente contaminar as águas superficiais, podemos considerar este impacte negativo, temporário, reversível devido à capacidade de autodepuração do meio, de magnitude reduzida e pouco
significativo.
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Medidas de minimização propostas
De forma a minimizar o impacte verificado pelo atravessamento da linha de água preconizamse as seguintes medidas de minimização adicionais:
Fase de construção


Quando for necessária a intervenção na linha de água, esta deverá ser executada,
se possível, na época seca;



No decorrer desta fase deve ser assegurada a limpeza e manutenção da linha de
água;
No final da obra a linha de água deverá ser protegida da erosão; para tal deve-se
repor o coberto vegetal dos locais afectados pelos trabalhos de construção, redu-



zindo o transporte de sólidos para a linha de água.
Estas medidas foram inseridas no Plano de Acompanhamento Ambiental da obra que se apresenta reformulado no Anexo VI do presente documento.
2.4 –“Entregar Planta, a escala adequada, onde sejam evidenciadas, com rigor, as linhas de
água cartografadas no local de implantação do projecto, devendo ser devidamente explicitadas as que têm representação real.”
Tal como referido e apresentado na resposta ao ponto 2.1. a cartografia das linhas de água teve
por base a Carta Militar à escala 1/25 000 e o levantamento topográfico efectuado no âmbito do
presente EIA e disponibilizado pela REN, SA.
Recursos Hídricos Subterrâneos
2.5 –“Proceder a uma maior caracterização dos poços identificados na área de estudo.”
Do levantamento topográfico efectuado no âmbito do EIA foram identificados dois poços na
área de estudo: um poço localizado a noroeste do local onde será implantada a plataforma da
Subestação, e que será afectado pelo talude da mesma (Poço 1), e um segundo poço (Poço 2),
localizado a 43 m a nascente da Subestação, sofrendo uma afectação indirecta pela construção
da mesma.
Aquando do trabalho de campo realizado em Setembro de 2013, no sentido de obter informação mais precisa acerca destes poços, foi identificado um terceiro poço (Poço 3), a 10 m do Poço 1.
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Na Figura 3 apresenta-se a localização dos três poços 3, seguindo-se uma breve caracterização
dos mesmos.
Refere-se ainda que, através trabalho de campo efectuado foi possível verificar que estes poços
não deverão ser utilizados há bastante tempo, não se prevendo qualquer rentabilidade nos
mesmos.

FIGURA 3 – Localização dos poços existentes na área de estudo
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Poço1
Trata-se de um poço com cerca de 7 m de profundidade onde apenas corre um fio de água
no fundo do mesmo. A boca do poço tem cerca de 1 m2, encontrando-se este delimitado
por fitas da polícia municipal devido ao incêndio ocorrido recentemente (vd. Fotografias 2
a 5).

FOTOGRAFIAS 2, 3, 4 e 5 – Caracterização do Poço 1
Poço 2
No que se refere ao Poço 2 não foi possível determinar com precisão a sua profundidade
prevendo-se, no entanto, que atinja 7 a 10 m.
Da observação efectuada não se verificou a presença de água.
Este poço, com uma abertura de boca inferior 1 m2, encontra-se protegido por uma rede de
protecção a animais e pessoas (vd. Fotografias 6 a 9).
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FOTOGRAFIAS 6, 7, 8 e 9 – Caracterização do Poço 2
Poço 3
O Poço 3, conforme referido anteriormente, encontra-se a cerca de 10 m do poço 1.
Apenas foi verificado um fio de água no fundo do poço, apresentando este uma profundidade de cerca de 6 m.
A boca do poço apresenta cerca de 1 m2 (vd. Fotografias 10 a 12).

FOTOGRAFIAS 10, 11 e 12 – Caracterização do Poço 3
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Salienta-se ainda que foi solicitado parecer junto da ARH Norte sobre os mesmos não se tendo
até à presente data obtido resposta.
2.6 –“Avaliar, com rigor, os impactes decorrentes da implantação do projecto sobre o poço
localizado a 43 m, a nascente da subestação e indicar medidas de compensação se se vier
a denotar real afectação.”
Segundo a análise efectuada no Relatório Síntese do EIA verifica-se a afectação indirecta do
Poço 2 localizado a 43 m do local de implantação da Subestação. São, por isso, expectáveis
impactes negativos, embora pouco significativos, dado que não se prevê a afectação do nível
freático.
Refira-se que de acordo com o estudo Geológico e Geotécnico elaborado (Proplano, REN,
S.A,. Novembro 2012), não foram observados níveis de água nos furos de sondagem efectuados constatando-se que, regra geral, o nível de água situa-se a uma profundidade significativa.
Deste modo, não se espera que a posição do nível freático condicione a execução de qualquer
tipo de obra.
Atendendo à caracterização do Poço 2 efectuada no ponto 2.5 e face ao exposto anteriormente,
não se verificando descargas na proximidade deste poço, esta afectação traduz-se num impacte
negativo, indirecto de reduzida magnitude e significância.
2.7 –“Indicar, no que concerne ao poço que será afectado pelo talude a noroeste da subestação, a forma de selagem do mesmo, com mais rigor, para apreciação por parte destes
Serviços, indicar medida compensatórias e identificar e enviar documento assinado pelo
titular, a autorizar a pretensão.”
Os Poços 1 e 3 afectados pela construção da plataforma da Subestação serão aterrados. A desactivação dos poços, conforme referido no Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental
será feita recorrendo ao enchimento com enrocamento, ou com outro material com características drenantes equivalentes, de forma a garantir que as possíveis variações do nível freático não
afectam o aterro da plataforma.
A selagem será efectuada dando-se integral cumprimento à legislação em vigor, nomeadamente
o Decreto-Lei n.º 226-A/2007. Contudo, a REN, S.A. apenas poderá desencadear o processo de
selagem depois de se tornar proprietária do terreno onde se encontra o poço, não podendo, nesta fase, solicitar o respectivo título de utilização de recursos hídricos. Assim, deverá procederse ao licenciamento administrativo, do qual a presente avaliação de impacte ambiental faz parte.
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Refira-se que a REN,S.A., como futura proprietária dos poços, compensará o proprietário do
terreno com o valor justo do mesmo, não se considerando a necessidade de apresentar medidas
compensatórias pela selagem dos poços.
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3. PATRIMÓNIO
3.1- “Apresentar, tendo em conta a existência de vários túmulos e abrigos na área do
projecto da subestação (alternativa C), registados na Carta Arqueológica do concelho de
Fafe e para os quais existe uma proposta de Zona Non Aedificandi (ZNA), elaborada no
âmbito da revisão do PDM (EIA, Vol. IV – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais p. 32), cartografia do projecto (à escala 1:5 000 ou 1:2 000) com delimitação da área
de estudo e com a sobreposição da delimitação da ZNA proposta no âmbito da revisão do
PDM de Fafe.
Na Figura 4 apresenta-se a cartografia com a sobreposição do Projecto com o extracto da carta
arqueológica do Município de Fafe (1994) CAOP, 2008, elaborada em Abril 2010, com as alternativas de localização da Subestação (ainda em fase de Estudo de Grandes Condicionantes)
assinaladas com um círculo a vermelho, disponibilizada pela Câmara Municipal de Fafe.
Da análise da referida Figura consta-te que as ocorrências identificadas na Carta Arqueológica,
para as quais existe uma proposta Zona Non Aedificandi (ZNA), encontram-se afastadas do Projecto, apresentando-se na Figura 5 a cartografia destas ocorrências à escala 1/5 000.
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FIGURA 4 - Extracto da carta arqueológica do Município de Fafe (1994) CAOP, 2008,
elaborada em Abril 2010 com as alternativas de localização da Subestação
assinaladas com um círculo
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3.2-“Apresentar cartografia do projecto com sinalização das ocorrências patrimoniais
identificadas à escala de projecto (1:5 000 ou 1:2 000).”
Na Figura 5 apresenta-se a cartografia do Projecto com a sinalização das ocorrências identificadas à escala de projecto.
3.3-“Indicar a distância das ocorrências patrimoniais relativamente às várias componentes do projecto em avaliação (num quadro).”
No Quadro 3 apresentam-se as ocorrências patrimoniais consideradas no EIA com a distância
às várias componentes do Projecto em avaliação.
QUADRO 3 – Ocorrências patrimoniais
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Nº
INVENTARIO

DESIGNAÇÃO

DISTÂNCIA
AO PROJECTO

1

Cepães (CNS 5065)

720 m a NW
da plataforma

2

Cepães (CNS 3434)

820 m a NW
da plataforma

3

Capela da Nossa Senhora de
Guadalupe

980 m a NW
da plataforma

4

Capela de São Tiago

1 000 m a NW
da plataforma

5

Capela de São Salvador

2 000 m a SE
do caminho de acesso

6

Casa da Carvalheda

350 m a SE
do caminho de acesso

7

Casa das Cortes

1 050 m a E
do caminho de acesso

8

Casa de Paços

1 070 m a E
do caminho de acesso

9

Casa do Sobrado

1 250 m a E
do caminho de acesso

10

Túmulo CIV

390 m a S
do caminho de acesso

11

Túmulo CV

600 m a S
do caminho de acesso

12

Túmulo CVI

560 m a S
do caminho de acesso

13

Túmulo CVII

600 m a S
do caminho de acesso

14

Túmulo CVIII

750 m a S
do caminho de acesso
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QUADRO 3.1 – Ocorrências patrimoniais (cont.)
Nº
INVENTARIO

DESIGNAÇÃO

DISTÂNCIA
AO PROJECTO

15

Túmulo CIX

660 m a S
do caminho de acesso

16

Túmulo XX

790 m a S
do caminho de acesso

17

Abrigo CX

1 020 m a S
do caminho de acesso

3.4-“Apresentar comprovativo do envio para análise e aprovação pela tutela do património cultural do Relatório de Trabalhos Arqueológicos, de forma a validar a informação constante no EIA.”
No Anexo II do presente documento consta a carta de envio do Relatório de Trabalhos Arqueológicos para análise e aprovação.
A aprovação do relatório de Trabalhos Arqueológicos pela tutela do património cultural será posteriormente remetida à Agência Portuguesa do Ambiente.
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4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
4.1 – “Apresentar o parecer da Câmara Municipal de Fafe, de forma a demonstrar a
compatibilidade deste projecto com a condicionante à perigosidade de incêndio (classes
alta e muito alta), expressa no Plano de Defesa da Floresta contra Incêndio, bem como
sobre as áreas ardidas no ano de 2003.”
De acordo com o despacho do departamento de planeamento e gestão urbanístico da Câmara
Municipal de Fafe, já apresentado em anexo em sede de EIA (Anexo II do presente aditamento), verifica-se que esta entidade deu preferência à alternativa C relativamente à localização da
Subestação, manifestando inclusivamente intensões de alterar a classificação do solo, em sede
de revisão do respectivo PDM, de forma a viabilizar a instalação da Subestação na referida localização.
4.2 –“Apresentar a avaliação e classificação dos impactes expectáveis sobre as funções
ecológicas de cada um dos sistemas identificados da Reserva Ecológica Nacional e a indicação das medidas de minimização respectivas, de acordo com a alínea a) do n.º 3 do
artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, republicado pelo Decreto-Lei
n.º 239/2012, de 2 de Novembro.”
A avaliação e classificação dos impactes expectáveis sobre as funções ecológicas de cada um
dos sistemas identificadas na REN efectua-se mediante a verificação da (in)compatibilidade do
Projecto com o respectivo regime jurídico.
Neste sentido, de acordo com o Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, verifica-se que a construção da
Subestação não constitui um uso compatível com os sistemas identificados. Por conseguinte, é
expectável, conforme o já referido no EIA, que as afectações verificadas sobre os sistemas da
REN (áreas com risco de erosão e cabeceiras de linhas de água) sejam indutoras de impactes
negativos, significativos (atendendo a sensibilidade ecológica destes sistemas), mas de magnitude reduzida. Permanentes e irreversíveis, os associados à plataforma da Subestação e caminho de acesso; temporários e reversíveis, os impactes correspondentes à área prevista para a
implantação do estaleiro.
Face aos impactes identificados, foi proposto em sede de EIA, um conjunto de medidas de minimização, indicando-se nos pontos subsequentes quais medidas que poderão atenuar a afectação dos sistemas biofísicos em questão:
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Fase de construção:


MMG14. Efectuar a descompactação dos solos nas áreas envolventes utilizadas
temporariamente durante a obra, de forma a permitir o restabelecimento das condições de infiltração. A descompactação dos solos deverá ser efectuada através de lavra adequada, facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da vegetação.



MMG17. É proibido efectuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, directa ou indirectamente, sobre os solos ou linhas
de água.



MMG22. Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de acções de decapagem e desmatação necessárias à implantação do Projecto, podendo
ser aproveitados na fertilização dos solos.



MMG28. Deverão ser privilegiados o uso de caminhos já existentes para aceder aos
locais da obra;



MMG29. Os caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais
em obra e que possam ter sido afectados pela passagem de maquinaria e veículos,
assim como as áreas afectas a construções provisórias, deverão ser recuperados;



MMG32. A desmatação, a destruição do coberto vegetal e o corte de arvoredo deverão ser efectuados exclusivamente nas áreas necessárias à implantação do Projecto.



MMG36. A realização da decapagem e armazenamento da camada superficial do
solo das áreas a intervencionar deverá ser efectuada com os devidos cuidados, evitando a compactação dos solos adjacentes. Desta forma, as pargas de terra vegetal
provenientes da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os dois metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a
terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas acções
de recuperação.
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MME8. De modo a evitar a instabilização dos taludes de escavação em consequência da intercepção dos níveis freáticos, a água deverá ser escoada de imediato de
modo a impedir a erosão do talude e consequente instabilização.
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MME10. De modo a evitar a instabilização dos taludes de aterro o revestimento vegetal preconizado e os órgãos de drenagem do aterro deverão ser dimensionados de
modo a evitarem a infiltração excessiva de água.



MME11. Caso se preveja a necessidade de se proceder à escavação do terreno
compreendido entre a plataforma da Subestação e o caminho de acesso por falta de
características técnicas das escavações para aplicação em aterro, este terreno deverá
ser alvo de recuperação paisagística no final da fase de construção.



MME12. As linhas de água deverão ser limpas de forma a anular qualquer obstrução total ou parcial induzida pela obra.



MME13. Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das
escavações e da decapagem dos solos a menos de 10 m das linhas de águas, nem em
zonas de cheias ou zonas inundáveis;



MME15. Efectuar as travessias provisórias das linhas de água de forma a não causar a obstrução ao normal escoamento das águas;



MME16. São completamente interditas as lavagens de betoneiras fora das áreas
técnicas devidamente infra-estruturadas para o efeito;



MME17. Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. A
exposição do solo desprovido de vegetação e as movimentações de terras, sempre
que possível, deverão ser reduzidas durante os períodos em que é mais provável a
ocorrência de precipitação intensa, entre Novembro e Fevereiro, para minimizar a
erosão de origem hídrica e o consequente transporte de sedimentos para as cabeceiras de linhas de água existentes na área de estudo.
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MME19. Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização
na reintegração de áreas intervencionadas. A decapagem deve ser efectuada em todas as zonas que onde ocorram mobilizações do solo e de acordo com as características do mesmo. Nos períodos de chuva, as terras vegetais deverão ser cobertas com
material impermeável durante o armazenamento temporário, o qual deverá ser efectuado em locais planos e estáveis a fim de evitar escorregamentos e arrastamento
para a rede hidrográfica. Na existência de grandes quantidades de terras vegetais,
estas deverão ser armazenadas em pargas;
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Fase de exploração:


MME18. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de
manutenção e reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos,
de forma a evitar a ocorrência de derrames acidentais de poluentes para as cabeceiras de linhas de água existentes na área de estudo.



MME27. A principal medida de minimização para a Subestação de “Fafe”, passa
pela implementação e manutenção do Projecto de Integração Paisagístico (PIP), que
deverá ocorrer assim que a obra terminar e que possui como principal objectivo:


Implementação de uma estrutura verde enquadrada na paisagem envolvente
no sentido de recuperar as áreas envolventes à Subestação de “Fafe”, de modo a minimizar os impactes visuais originados pela implantação desta infraestrutura na paisagem. Esta recuperação visa proteger os taludes, tanto os de
aterro como os de escavação, através da sua estabilização biológica, recuperando as condições naturais e ecológicas locais.



A implementação do PIP prevê, por si só, uma série de medidas de minimização que permitem minimizar os impactes do Projecto na fase de construção,
algumas já referidas nos pontos anteriores, nomeadamente: recuperação paisagística da área de depósito de terras e estaleiro; naturalização dos taludes e
bermas da Subestação assim como do caminho de acesso, através da sua cobertura com terra vegetal e posterior plantação com espécies autóctones, por
forma a evitar fenómenos de erosão; manutenção de todos os revestimentos
vegetais que vierem a ser executados como forma de protecção contra a erosão.

Cabe ainda salientar as disposições constantes do artigo 24.º (igualmente mencionadas no
EIA), ao referir que “(…) quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de
avaliação de impacte ambiental (…), a pronúncia favorável da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional no âmbito deste procedimento compreende a emissão de autorização”. Desta forma, se tal for o entendimento da CCDR Norte e o assim expressar oficialmente, deixa-se de se verificar qualquer tipo de conflito entre o Projecto em análise e esta
condicionante.
Mais se informa, da disponibilidade da Câmara Municipal de Fafe em propor, em sede de
revisão do respectivo PDM, a desanexação da REN do terreno que se vier a tornar necessário para a construção da Subestação (Anexo II).
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4.3-“Apresentar um parecer do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas a fim
de confirmar a compatibilidade da sobreposição do projecto com a condicionante legal
estabelecida no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, bem como com a sobreposição de áreas ardidas, uma vez que se situa numa área que foi percorrida por incêndios
no ano de 2003. Efectivamente, apesar do disposto no Artigo 41.º do regulamento do
PROF do Baixo Minho, se encontrar suspenso pela Portaria n.º 78/2013 de 19 de Fevereiro, no Artigo 3.º - suspensão parcial do PROF, alínea b) Artigo 35.º e artigos 37.º a
41.º do regulamento anexo ao decreto Regulamentar n.º 17/2007, de 28 de Março, que
aprova o PROF do Baixo Minho. No entanto, está em vigor o Decreto- Lei n.º 124/2006,
de 28 de Junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro.”
Em conformidade com o solicitado, foi pedido um parecer ao ICNF, no sentido de confirmar a compatibilidade do Projecto com a condicionante legal “Povoamentos florestais percorridos por incêndio”, pelo qual se aguarda.
Cabe conquanto salientar o constante no EIA quanto ao regime jurídico de protecção dos
povoamentos florestais percorridos por incêndios, que a proibições da realização de obras
de quaisquer construções, pelo prazo de 10 anos, deixaria de ser verificar até ao final deste
ano, visto que a última ocorrência de incêndios registada data de 2003. Contudo, através do
trabalho de campo efectuado no âmbito do presente aditamento veio a confirmar-se a ocorrência de um incêndio recente na área de estudo, aguardando-se assim o parecer do ICNF
quanto a esta questão.
4.4-“Corrigir a informação referente ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, que
não foi republicado pelo Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro. Assim, a informação
correcta é:
4.4.1 O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, foi alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º17/2009, de 14 de Janeiro, que estabelece as medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios;
4.4.2 O Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, este sim foi republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de Março, que estabelece medidas de protecção aos povoamentos florestais percorridos por incêndios.”
Onde se lê “o regime jurídico de protecção dos povoamentos florestais percorridos por incêndio encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, republicado pelo
Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12
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de Março”, deverá ler-se “o regime jurídico de protecção dos povoamentos florestais percorridos por incêndio encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro), que estabelece as medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios;
e pelo Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro (republicado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007,
de 12 de Março), que estabelece as medidas de protecção aos povoamentos florestais percorridos por incêndios).
4.5-“ Apresentar um conjunto de medidas de minimização de redução do risco de incêndio e de protecção contra incêndios de acordo com o Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de
Janeiro, nomeadamente o n.º 1 e n.º 2 do artigo 15.º, e o n.º3 do artigo 16.º”
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, deverão ser adoptadas
as seguintes medidas:


Nos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da
floresta contra incêndios é obrigatório que seja providenciado a gestão do combustível numa faixa correspondente à projecção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados;



Proceder à gestão de combustível numa faixa de 50 m à volta da Subestação, de
acordo com as normas constantes no anexo ao Decreto-Lei mencionado e que dele
faz parte integrante, nomeadamente:


No estrato arbóreo, a distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo
de 4 m e a desramação deve ser de 50 % da altura da árvore até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m
acima do solo.



No estrato arbustivo e subarbustivo, o fitovolume total não pode exceder
2000 m3/ha, devendo simultaneamente ser cumpridas as seguintes condições:
a) Deve ser garantida a descontinuidade horizontal dos combustíveis entre a
infra -estrutura e o limite externo da faixa de gestão de combustíveis;
b) A altura máxima da vegetação é a constante do quadro seguinte, variando em função da percentagem de cobertura do solo.
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QUADRO 4 – Altura máxima de vegetação



PERCENTAGEM DE
COBERTO DO SOLO

ALTURA MÁXIMA DA
VEGETAÇÃO (cm)

Inferior a 20

100

Entre 20 e 50

40

Superior a 50

20

As copas das árvores e dos arbustos devem estar distanciadas no mínimo 5 m
da edificação, evitando-se ainda a sua projecção sobre a cobertura do edifício.



Sempre que possível, deverá ser criada uma faixa pavimentada de 1 m a 2 m
de largura, circundando todo o edifício.



Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis,
como lenha, madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem
como de outras substâncias altamente inflamáveis.

Estas medidas foram inseridas no Plano de Acompanhamento Ambiental da obra que se
apresenta reformulado no Anexo VI do presente documento.
4.6-“Apresentar o parecer da Câmara Municipal de Fafe sobre a afectação da Estrada
Municipal – EM1788 infra-estrutura onde irá ligar o acesso à Subestação.”
Conforme referido no EIA, o Projecto em estudo não irá afectar a EM1788, cabendo ainda
salientar que constante do despacho do departamento de planeamento e gestão urbanístico
da Câmara Municipal de Fafe, já apresentado em anexo em sede de EIA (Anexo II do presente aditamento), no qual é demonstrada a preferência daquela entidade à alternativa C para a localização da Subestação, alternativa presentemente submetida a AIA.
Mais se informa que o processo de licenciamento municipal referente à ligação à estrada
municipal apenas terá início após o licenciamento administrativo do Projecto por parte da
DGEG.
4.7-“Esclarecer quanto ao cumprimento da condicionante “Na floresta de produção de
material lenhoso não deve proceder-se a cortes rasos ou a cortes finais em áreas superiores a 5 ha”, do n.º4 do artigo 44.º o Regulamento do Plano Director Municipal de Fafe,
visto que se prevêem uma afectação de solos da REN de cerca de 5,20 ha.”
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Esclarece-se que a área de afectação do Projecto não poderá ser o somatório das afectações
previstas da REN, visto que as áreas de riscos de erosão sobrepõem-se às áreas de cabeceiras de linhas de água. Assim sendo, e conforme referido no EIA, é expectável uma afectação total de 3,65 ha, verificando-se o cumprimento do Projecto com o referido no número 4
do artigo 44 do regulamento do PDM de Fafe.
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5. ECOLOGIA
5.1 -“Aprofundar a caracterização da área de estudo, nomeadamente através de levantamento de campo, com análise à escala do local, considerando-se ser insuficiente a inventariação apresentada para a fauna e habitats, à mesma escala dos inventários elaborados no EGCA.”
5.2 –“Descrever a metodologia utilizada no trabalho de campo relativo à fauna, referência das espécies confirmadas no terreno e indicação dos seus biótopos de ocorrência,
bom como das espécies com ocorrência provável na área do projecto e envolvente próxima.”
5.3 –“Alterar e complementar o elenco florístico apresentado, de modo a agrupar as espécies por estratos (arbóreo, arbustivo e herbáceo) e indicar a sua localização por biótopo de ocorrência, bem como os seus nomes comuns e o seu estatuo de protecção, à semelhança do elenco faunístico.”
5.4-“Apresentar uma carta dos biótopos a uma escala maior, com maior detalhe e melhor visualização da informação, nomeadamente com a localização das áreas de flora
natural em regeneração, das áreas ardidas e das áreas de ocorrência de espécies invasoras/exóticas.”
5.5 –“Esclarecer sobre a eventual ocorrência ou indícios na área de estudo de Habitat
Naturais ou Seminaturais, conforme elenco de Habitats apresentado em anexo, bem como de espécies da flora e da fauna a considerar no mesmo âmbito (Rede Natura 2000).”
5.6 –“Indicar e localizar as espécies exóticas e/ou invasoras mencionadas no capítulo de
avaliação de impactes, bem como eventuais acções de erradicação e controlo na área do
projecto.”
5.7 –“Esclarecer sobre a regeneração natural da vegetação autóctone subsistente e proposta de eventuais medidas/acções para o seu incremento.”
5.8 -“Caracterizar a importância dos recursos e valores naturais ocorrentes, em termos
da ecologia global do território em análise (área de estudo e envolvente).”
5.9-“Aprofundar a análise e avaliação dos impactes, em função do complemento da caracterização da situação de referência e, em particular, do impactes cumulativos, nome-
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adamente dos decorrentes da futura implantação das linhas eléctricas, especialmente no
que se refere à afectação da avifauna.”
5.10-“Apresentar a informação em falta referente ao Projecto de Integração Paisagística
(PIP), nomeadamente a memória descritiva e a cartografia dos perfis.”
5.11 –“Apresentar medidas de minimização mais aprofundadas e detalhadas, de caracter
geral e específicas, para todas as fases do projecto.”
5.12 –“Referir a eventual ocorrência na área de estudo de exemplares de espécies vegetais protegidas, nomeadamente de azevinhos e sobreiros, mencionando a legislação de
protecção aplicável.”
No Anexo III do presente documento apresenta-se uma nova caracterização, avaliação de
impactes e apresentação de medidas de minimização para o descritor Ecologia.
Relativamente ao Projecto de Integração Paisagística (PIP), apresenta-se em volume autónomo a memória descritiva e a cartografia do mesmo.
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6. SOCIOECONOMIA
6.1-“Identificar em cartografia específica das afectações do projecto em áreas agrícolas, com definição das áreas a afectar e a potencial desestruturação dessas áreas tendo
em conta todos os elementos do projecto: acesso, estaleiro, subestação.”
Esclarece-se que de acordo com a Figura 4.13, apresentada no EIA, não se verifica qualquer afectação de áreas agrícolas por parte do Projecto, sendo as mesmas apenas abrangidas
pela área de estudo.
6.2 -“Identificar em cartografia específica habitações e/ou actividades económicas
e/ou equipamentos sociais afectados pelo projecto em estudo; expondo de forma específica e sistemática a distancia das componentes do projecto às zonas potencialmente
afectadas.”
À semelhança do ponto anterior, não se verifica qualquer afectação do Projecto sobre habitações, actividades económicas e/ou equipamentos sociais. Salienta-se que todas as habitações e actividades económicas identificadas nas imediações do Projecto encontram-se cartografadas na Figura 4.13, apresentada no EIA, e descritas no âmbito do factor Componente
Social.
6.3 –“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 sectores de actividade associados ao processo construtivo da Subestação, através da
contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte, de materiais e de construção” e a eventual contratação de “mão-de-obra adicional […] para satisfazer as necessidades”. Contudo, não é possível prever ou quantificar essa informação dado que são decisões que caberão à entidade executante (empreiteiro), responsável pela execução dos trabalhos que, nesta fase de AIA e antes do licenciamento administrativo, ainda não estão adjudicados.
6.4 –“Identificar o trajecto que se prevê seja percorrido pelas máquinas aquando da
fase de construção e se passa por equipamentos sociais sensíveis, como sejam, escolas,
centros de saúde, entre outros.”
O trajecto que se prevê que seja percorrido durante a fase de construção irá consistir na utilização da Estrada Municipal EM607, a partir de Fafe, e a EM1788, em direcção a Devezinha, que serve de acesso à Subestação.
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De acordo com o trabalho de campo realizado, não foi detectada a presença de equipamentos sociais sensíveis ao longo do percurso efectuado na EM1788.
6.5 –“Apresentar uma planta que identifique claramente a rede viária local, de acesso
à subestação.”
Refira-se que o acesso à Subestação será efectuado, tal como referido na resposta ao ponto
anterior, pela EM1788, cuja implantação já consta em diversas figuras apresentadas no
EIA, designadamente as Figuras 3.1, 3.3 e 3.4.
6.6 –“Explicitar o plano de comunicação às populações, dos objectivos e implicações
do projecto, que para a fase de construção, quer para a fase de exploração.”
A proposta de plano de comunicação será enviado posteriormente pela REN, S.A. à Agência Portuguesa do Ambiente.
6.7 –“Rever o capítulo de avaliação de impactes, tendo em conta o aprofundamento da
situação de referência, bem como as medidas a aplicar em função da nova caracterização dos impactes ambientais.”
Face às respostas efectuadas nos pontos anteriores, mantém-se a avaliação de impactes e
respectivas medidas de minimização efectuadas no âmbito do factor ambiental Componente
Social.
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7. AMBIENTE SONORO
7.1 –“Rever o parágrafo incluído na página 164/320 do EIA que refere um Lden de 42,5
dB(A) que não consta no quadro 4.17.”
No capítulo da Caracterização do Ambiente Afectado pelo Projecto, no subcapítulo do factor
ambiental Ambiente Sonoro (subcapítulo 4.84), foi considerado por lapso um valor de Lden de
42,5 dB(A) no parágrafo na página 164/320.
Efectivamente esse valor não consta no Quadro 4 apresentado no EIA, e também não consta no
Estudo de Condicionamento Acústico (ECA), apresentado no Anexo V – Ambiente Sonoro do
EIA (Volume III).
No Quadro seguinte apresentam-se assim os resultados obtidos, sob forma integrada:
QUADRO 4 – Resultados das medições realizadas – Ruído Residual [dB(A)]
Situação

Ponto
PR01
(ruído residual)

Ponto
PR02
(ruído residual)

Período

Nível sonoro
(LAeq)

Diurno

39,0

Entardecer

35,3

Nocturno

29,9

Diurno

42,3

Entardecer

40,7

Nocturno

40,6

E no Quadro 5 são apresentados, para cada um dos períodos de referência, os resultados da
análise conforme o critério regulamentar referenciado por “ Valores Limite de Exposição”.
QUADRO 5 – Análise de cumprimento de critério legal (Valores Limite de Exposição)
Ponto de
Análise

Critério

PR01

Exposição

PR02
(1)
(2)
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Situação em Análise

Valor obtido
(2)

Requisito Legal
(1)

Ruído em período noturno

Ln = 30 dB(A)

Ln ≤ 53 dB(A)

Ruído diurno/entardecer/noite

Lden = 39 dB(A)

Lden ≤ 63 dB(A)

Ruído em período noturno

Ln = 41 dB(A)

Ln ≤ 53 dB(A)

Ruído diurno/entardecer/noite

Lden = 47 dB(A)

Lden ≤ 63 dB(A)

Exposição

– Considerando a classificação de “zona não classificada”.
– Valores arredondados às unidades.
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Da análise efectuada aos resultados das medições efectuadas, concluiu-se que os Valores Limite de Exposição, estabelecidos pelo n.º 3 do Artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído, são
cumpridos nos pontos de medição.
7.2 –“Apresentar uma previsão do ruído gerado na fase de construção. Efectivamente,
estranha-se que numa fase de projecto de execução se mencione que “não existem dados
precisos acerca do ruído gerado nos processos construtivos, nomeadamente pelos equipamentos (uma vez que o ruído produzido varia com o número total de equipamentos em
obra num determinado momento).” – quando é natural (e expectável) que o plano de
avanço de obras já esteja planeado e, portanto, esses dados – mesmo que estimados – já
sejam conhecidos/estimados.”
De acordo com informação da REN, S.A., e tal como referido no EIA, a utilização de maquinaria pesada e o tráfego de camiões para transporte de materiais e equipamentos serão responsáveis pelo aumento dos níveis sonoros contínuos, que podem atingir valores da ordem de 80
dB(A) a 90 dB(A), em termos de LAeq, a uma distância de 10 m a 15 m das fontes emissoras, ou
seja, que a maquinaria pode atingir valores da ordem de 80 a 90 dB. Quanto ao plano de avanço de obras, efectivamente esse ainda não existe nesta fase, uma vez que o Projecto ainda se
encontra em fase de AIA.
7.3 –“Explicitar porque motivo são utilizados três transformadores de um tipo – mais
ruidosos – e um de outra natureza – à partida mais silencioso. Acresce que não foram
fornecidos dados técnicos sobre a emissão sonora dos transformadores que serão utilizados – página 253/320.”
De forma a responder ao pedido, esclarece-se que não se trata de um transformador ser menos
ruidoso que os restantes 3. A diferença nos valores apresentados no Estudo de Condicionamento Acústico (ECA), entre os transformadores TR1, TR3 e TR4 e o transformador TR2, deve-se
ao facto dos primeiros 3 serem transformadores novos enquanto o último é um transformador
que será transferido da subestação de Riba de Ave. Os quatro transformadores são iguais, sendo todos trifásicos 150/60 kV, com potência de 170 MVA, caracterizados com base na documentação da REN, “Especificação Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Transformadores
de Potência – ET-EQATTP001, Revisão: K”, de Fevereiro de 2011, que dá cumprimento às
normais internacionais.
Enquanto que os valores dos transformadores novos (TR1, TR3 e TR4) são teóricos, os valores
(mais baixos) do transformador TR2 foram obtidos no seguimento de medições efectuadas no
âmbito do ECA da Subestação de Riba de Ave. De qualquer forma, independentemente da ori-
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gem dos transformadores utilizados, importa lembrar que se verifica o cumprimento do Critério
dos Valores Limite de Exposição regulado pelo Artigo 11º do R.G.R., para todos os cenários
considerados e que, os valores dos níveis sonoros prospectivados evidenciam a satisfação do
Critério de Incomodidade, em todos os receptores considerados e para todas as configurações
da Subestação. Quanto aos dados técnicos, foram fornecidos no relatório síntese do EIA os dados técnicos relevantes, os restantes encontram-se no ECA (Anexo V – Ambiente Sonoro do
Volume III do EIA).
7.4 –“Complementar a análise dos impactes no ambiente sonoro com a caracterização da
situação de referência e avaliação de impactes do receptor sensível identificado no factor
ambiental “Componente social” como habitação localizada a 228 m do projecto (p.191).”
Esclarece-se que o receptor sensível identificado a 228 m no factor ambiental Componente Social é o mesmo que o ponto de medição PH01 que consta do Estudo de Condicionamento
Acústico (ECA) do EIA, considerado a uma distância de 304,2 m. Estas diferenças nas distâncias devem-se ao facto de na primeira ter-se tido em conta o ponto mais próximo da plataforma
e no segundo o centro do transformador TR 2, localizado no centro da plataforma da Subestação.
7.5 –“Avaliar impactes cumulativos com as linhas que vão chegar e partir à/da subestação.”
Refere-se que à data de elaboração do EIA do Projecto da Subestação de “Fafe” desconhecia-se
quais os impactes associados ao funcionamento da Subestação em simultâneo com as linhas
eléctricas previstas (abertura da linha Caniçada – Riba de Ave2/Guimarães e abertura da linha
Terras Altas de Fafe-Riba de Ave).
Presentemente, após a elaboração do EIA da Abertura da Linha Caniçada – Riba de
Ave2/Guimarães, a 150 kV, e tendo como referência que na chegada à Subestação esta linha e
a linha da abertura de Terras Altas de Fafe-Riba de Ave entram e saem paralelas da Subestação
de Fafe, consegue-se estimar um valor quanto aos impactes cumulativos da Subestação com as
linhas que vão ligar à Subestação de Fafe.
Assim, aos resultados apresentados para a Subestação, na sua configuração final com ventilação forçada, foi feita a soma logarítmica do ruído particular de cada linha prevista tendo em
conta os resultados apresentados no Estudo de Impacte Ambiental da Abertura da Linha Caniçada – Riba de Ave 2/Guimarães.
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De seguida apresentam-se os resultados no Quadro 6, os quais encontram-se abaixo dos valores
limite de exposição, Ln ≤ 53 dB(A) e Lden ≤ 63 dB(A).
QUADRO 6 – Resultados da avaliação dos impactes cumulativos do ruído

Receptor
em Análise

Situação Actual
+ Previsão
da Subestação
dB(A)

Previsão da Linha
Caniçada
- Riba de Ave2/
Guimarães)
dB(A)
Ln
Lden

Previsão da Linha Terras Altas
de Fafe – Riba de
Ave
dB(A)
Ln
Lden

Ln

Lden

PH01

37

45

0

0

0

PH02

36

44

0

0

PH03

39

47

0

PH04

42

49

PH05

41

48

Ruído Ambiente
Cumulativo
dB(A)
Ln

Lden

0

37

45

0

0

36

44

0,1

0

0,1

39

47

0

0,1

0

0,1

42

49

0

2,2

0

2,2

41

48

Refira-se que as linhas previstas irão gerar um nível sonoro de longa duração na ordem dos 22
dB(A) a uma distância de 0 metros da mesma, sendo que nos receptores considerados será praticamente imperceptível tal como é demonstrado pelos valores obtidos da modelação acústica
da Linha Caniçada – Riba de Ave 2/Guimarães.
Do exposto no Quadro anterior, prevê-se que os impactes cumulativos na fase de exploração do
Projecto da Subestação, juntamente com as linhas Terras Altas de Fafe-Riba d’Ave e Caniçada
– Riba deAve2/Guimarães são pouco significativos e que os Valores Limite de Exposição, estabelecidos pelo n.º 3 do Artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído, são cumpridos nos receptores mais próximos.
7.6 –“Complementar a avaliação de impactes, medidas de minimização e plano de monitorização com a informação resultante dos esclarecimentos acima solicitados (alteração
da emissão sonora dos transformadores e acréscimo de receptor sensível mais próximo
do que os previamente identificados).”
De acordo com os esclarecimentos prestados nos pontos anteriores, considera-se que a avaliação de impactes e as medidas de minimização não carecem de alterações, reiterando-se a não
necessidade de implementar um plano de monitorização para o ambiente sonoro.
7.7 –“Indicar se a revisão do PDM de Fafe, em curso, inclui uma proposta de classificação acústica de zonas e se for esse o caso, completar a avaliação de impactes face a essa
informação.”
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De acordo com informação obtida junto da Câmara Municipal de Fafe, não existe proposta de
classificação acústica de zonas no concelho para o local da Subestação.
7.8 –“Explicitar porque motivo a ventilação nocturna “só funciona em situações esporádicas de perturbação da rede durante o período nocturno”.”
Tal como referido na nota de rodapé do quadro 8, página 20 do Estudo de Condicionamento
Acústico (ECA), apresentado no Anexo V do EIA:
“Segundo indicações da REN, o sistema de ventilação forçada só funciona em situações esporádicas de perturbação da rede durante o período nocturno. Desta forma, assumiram-se os valores de ruido ambiente sem o sistema de ventilação forçada em funcionamento como representativos do período nocturno com o sistema de ventilação forçada a funcionar.”
Esclarece-se que enquanto no período diurno se projectam configurações de ruído ambiente
tanto com ventilação forçada como sem ventilação forçada, o mesmo não se verifica no período nocturno. Devido ao menor consumo e também devido às temperaturas mais baixas, no período nocturno, a probabilidade de utilização de ventilação forçado é extremamente reduzida,
podendo apenas eventualmente verificar-se “em situações esporádicas de perturbação de rede”.
7.9 –“Corrigir nas folhas do anexo 1 – diagramas, a referência de medições do LAeq segundo a NP 1730 que se encontra desactualizada.”
Esclarece-se que a referência de medições do LAeq segundo a NP 1730, apresentada no anexo 1
do relatório do Ambiente Sonoro (Anexo V do Volume III do EIA), encontrava-se actualizada,
uma vez que a medição dos espectros dos transformadores foram realizadas antes da mudança
de Norma regulamentar.
7.10 –“Esclarecer se foram seguidos os pressupostos da NP ISSO 1996 e do Guia da
APA em relação às medições. No caso afirmativo incluir os dados em falta que esses
consideram.”
Esclarece-se que os ensaios foram realizados segundo as metodologias técnicas expressas nas
seguintes normas:
– NP ISO 1996-1:2011
– Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente
– Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos de avaliação;
– NP ISO 1996-2:2011
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– Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente
– Parte 2: Determinação dos níveis de pressão sonora do ruído ambiente;
– Guia prático para medições de ruído ambiente – no contexto do Regulamento Geral do
Ruído tendo em conta a NP ISO 1996. Agência Portuguesa do Ambiente, Outubro 2011.
Esclarece-se ainda que para a realização do ensaio foi utilizado o equipamento descrito no quadro seguinte, sendo apontada a data correspondente à última calibração ou verificação metrológica.
QUADRO 7 – Equipamento – verificação/calibração
Equipamento

Marca/Modelo

Data

Sonómetro

Rion NA-27
(SN: 01191104)

2011/10/20

Sonómetro

Rion NA-27
(SN: 01111681)

2011/12/07

Termohigrómetro

Dostmann Elect. H560
(SN: DE68422510)

2011/02/28

Anemómetro

Airflow LCA 301
(SN: 0202143)

2011/06/01

As medições foram realizadas como se indica no Quadro 8.
QUADRO 8 – Descrição de ensaios
Situação

Tipo de ensaio

Ponto PR01

Caracterização do ruído residual

Ponto PR02

Caracterização do ruído residual

Os ensaios, no que respeita ao posicionamento dos microfones na captação de sinais, seguiram
o que está determinado na alínea a) do número 4 do Artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído.
Na calibração dos sonómetros, a diferença máxima registada, relativamente a cada medição, foi
inferior a 0,5 dB, evidenciando serem aceitáveis os desvios, de acordo com o que está estipulado nos Procedimentos Técnicos Internos desta Organização.
Os dados colhidos nas campanhas de medição, assim como certificados de calibração apresentam-se no Anexo III do presente documento.
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8. GEOLOGIA
8.1 –“Incluir medidas para a fase de desactivação que previnam a instabilidade da plataforma. Efectivamente, na fase de desactivação após a retirada dos equipamentos, a plataforma permanecerá in situ. A falta de manutenção da drenagem da plataforma poderá
induzir a ocorrência de deslizamento de terras.”
De acordo com o referido no EIA (Capítulo 3.2.3), as subestações da RNT não são, em geral,
desactivadas, sendo antes objecto de remodelações que consistem na substituição de equipamentos obsoletos ou insuficientes, visando a melhoria do funcionamento da instalação. Os
equipamentos substituídos são em geral instalados noutras subestações desde que ainda possuam valia técnica.
Apesar de não ser previsível a desactivação da presente Subestação uma vez que a mesma fará
parte integrante do nó da rede de MAT, garantindo a alimentação aos consumos dos concelhos
de Guimarães, Fafe, Vizela e Felgueiras, na eventualidade de uma desactivação da Subestação
será mantida a plataforma.
Por conseguinte, como medida de minimização propõe-se que após a retirada dos equipamentos, seja mantida a drenagem dos taludes existentes na plataforma e alguma da drenagem no interior da mesma, de modo a evitar a infiltração de água e consequente alteração do maciço rochoso.
O interior da plataforma poderá ser revestido com terra vegetal e coberta de sementeira de forma a garantir um melhor escoamento das águas e evitando assim a erosão dos solos.
A sementeira a colocar pode ser equivalente à projectada para os taludes de aterro, apresentada
no projecto de execução da Subestação.
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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RESUMO NÃO TÉCNICO
“O Resumo Não Técnico (RNT) deve ser reformulado, de forma a integrar as questões
solicitadas anteriormente sempre que tal se justificar.
O RNT deve ainda apresentar, com maior pormenorização, a informação constante no
capítulo “Medidas de Minimização” e cartografia com a implantação do Projecto
(Formato A3 ou A4).”
O Resumo Não Técnico foi reformulado de forma a reflectir as informações adicionais solicitadas, sendo o mesmo apresentado em volume autónomo.

Alfragide, Setembro de 2013
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