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UNIDADES
A - (Ampére) unidade de corrente eléctrica.
grd - (Grados) unidade de medida angular muito usada em topografia; um ângulo recto mede 100 grd.
Hz — (Hertz) unidade de frequência, o número de vezes que uma grandeza varia por segundo; nas redes de energia da Europa a frequência da tensão é de 50 Hz.
N - (Newton) unidade de força; 10 N correspondem aproximadamente a um kgf (quilograma-força) ou seja, o peso que tem um corpo de massa igual a 1 kg (quilograma).
, k, M — (micro, quilo, mega) - símbolos de múltiplos que representam respectivamente:
10-6, 103 e 106.
V — (Volt) unidade de tensão eléctrica; na RNT - Rede Nacional de Transporte as instalações, incluindo as linhas eléctricas aéreas são de 150, 220 e 400 kV; todas as tensões de 110
kV ou mais são designadas de MAT - Muito Alta Tensão.
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GLOSSÁRIO
Apoio - Numa linha eléctrica aérea, é a estrutura à qual estão fixados ou apoiados os cabos
condutores e de guarda.
Apoio de suspensão - Numa linha eléctrica aérea, é a estrutura à qual estão apoiados (suspensos) os cabos condutores e de guarda.
Cabo condutor - Numa linha eléctrica aérea, é o cabo que transporta a energia eléctrica.
Cabo de guarda ou de terra - Numa linha eléctrica, é o cabo que não está energizado, mas
cuja função é de protecção à linha (contra descargas atmosféricas) ou às pessoas (contra curto circuitos por falha de isolamento); estes cabos situam-se por cima dos cabos condutores.
Cabo tipo OPGW (Optical Ground Wire) - Cabo que possui no seu interior fibras ópticas
destinadas às funções de telemedida e telecontrolo bem como de telecomunicações em geral.
1

Campos Electromagnéticos (CEM ) - Modelo físico-matemático que associa um dado
ponto do espaço de uma determinada energia de radiação; a energia de radiação é tanto maior quanto maior é a frequência da radiação; quanto maior a frequência, menor será a distância entre uma onda e a seguinte (isto é, mais pequeno será o comprimento de onda); as linhas de transporte de electricidade originam radiação electromagnética com um comprimento de onda de 6 000 km, correspondente à frequência de 50 Hz.
Características de inércia (massa) e de elasticidade - Em linhas eléctricas aéreas, com referência a dispositivos mecânicos de amortecimento de vibrações eólicas, instalados nos cabos; estes dispositivos pretendem dissipar a energia de vibração, impedindo fenómenos de
ressonância que ampliam aquela energia; a eficácia desta acção depende das características
de massa e de elasticidade dos referidos dispositivos.
Chaminé prismática - Em linhas eléctricas aéreas, é a porção da fundação de uma pata de
um apoio (estrutura metálica treliçada) acima da base da fundação, geralmente com a forma
de um paralelepípedo ligeiramente oblíquo; no interior desta parte da fundação, em betão,
encontra-se embebida a parte metálica da pata do apoio, em geral até à base da referida fundação; a chaminé de uma fundação aflora em geral, fora do solo, em cerca de 0,5 a 1 m.
Circuito de terra - Circuito formado por elementos metálicos, cuja função geral é a de condução de correntes de curto circuito (também designadas correntes de defeito), em caso de

1

Sigla em inglês EMF – Electromagnetic Fields
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falha de isolamento; nas linhas eléctricas aéreas da RNT - Rede Nacional de Transporte, este
circuito é formado pelos cabos de terra (também designados de guarda, pois têm esta dupla
função), a estrutura metálica dos apoios e pela ligação desta estrutura, através de cabos, a
eléctrodos de terra que são enterrados no solo na zona vizinha ao apoio; a ligação de todos
os apoios pelos cabos de terra assegura a distribuição por todos os apoios e subestações terminais da corrente de defeito, diminuindo significativamente (em cerca de 60 a 75%) a corrente em cada apoio; os eléctrodos de terra são desenhados para assegurarem, relativamente
à corrente de defeito em cada apoio, que a tensão de toque não é susceptível de causar correntes percorrendo o corpo humano capazes de provocar danos; os eléctrodos de terra são
desenhados também para assegurarem, relativamente à corrente de defeito em cada apoio,
que a tensão de passo não é susceptível de causar correntes percorrendo o corpo humano capazes de provocar danos; de particular relevância para este tema é também a existência, em
todos os circuitos da RNT, de sistemas de protecção eficazes, capazes de detectar a ocorrência de um defeito de curto-circuito e de eliminá-lo (através do accionamento de equipamento
de protecção - disjuntores) em tempos sempre inferiores a 500 mseg (na ordem de 300 mseg
e menos).
Condições geotécnicas do terreno - Características mecânicas do solo (consistência, pressões admissíveis, e outras) que permitem determinar a adequação deste, a uma fundação de
tipo normalizado ou a necessidade de dimensionamento particular, eventualmente com recurso a sondagens específicas; um caso onde invariavelmente existe necessidade de dimensionamento particular das fundações de apoios, ocorre nos terrenos alagados ou que, situando-se em leitos de cheia, podem ficar alagados.
Condutores geminados (mais correctamente, feixe de condutores geminados)- Associação
em cada fase (as linhas eléctricas possuem em geral, em cada circuito, 3 sistemas de condução, um para cada fase de um sistema eléctrico trifásico) de um conjunto de dois condutores;
um feixe pode associar três e quatro condutores, ou mais, sendo no entanto a ocorrência de
mais de quatro condutores relativamente rara; os condutores são dispostos de forma próxima
(são da mesma fase), separados por peças metálicas designadas separadores, que mantêm a
estabilidade mecânica, impedindo que batam uns nos outros e também amortecendo as vibrações eólicas; na RNT, a solução de feixe geminado está normalizada para o nível de tensão de 400 kV, garantido esta solução valores adequados no referente aos efeitos consequentes ao efeito de coroa (perdas, ruído audível e interferências radioeléctricas).
Conjuntos sinaléticos - Placas fixadas em todos os apoios de linhas eléctricas aéreas da
RNT, contendo informação de alerta e segurança (números de telefone de emergência, perigo de morte) e de identificação (designações das linhas e circuitos e números dos apoios).
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Consolas - O mesmo que braços; partes dos apoios onde se encontram directamente fixadas
(amarrados ou suspensos) os cabos condutores e os cabos de guarda.
Correntes de defeito (ver também circuito de terra)- O mesmo que correntes de curto circuito; as correntes que se escoarão através do circuito de terra em caso de falha de isolamento; os tipos de defeito que poderão ocorrer serão de curto-circuito entre duas fases ou entre
uma fase e a terra, sendo este último o mais provável, comparativamente.
Curto-circuito - Estabelecimento de um caminho de impedância geralmente reduzida entre
dois ou mais condutores activos com eventual intervenção da terra, ou entre esta e um único
condutor activo. Esta ocorrência de origem diversa condiciona a exploração da rede, submetendo o equipamento a solicitações anormais e conduzindo por vezes a situações de risco para a integridade de pessoas. Existe equipamento de protecção instalado e adequadamente parametrizado com vista à eliminação deste tipo de defeitos.
EDS (Every Day Stress) - Valor percentual da tensão mecânica mais frequente dos cabos
condutores ou de terra relativamente à tensão de rotura (UTS - Ultimate Tensile Strength)
dos mesmos cabos; a tensão mecânica dos cabos varia com as condições atmosféricas (temperatura ambiente) e de carga energética da linha; estas variações têm sobreposições periódicas e não-periódicas diversas, sendo convencional definir aquele valor em Portugal por referência à temperatura ambiente de 15º C; este parâmetro intervém na análise económica da
linha e também na análise mecânica dos fenómenos de fadiga em resultado de vibrações eólicas.
Efeito de coroa - Fenómeno que ocorre na presença de um intenso campo eléctrico; as moléculas de gás do ar são ionizadas, originam milhares de descargas eléctricas 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.
Estruturas metálicas treliçadas - Na RNT, são o tipo geral de apoios que são usados; a estrutura treliçada (treliça = malha) é aquela que é formada por peças lineares (geralmente perfis L, vulgo cantoneiras) ligadas entre si por chapas e parafusos.
Flecha - Numa linha eléctrica aérea e em cada vão, a medida do comprimento entre o ponto
mais baixo dos cabos e o ponto de fixação mais baixo (flecha de nível) ou, mais comum, a
medida do comprimento entre uma linha imaginária que una os pontos de fixação nos extremos do vão e os cabos, a meio vão.
Hastes de guarda - Numa linha eléctrica aérea, e por simplificação de linguagem, as hastes
ou braços são as estruturas que num apoio suportam o(s) cabo(s) de guarda.
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2

ICNIRP (International Commission on Non-ionising Radiation Protection ) - Organismo
internacional independente cujo objectivo é o estudo dos efeitos sobre o ambiente e a saúde
3
humana das radiações não-ionizantes (isto é na gama de frequências de 0 Hz a 300 GHz microondas); a radiação com origem em todos os sistemas eléctricos de energia na Europa
tem frequência de base de 50 Hz (gama de baixas frequências) a que corresponde um comprimento de onda de 6 000 km; as recomendações do ICNIRP quanto a valores limites de
exposição permanente do público em geral foram endossados pelo Comité de Orientação
4
Científica da Comissão Europeia, e homologados em Junho de 1999 pelos Ministros da Saúde dos Países membros da UE.
Isolador - Numa linha eléctrica aérea, dispositivo feito em material não-condutor de corrente eléctrica (material isolante, normalmente cerâmica, vidro ou materiais plásticos sintéticos), destinado a isolar os cabos energizados (condutores) das estruturas de suporte; nas linhas da RNT estes isoladores encontram-se associados em conjuntos designados cadeias de
isoladores, nos quais o número de isoladores é o necessário para garantir o adequado nível
de isolamento em função das tensões eléctricas que podem ocorrer nos condutores.
LAT - Linha de Alta Tensão.
LMAT - Linha de Muito Alta Tensão.
Linha de fuga - Característica de cada isolador que mede a capacidade de isolamento a uma
determinada tensão; mede-se em mm/kV; o conhecimento da linha de fuga de um determinado isolador permite determinar, para se obter um determinado nível de isolamento, quantos isoladores devem ser usados na constituição de uma cadeia.
Neopreno - Material sintético com características similares à da borracha utilizada nas pinças de suspensão das linhas da RNT; uma manga de neopreno fica intercalada entre o cabo e
as peças metálicas (varetas) que efectuam o aperto mecânico; esta técnica apresenta vantagens relativamente a um aperto directo de peças metálicas, protegendo directamente o cabo e
agindo por sua vez como amortecedor relativamente às vibrações eólicas, com redução
significativa dos danos por fadiga.
Nível de poluição - Classificação de um determinado local em função da existência e concentração de poeiras, poluição salina e industrial, as quais degradam o comportamento dos

2
3
4

Comissão Internacional para a Protecção das Radiações Não-Ionizantes.
GHz = Giga Hertz = 1 000 000 000 Hz
Scientific Steering Committee
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isoladores. A classificação qualitativa prevista no Guia de Coordenação de Isolamento (ligeira, média, forte e muito forte), traduz-se quantitativamente na exigência de valores crescentes para a linha de fuga específica dos isoladores a utilizar.
OPGW - Cabo de guarda que possui no seu interior fibras ópticas destinadas a diversas funções de comunicação.
Painel - Conjunto de aparelhagem de corte, seccionamento e medida, supervisionado por
equipamento de comando, controlo e protecção, tendo a função de implementar, de acordo
com uma filosofia topológica determinada em consonância com as necessidades de exploração, a interface dos barramentos da instalação com o equipamento interno desta e os ramos
da rede que nela confluem.
Perturbações radioeléctricas - Ruído introduzido no espectro de frequências de rádio e TV
em resultado das micro disrupções eléctricas que podem ocorrer nas vizinhanças dos cabos
condutores (efeito coroa); as linhas da RNT são desenhadas para limitar este ruído a limites
normalizados.
Pinças de suspensão - Peças metálicas intercaladas entre o extremo inferior da cadeia de
suspensão e o cabo (condutor ou de terra), com o papel de fixação directa desse cabo.
Posto de Seccionamento - Nó de rede de MAT dotado apenas de equipamento de seccionamento (eventualmente de medida e controlo).
Prospecção arqueológica - As áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras,
áreas de empréstimo, outras áreas) deverão ser prospectadas, antes do início da obra, no caso
de se situarem fora das zonas prospectadas no decurso deste EIA.
Regimes transitórios - Regimes de funcionamento de uma rede eléctrica fora do estado de
equilíbrio (designado regime estacionário); os regimes transitórios ocorrem durante curtos
períodos de tempo, quando ocorrem manobras de equipamento, quando ocorrem incidentes
de curto circuito e de descargas atmosféricas (raio).
Registo documental - Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na elaboração de memória descritiva das ocorrências de interesse patrimonial que possam ser destruídas em consequência da execução do projecto ou sofrer danos decorrentes da proximidade
em relação à frente obra.
RNT - Rede Nacional de Transporte – Constituída pela rede de Muito Alta Tensão, pela
rede de Interligação, pelas instalações do Gestor de Sistema e pelos bens e direitos conexos.
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A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. possui a concessão de exploração da RNT em regime de utilidade pública.
RSLEAT - Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta tensão (Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro);
Ruído acústico - Numa linha eléctrica aérea, ruído na gama de frequências audíveis com
origem nos cabos energizados, através de dois mecanismos diferentes: vibração eólica em
regime turbilhonar e agitação molecular em resultado do efeito coroa; as linhas da RNT são
desenhadas para limitar este ruído em conformidade com o disposto no Regulamento Geral
de Ruído.
Subestação - Nó de rede dotado de equipamento de corte, seccionamento, medida, controlo,
protecção e transformação MAT/MAT e/ou MAT/AT. Por nó de rede entenda-se a instalação caracterizada topologicamente pela confluência de ramos da rede (linhas e ramais).
Tensão – A tensão nominal de uma linha é o valor da diferença de potencial eléctrico entre
os condutores dessa linha e o solo suposto ao potencial zero. Os valores de tensão nominal
das linhas eléctricas (ou melhor, de instalações e equipamentos eléctricos) estão normalizados. O valor desta tensão caracteriza ou parametriza de várias maneiras as instalações. Em
particular, a geometria das linhas é condicionada pelo valor da tensão, quer pelos valores das
distâncias mínimas a observar para o bom funcionamento dos equipamentos, como pelas
distâncias de segurança ao solo e a outros obstáculos sobrepassados, ou em geral, na vizinhança da linha. Um conjunto de siglas é usado habitualmente para designar genericamente
o nível de tensão das linhas nas redes de distribuição e transporte em Portugal:
BT (Baixa Tensão)

: Un ≤ 1kV

MT (Média Tensão)

: 1kV <Un≤ 45kV

AT (Alta Tensão)

: 45kV <Un≤ 110kV

MAT (Muito Alta Tensão)

: 110kV >Un

Tensões induzidas - Tensões eléctricas que podem ocorrer em objectos metálicos situados
na vizinhança de qualquer fonte de campo electromagnético, incluindo linhas eléctricas aéreas; para as linhas eléctricas ocorrem dois mecanismos de acoplamento conducentes ao aparecimento de tensões: indução eléctrica ou capacitiva e indução magnética; no primeiro caso
ocorrem cargas eléctricas à superfície dos objectos metálicos, as quais podem escoar-se
através de uma pessoa que toque o objecto; no segundo caso, presumindo-se um objecto li20713_md
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near disposto paralelamente à linha eléctrica este poderá ser percorrido por correntes eléctricas.
Tensão mecânica de esticamento (normalmente referenciada ao EDS) - Em linhas eléctricas aéreas, a tracção a que os cabos estão submetidos num estado termo-mecânico de referência; esta tracção é determinada durante a montagem dos cabos, na operação de regulação,
de uma forma indirecta, através da medição e controle das flechas
Traçado - Caminho a seguir pela linha no interior de um corredor; corresponde à localização espacial precisa da linha e é ditado pelas características técnicas desta (ângulos, largura
da zona de protecção) e por condicionantes económicas (comprimento, tipo de fundações e
postes) e ambientais (minimização dos impactes dentro do corredor).
Vão - Numa linha eléctrica aérea, é o espaço entre dois apoios.
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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1 - INTRODUÇÃO
1.1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO E DA FASE DE DESENVOLVIMENTO DO MESMO
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere-se ao Projecto da “Abertura da Linha
Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe”, em fase de projecto de execução, que se desenvolve nos concelhos de Póvoa de Lanhoso, Guimarães e Fafe.
O EIA integra duas fases complementares:
-1ª Fase, Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, no qual se escolheu o corredor para desenvolvimento do projecto executivo das futuras ligações à subestação de
Fafe (1.ª e 2.ª ligação) e o local da subestação. Este estudo é por isso comum aos 3
processos que seguiram separadamente para AIA, sendo este o último;
- 2.ª Fase, Estudo de Impacte Ambiental do projecto de execução que se apresenta neste documento.
A abertura da Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
(LAF.RA-SFAF), permitirá reforçar a alimentação da Rede Nacional de Distribuição
(RND), nos concelhos de Guimarães, Fafe, Felgueiras e Vizela, assim como garantir a segurança N-1 na alimentação àquela nova infra-estrutura da Rede Nacional de Transporte
(RNT). De referir que a subestação de Fafe (SFAF) já se encontra em construção nas freguesias de Armil e Cepães, no concelho de Fafe (Processo AIA nº 2688). As linhas de transporte de energia e a futura Subestação de Fafe permitirão dotar esta zona de uma estrutura de
alimentação sólida e duradoura, cumprindo com os Padrões de Segurança para o Planeamento da RNT, contribuindo assim para um reforço substancial da garantia e qualidade de serviço no abastecimento eléctrico à rede de distribuição nesta região.
Refira-se que recentemente o EIA da 1ª ligação à subestação de Fafe, designado por ”Abertura da Linha Caniçada-Riba de Ave 2/Guimarães, a 150 kV (LCD.RA2/GR), para a Subestação de Fafe”, foi submetido a Avaliação de Impacte Ambiental, tendo sido já emitida a
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável condicionada (Processo AIA n.º 2702),
encontrando-se a infra-estrutura actualmente em construção.
A 2ª ligação à subestação de Fafe, que agora se apresenta, refere-se à abertura da Linha aérea Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150 kV, no actual vão 31-32, para ligação à futura
Subestação de Fafe, resultando no estabelecimento (em troço comum – linha dupla) das li20713_md
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nhas aéreas, a 150 kV, Terras Altas de Fafe-Fafe (LAF.FAF) e Fafe-Riba de Ave 2
(FAF.RA2), numa extensão de cerca de 13 773 m.
No Desenho 1, nas Peças Desenhadas, é apresentado o Enquadramento Geográfico e Administrativo e o troço da abertura da Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150 kV, para a
Subestação de Fafe, à escala 1/ 25 000, adiante designada apenas como LAF.RA-SFAF.
No Desenho 2 (Folhas 1 a 3) é apresentado o Projecto sobre os ortofotomapas, à escala
1/10 000.

1.2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE, PROJECTISTA E ENTIDADE LICENCIADORA
O proponente do Projecto é a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., adiante designada por
REN, S.A., concessionária da RNT.
O projecto técnico da LAF.RA-SFAF, a 150 kV foi realizado pela REN, S.A.
A entidade licenciadora é a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

1.3 - RESPONSÁVEIS E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
A elaboração do Estudo de Impacte Ambiental da LAF.RA-SFAF, a 150 kV é da responsabilidade da PROCESL - Engenharia Hidráulica e Ambiental, S.A., a qual reuniu para o efeito uma equipa técnica multidisciplinar, apresentada no Quadro 1.1.
A 2ª fase do EIA que se apresenta neste documento foi elaborada entre os meses de Outubro
de 2013 e Janeiro de 2015.
QUADRO 1.1 – Composição da equipa técnica responsável pela elaboração
do Estudo de Impacte Ambiental
NOME

Ana Isabel Salvador

Rita Cipriano Bento
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VÍNCULO À
PROCESL

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

FUNÇÃO/ESPECIALIDADE

Permanente

Licenciada em Engenharia Zootécni- Direcção e Coordenação Técnica dos
ca, Ramo Científico-Tecnológico;
Estudos Ambientais
Especialidade em Sistemas de InforSolos e Ocupação do solo
mação Geográfica
Paisagem

Permanente

Licenciada em Engenharia do AmbiAssessoria à Coordenação
ente; Pós-Graduação em Engenharia
Clima
Geográfica e Geoinformática (EspeQualidade do Ar
cialização em SIG)
Recursos Hídricos e Domínio Hídrico
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QUADRO1.1 – Composição da equipa técnica responsável pela elaboração
do Estudo de Impacte Ambiental (cont.)
VÍNCULO À
PROCESL

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

FUNÇÃO/ESPECIALIDADE

Permanente

Licenciada em Geologia Aplicada e
do Ambiente; Curso de Especialização em Geografia Física, Recursos e
Riscos Ambientais

Geologia

Permanente

Licenciada em Geografia, Ordenamento e Desenvolvimento, Mestre
em Ordenamento do Território e Planeamento Ambiental

Ordenamento do Território
Socioeconomia

Teresa Claro

Consultor externo

Licenciada em Ordenamento
do Território

Ricardo Vieira

Consultor externo

Licenciado em Engenharia
do Ambiente

Nuno Salgueiro

Permanente

Licenciado em Biologia; Especializado em Ciências e Tecnologias do
Ambiente; Especialista em Quirópteros

NOME

Vanessa Morais Batista

Inês Pereirinha Mendes

Ambiente Sonoro

Componente Ecológica

Permanente

Licenciado em Engenharia Florestal
e dos Recursos Naturais

João Lopes Nunes

Consultor externo

Licenciado em História, variante Arqueologia

Património

Tiago Mora Jorge

Permanente

Licenciado em Engenharia
do Ambiente

Cartografia e Sistemas de Informação
Geográfica

Nuno Leandro

1.4 - ANTECEDENTES À 2ª FASE DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
O “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental das Infra-estruturas da Rede
Nacional de Transporte de Electricidade” (APAI5, 2008), estabelece, no caso de novas linhas, a elaboração de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA) que visa
identificar alternativas de localização para o desenvolvimento de linhas, que evitem ou, pelo
menos, minimizem, a ocorrência de impactes. Esse estudo corresponde à 1.ª Fase de desenvolvimento do presente Estudo de Impacte Ambiental. A 2.ª Fase compreende o Estudo de
Impacte Ambiental propriamente dito, desenvolvendo-se em estreita interacção com o desenvolvimento do projecto de execução.

5

Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes
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1. ª Fase
Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais
(EGCA)

2.ª Fase
Estudo de Impacte
Ambiental
(EIA)

A PROCESL, S.A. elaborou, em Fevereiro de 2013, o Estudo de Grandes Condicionantes
Ambientais (apresentado integralmente no Volume IV), onde foram equacionadas todas as
situações ambientalmente mais desfavoráveis, em particular as que poderiam constituir um
impedimento legal ou, relativamente às quais, a presença da LAF.RA-SFAF poderia vir a
provocar impactes significativos.
Considerando que a implementação da linha agora em estudo irá alimentar a subestação de
Fafe, juntamente com a abertura da Linha Caniçada-Riba de Ave 2/Guimarães, este estudo
foi elaborado sobre um conjunto de infra-estruturas: a subestação e as linhas que a ela se ligam.
Na identificação das Grandes Condicionantes Ambientais foram retidas as condicionantes
impeditivas ou fortemente restritivas da implantação da linha e que, como tal, pudessem impedir a definição de alternativas de localização para a sua implantação, tendo sido definido
um corredor preferencial para o seu atravessamento.
O relatório do EGCA apresentado no Volume IV, constituiu o documento de partida para
uma tomada de decisão, centrada nas vertentes ambientais, de projecto e planeamento da
própria REN, S.A. As alternativas de localização de corredor foram avaliadas pela PROCESL, S.A. e pela REN, S.A. (com base na avaliação comparativa de alternativas efectuada
no EGCA), tendo-se optado por aquela considerada como mais favorável, e sobre a qual é
desenvolvido o presente EIA. Atendendo às cartas de condicionantes e de ordenamento dos
PDM dos concelhos abrangidos, à informação recebida das entidades contactadas, à análise
da fotografia aérea e às visitas de campos, foi possível evitar situações de maior condicionamento ou sensibilidade ambiental (vd. ponto 2.3.2 - Síntese do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais).
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1.5 - ENQUADRAMENTO LEGAL
De acordo com o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei
nº 47/2014, de 24 de Março, o presente Projecto está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), enquadrando-se no disposto:
- na Alínea b) do ponto 3 do Anexo II - “instalações industriais destinadas ao (...)
transporte de energia eléctrica por cabos aéreos (não incluídos no Anexo I)”:
. no caso geral - “Electricidade: ≥ 110 kV e ≥ 10 km”,
. e, no caso de atravessarem ou se localizarem em áreas sensíveis - “Electricidade: > 110 kV”.
Assim, no âmbito do processo de licenciamento da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, deverá ser
apresentado para avaliação o respectivo Estudo de Impacte Ambiental à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), que neste caso é a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA).
Para além desta legislação, foi consultada toda a legislação referente às Servidões e Restrições de Utilidade Pública bem como, os Planos de Ordenamento do Território em vigor na
região em estudo (vd. subcapítulo 3.1 – Enquadramento do Projecto).
A REN, S.A. tem atribuída a concessão de exploração da Rede Nacional de Transporte
(RNT) (Decreto-Lei nº 29/2006 alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 215-A/2012 e
Decreto-Lei nº 172/2006 alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 215-B/2012 ).
Estrutura Geral do Estudo de Impacte Ambiental
Em relação à metodologia adoptada na abordagem de cada uma das vertentes ambientais
consideradas neste estudo, essa foi baseada nos seguintes aspectos e, balizada num corredor
em estudo, definido, com a dimensão necessária para abranger todas as situações relevantes
para a análise de impactes de cada um dos factores ambientais analisados:


20713_md

Obtenção dos elementos relativos ao estado actual da qualidade do ambiente
do corredor em estudo, necessários à definição da situação de referência, com
recurso a pesquisa documental, trabalhos de campo e consulta a diversas entidades, para além do próprio conhecimento da equipa técnica relativamente ao
corredor em estudo, decorrente da elaboração do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais;
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Identificação e caracterização dos potenciais impactes ambientais determinados
pela construção, exploração e desactivação do Projecto;



Avaliação dos impactes resultantes da implementação do Projecto, utilizando
uma metodologia assente em critérios que permitem a respectiva classificação
em termos de sentido valorativo, efeito, magnitude, significância, probabilidade de ocorrência, duração e reversibilidade;



Proposta de medidas mitigadoras dos impactes negativos significativos determinados pelo projecto;



Identificação de programas de monitorização e gestão ambiental.

Deste modo, a nível biofísico, foram estudados os factores ambientais Clima, Qualidade do
Ar, Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos e Domínio Hídrico, Solos e Ocupação do
Solo, Ecologia, Ambiente Sonoro, Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do
Solo, Componente Social, Paisagem e Património Cultural.
A estrutura do EIA envolve, assim, uma introdução do Projecto, incluindo a identificação da
fase em que se encontra, do proponente e da entidade licenciadora, da equipa técnica responsável pela elaboração do EIA e os respectivos antecedentes (Capítulo 1); os objectivos e justificação do Projecto (Capítulo 2); a descrição do Projecto (Capítulo 3); a caracterização do
ambiente afectado pelo Projecto (Capítulo 4); evolução da situação actual sem Projecto (Capítulo 5); percepção de risco (Capítulo 6); identificação, previsão e avaliação de impactes
ambientais (Capítulo 7); a proposta de correspondentes medidas de minimização dos impactes negativos identificados (Capítulo 8); síntese de impactes e de medidas de minimização
(Capítulo 9); apresentação dos programas de monitorização (Capítulo 10); a identificação de
lacunas de informação (Capítulo 11); conclusões e recomendações (Capítulo 12); listagem
das principais referências bibliográficas (Capítulo 13).
Com o objectivo de expor toda a informação recolhida e trabalhada ao longo da elaboração
do estudo, o presente EIA é composto pelos seguintes Volumes:
Volume I - Resumo Não Técnico, resumo do EIA em linguagem não técnica, por forma a
facilitar a sua consulta pelo público. Este documento apresenta a identificação do dono da
obra e entidade responsável pelo EIA, objectivos do Projecto e descrição sumária do mesmo,
descrição dos principais impactes e das medidas de minimização e/ou compensação;
Volume II - Relatório Síntese, do qual faz parte o presente documento, identifica-se o Projecto e analisa-se a ocorrência dos eventuais efeitos nocivos e positivos no meio ambiente
envolvente, que poderão ocorrer por consequência da implantação do mesmo;
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32/358

Abertura da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

Volume III - Anexos Técnicos, são apresentados os documentos de suporte relevantes, de
modo a complementar a informação descrita e analisada no Relatório Síntese. Neste volume,
para além de apresentados os elementos de projecto necessários à boa compreensão do presente estudo, apresenta-se ainda o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e
Demolição (PPGRCD), onde constam os procedimentos de gestão de resíduos para a fase de
construção;
Volume IV - Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, apresenta-se integralmente
o estudo realizado na 1.ª Fase de EIA;
Volume V - Plano de Acompanhamento Ambiental, onde são estabelecidos os procedimentos que a equipa de Acompanhamento Ambiental terá de realizar para fiscalizar a actividade do empreiteiro em termos ambientais.
Para a elaboração deste Estudo de Impacte Ambiental, foram realizadas consultas às entidades intervenientes na definição das condicionantes e restrições à localização e implantação
da LAF.RA-SFAF, a 150 kV. As entidades contactadas são as que se listam de seguida:
- Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade (AGS);
- Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Norte, I.P.;
- Aeroportos e Navegação Aérea (ANA);
- Ascendi;
- Autoridade Florestal Nacional (AFN);
- Autoridade Nacional de Comunicações (ANACON);
- Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC);
- Brisa - Auto-estradas de Portugal;
- Câmara Municipal de Fafe;
- Câmara Municipal de Felgueiras;
- Câmara Municipal de Guimarães;
- Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso;
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR - Norte);
- Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR);
- Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG);
- Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP);
- Direcção Regional de Economia do Norte (DRE - Norte);
- Direcção Regional de Educação do Norte (DREN);
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- Estado Maior do Exército;
- Estado Maior da Força Aérea;
- Estradas de Portugal, S.A.;
- Galp Energia, SGPS, S.A.;
- Guarda Nacional Republicana (GNR);
- Instituto da Água (INAG);
- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);
- Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRH);
- Instituto Geográfico Português (IGP);
- Direcção Geral do Património Cultural (DGPC);
- Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC);
- Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI, I.P.);
- Instituto de Turismo de Portugal, I.P.;
- Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.;
- Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, I.P.;
- Ministério da Defesa Nacional;
- Polícia de Segurança Pública (PSP);
- PortGás;
- Portugal Telecom (PT);
- Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P..
No Anexo II - Entidades Contactadas do Volume III – Anexos Técnicos, apresenta-se apenas a cópia da correspondência enviada às entidades na sequência do desenvolvimento da 2.ª
Fase do EIA e da respectiva resposta, quando existente, no sentido de evitar duplicação de
informação. No Anexo I do Volume IV – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais,
apresenta-se a restante correspondência trocada.
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2 - OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO
2.1 - OBJECTIVOS E NECESSIDADES DO PROJECTO
Constitui o objecto do presente Projecto a construção da abertura da Linha Terras Altas de
Fafe – Riba de Ave (LAF.RA-SFAF), a 150kV, para a futura Subestação de Fafe (SFAF).
O Projecto da abertura da LAF.RA-SFAF, a 150kV, no vão entre os actuais apoios 31 e 32,
para a SFAF, implicará a construção de um novo troço de linha dupla com cerca de 13,8 km
e 31 apoios. A abertura desta linha dará origem a duas novas ligações:
- Linha Terras Altas de Fafe – Fafe (LAF.FAF), a 150kV;
- Linha Fafe – Riba de Ave 2 (LFAF.RA2), a 150kV.
A implantação do Projecto alvo do presente estudo, surgiu no âmbito de estudos desenvolvidos pela REN, S.A, em conjunto com a EDP – Distribuição, S.A, que identificaram a necessidade de reforçar as redes eléctricas (transporte e distribuição) que garantem a alimentação
aos consumos dos concelhos de Guimarães, Fafe, Vizela e Felgueiras, tendo em vista continuar a assegurar o seu fornecimento nas adequadas condições de qualidade e continuidade
de serviço.
Uma parte significativa destas cargas é actualmente servida a partir da subestação de Guimarães, da REN, S.A, que se encontra localizada no interior do perímetro urbano desta cidade e
num espaço bastante limitado, tornando inviável a sua ampliação e reforço. Não sendo possível a utilização da actual instalação, a solução passa por construir uma nova subestação
MAT/AT na região, e posterior desactivação de parte da RNT da subestação de Guimarães e
a consequente desactivação da actual linha da RNT de ligação à subestação de Guimarães.

2.2 - ANTECEDENTES DO PROJECTO
A REN, S.A. adopta um critério de priorização ambiental e de ordenamento pelo qual, antes
de optar pela constituição de novos corredores de linhas da RNT analisa a viabilidade das
soluções encontradas.
Assim, e no âmbito dos estudos acima referidos, a REN, S.A. incluiu no anterior plano de
investimentos PDIRT 2009 - 2014 (2019), de Julho de 2008, e disponível em www.ren.pt, a
construção de uma nova subestação 150/60 kV na zona de Vizela/Felgueiras, alimentada por
duas linhas de 150 kV provenientes da subestação de Riba de Ave.
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Contudo, ainda na 1.ª fase do Estudo de Impacte Ambiental (Estudo de Grandes Condicionantes) foram identificadas condicionantes, principalmente no descritor ordenamento do território, que inviabilizavam a colocação desta subestação na zona inicialmente escolhida. Foi
por isso estudada uma localização alternativa, na zona de Fafe, a qual permite dar resposta
não só aos requisitos técnicos de abastecimento dos consumos que a solução inicial visava
satisfazer, como também cria sinergias com o desenvolvimento das redes locais para a recepção de PRE. Esta nova localização implicou também uma revisão do próprio layout da
subestação passando de 150/60 kV para 400/60 kV, alimentada a partir da abertura e desvio
da actual linha Alto Lindoso - Riba de Ave 2, a 400 kV.
Devido a restrições de ordenamento do território, o corredor escolhido para o estabelecimento das ligações que iriam garantir a alimentação à futura subestação de Fafe sofreu um aumento significativo no comprimento. Ou seja, a sua escolha para desenvolvimento do traçado daquelas ligações traduzir-se-ia num aumento significativo do comprimento da referida
linha Alto Lindoso – Riba de Ave 2, acarretando desequilíbrios indesejáveis na distribuição
de fluxos de energia no eixo a 400kV Galiza-Minho-Porto.
Face ao exposto, foi identificada uma outra alternativa considerada mais adequada e que
consiste na alteração do layout da subestação de Fafe e a sua alimentação a partir da rede de
150 kV.
Nesta nova solução, a subestação 150/60 kV de Fafe será, na sua fase inicial, abastecida a
partir do desvio e abertura das actuais linhas a 150 kV Caniçada – Riba d’Ave 2, numa primeira fase (em construção), e Terras Altas de Fafe - Riba de Ave (objecto do presente EIA).
O EIA agora apresentado, seguiu assim uma metodologia que passou por duas fases distintas:
•

Fase 1 – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (levantamento das grandes
condicionantes ambientais ao estabelecimento de um corredor para desenvolvimento
do projecto executivo das futuras ligações à SFAF (1.ª e 2.ª) e a escolha do local da
Subestação de Fafe;

•

Fase 2a – Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Fafe (em construção);

•

Fase 2b – Estudo de Impacte Ambiental da abertura da LCD.RA2/GR, a 150kV, para a
SFAF (em construção);

•

Fase 2c – Estudo de Impacte Ambiental da abertura da LAF.RA-SFAF, a 150kV, para
a SFAF (presente Projecto).
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O Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, que constituiu uma primeira fase do EIA,
é integralmente apresentado no Volume IV, sendo que a síntese deste estudo é apresentada
no subcapítulo seguinte.
Refira-se ainda, como antecedente ao projecto em estudo, que após a emissão da DIA do
EIA da abertura da LCD.RA2/GR, a 150 kV, para a SFAF, foi necessário proceder a uma alteração do seu traçado, de forma a minimizar a afectação do vale de São Torcato, sem contudo induzir impactes sobre a ocorrência patrimonial nº 61 (Castro).
Em sequência, a REN,S.A desenvolveu uma nova proposta de traçado que foi objecto de visita conjunta envolvendo a REN, SA, a equipa do EIA, o responsável de arqueologia da CM
de Guimarães e a DRC-Norte. Tendo o ajuste de traçado merecido o acordo de todos, foi então alterada a LCD.RA2/GR, a 150 kV, neste troço, o que teve como consequência, dado
que neste local as duas linhas seguem paralelas, o afastamento da LAF.RA-SFAF, objecto
da presente avaliação, um pouco mais para este, junto ao topónimo de Margial (junto aos
apoios 38/25 e 39/24).
De acordo com informação prestada pelo responsável de arqueologia da CM de Guimarães,
é possível a existência de um Castro junto ao referido topónimo.
Assim, o traçado da LAF.RA-SFAF, a 150kV, assegura uma distância de segurança à referida ocorrência, dado que não existe um limite bem definido para este povoado pela ausência
de estruturas defensivas à superfície. Esta distância não foi maior uma vez que está previsto
um parque de diversões na proximidade do lugar de Real, na freguesia de São Torcato, ainda
que a sua delimitação não conste ainda no PDM do concelho.
Este troço do traçado da LAF.RA-SFAF, a 150kV foi posteriormente aceite pela DRC-Norte
tendo, no entanto, recomendado a devida prospecção arqueológica do local e a realização de
sondagens manuais dos caboucos dos postes mais próximos, durante a obra.

2.3 - METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
2.3.1 - Considerações gerais
Conforme referido anteriormente, o presente Estudo de Impacte Ambiental decorreu em duas fases sucessivas e integradas. Numa primeira fase procurou-se identificar as grandes condicionantes ambientais ao Projecto, em associação com o estudo relativo ao Projecto da
abertura da LCD.RA2/GR, a 150 kV, para a SFAF e da própria Subestação e, uma segunda
fase, dedicada à avaliação ambiental do presente projecto de execução, desenvolvido no cor-
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redor seleccionado para o desenvolvimento da LCD.RA2/GR, a 150 kV, em resultado da
primeira fase do EIA, como adiante se abordará.

2.3.2 - Síntese do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais
O Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, apresentado integralmente no Volume IV,
pretendeu constituir uma ferramenta de apoio à decisão, com o objectivo fundamental de seleccionar um corredor para o desenvolvimento da abertura das LCD.RA2/GR e LAF.RASFAF para a SFAF, e uma localização para a própria SFAF. Pretendeu-se com esta abordagem minimizar, ainda em fase de estudo prévio, os potenciais impactes associados à concretização destas infra-estruturas.
Para atingir este objectivo, foi definida uma área de estudo, sendo que a definição desta área
teve como critérios fundamentais a área prevista para implantação da futura subestação de
Fafe, tendo como ponto de origem uma abertura nas LCD.RA2/GR e LAF.RA-SFAF, a 150
kV (vd. Volume IV). Desta forma, seleccionou-se uma área suficientemente vasta, de forma
a permitir identificar e estudar diferentes alternativas possíveis de corredores, minimizando
desde logo os impactes associados à construção e exploração deste tipo de infra-estruturas.
A metodologia utilizada baseou-se numa análise de macro condicionantes das quais se destacam as demográficas - apresentadas ao nível da ocupação do solo, através de informação
disponível nas cartas de Ordenamento dos Planos Directores Municipais e da análise de fotografia aérea; as restantes condicionantes relativas ao Ordenamento do Território - também
com base nas figuras de Gestão Territorial dos concelhos abrangidos pela área de estudo; e
as jurídico-administrativas.
Com base na compilação deste conjunto de elementos e ainda com base na informação, quer
disponibilizada pelas entidades contactadas, quer recolhida ao nível das Plantas de Condicionantes presentes nos PDM dos concelhos abrangidos, foi desenvolvida uma Carta de Síntese de Condicionantes Ambientais.
Na execução do estudo, foram considerados como principais elementos de apoio, as “Especificações Técnicas e Condições Especiais fornecidas no Processo de Consulta” e o “Guia
Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas de Rede Nacional
de Transporte de Electricidade” (APAI, 2008).
No que se refere ao corredor proposto para o desenvolvimento das linhas eléctricas, definiuse, no EGCA, uma composição de 4 troços de corredor, numerados de 1 a 3, onde o troço 2
apresentava um traçado alternativo (2A e 2B) (vd. Desenho 1 – Enquadramento Geográfico
e Administrativo, nas Peças Desenhadas do Volume IV).
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Os corredores propostos foram definidos de forma a evitar, sempre que possível, as condicionantes presentes na área de estudo analisada, tais como os aglomerados populacionais,
elementos patrimoniais, entre outros.
Atendendo a que a abertura da Linha Caniçada-Riba de Ave2/Guimarães tem o ponto de
partida no troço 1 e que a Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave tem o seu ponto de partida no troço 2A, consideraram-se as seguintes alterativas de corredor:



Alternativa correspondente à conjugação dos Troços 1+2B+3;
Alternativa correspondente à conjugação dos Troços 1+2A+3.

No Quadro 2.1 resume-se a análise qualitativa dos troços em estudo efectuada no EGCA para cada troço e para os factores ambientais que, efectivamente, apresentavam condicionantes
ao desenvolvimento do corredor.
QUADRO 2.1 – Análise qualitativa dos troços em estudo
FACTORES AMBIENTAIS

TROÇO 2A

TROÇO 2B

TROÇO 3

RAN

51,60 ha

41,02 ha

36,44 ha

103,04 ha

301,39 ha

328,52 ha

96,88 ha

964,36 ha

-

3

-

1

2

1

-

2

1,69 ha

3,50 ha

9,39 ha

28,93 ha

27

41

90

284

Ocupação do
solo

Tecido urbano
descontínuo

Ambiente
sonoro

Receptores sensíveis
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TROÇO 1

REN*

Ordenamento do
Pedreiras
Território e
Condicionantes (Recurso geológicos)
de Uso do Solo
Vértices
geodésicos

Paisagem

TROÇOS

Zonas de baixa e média sensibilidade paisagística, com uma
área de elevada sensibilidade e áreas pontuais de muito elevada
sensibilidade

Zonas de média e
elevada sensibiliZonas de média a Zona de média e
dade paisagística,
elevada sensibili- baixa sensibilidacom áreas pontudade paisagística
de paisagística
ais de muito elevada sensibilidade
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QUADRO 2.1 – Análise qualitativa dos troços em estudo (cont.)
FACTORES AMBIENTAIS

Demografia, povoamento
e socioeconomia

Património

TROÇOS
TROÇO 1

TROÇO 2A

Edificação junto a
Vila Sêca e edificações dispersas a
sudoeste do lugar
de Vilar

Conjunto de núcleos habitados
que discorrem ao
longo da estrada
que liga os lugares
de Amareira, Pinheiro e Vilarinho
(freguesia de Gonça); Conjunto de
aglomerados habitacionais dispersos,
correspondentes
aos lugares de
Venda, Golpilheiras e Santo António (nas freguesias
de Gonça e Freitas)

-

Existência elementos patrimoniais (3
ocorrências) em
que uma delas
apresenta uma área
de protecção (ocorrência n.º 24 –
Monte da Penas
Aldas)

TROÇO 2B

TROÇO 3

Conjunto de aglomerados habitacionais correspondentes aos lugares Sobrado, Poveiros,
Mogege (na freguesia de São Torcato).
Várias edificações
dispersas ao longo
de todo o troço

Conjunto de núcleos habitados
que discorrem ao
longo da estrada
que liga Segade
(na freguesia de
São Torcato) e
Quintães (na freguesia de Rendufe); Aglomerados
de Sampaio e Areeiro, no interior e
limite exterior a
Este do troço 3 (na
freguesia de Infantas)

-

Existência de elementos patrimoniais (PDM dos concelhos de Guimarães e Fafe e
IGESPAR)

*Existem classes de REN que se sobrepõem pelo que, por vezes, a área de REN verificada para o
corredor poderá ultrapassar a área total do mesmo.

A cartografia que fundamenta as referidas análises é apresentada no Desenho 7 – Carta de
Condicionantes, nas Peças Desenhadas do Volume IV.
Esta cartografia foi elaborada a partir dos extractos originais das Plantas de Ordenamento e
Condicionantes dos PDM dos concelhos abrangidos pelo Projecto, assim como, da Reserva
Ecológica Nacional (CCDR Norte), da informação recolhida junto das entidades contactadas
e do trabalho de campo efectuado.
Atendendo aos 4 (quatro) troços definidos, tornou-se necessário e fundamental analisar com
maior detalhe os troços 2A e 2B, uma vez que constituíam alternativas à passagem das linhas e, compreendem fortes condicionalismos à passagem das mesmas, designadamente ao
nível do atravessamento de aglomerados populacionais.
Para isso, para cada alternativa, estudaram-se duas opções: a passagem de uma única linha,
indiferenciadamente, e a passagem das duas linhas em simultâneo, através de uma matriz
apresentada no Quadro 2.2. Dessa matriz resultou uma opção preferencial de passagem para
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cada troço (uma ou duas linhas), analisada de forma a permitir uma selecção única de passagem das linhas.
QUADRO 2.2 – Análise das condicionantes para cada uma das alternativas ao troço 2
TROÇOS
FACTORES
AMBIENTAIS

TROÇO 2A

TROÇO 2B

PASSAGEM DE UMA
SÓ LINHA

PASSAGEM DAS
DUAS LINHAS EM
SIMULTÂNEO

PASSAGEM DE
UMA SÓ LINHA

PASSAGEM DAS
DUAS LINHAS EM
SIMULTÂNEO

Ordenamento do
Território e
Condicionantes de
Uso do Solo

Preferível

Viabilidade condicionada devido a: atravessamento das pedreiras; vértice geodésico e elemento patrimonial

Preferível

Viável

Ocupação do solo

Preferível

Viável

Viável

Viável

Ambiente Sonoro

Preferível

Viável

Viável

Viável

Paisagem

Preferível

Viável

Preferível

Viável

Demografia,
povoamento
e socioeconomia

Preferível

Viabilidade condicionada ao atravessamento do conjunto de núcleos habitados que
discorrem ao longo da
estrada que liga os lugares de Amareira,
Pinheiro e Vilarinho
(freguesia de Gonça) e
ao conjunto de aglomerados habitacionais
dispersos, correspondentes aos lugares de
Venda, Golpilheiras e
Santo António (nas
freguesias de Gonça e
Freitas), marginais ao
troço.

Preferível

Viabilidade condicionada ao atravessamento do conjunto de
aglomerados habitacionais correspondentes
aos lugares de Sobrado, Poveiros e Mogege
(na freguesia de São
Torcato), assim como,
das varias edificações
dispersas existentes na
envolvente próxima
dos referidos aglomerados

Património

Preferível

Viável

Viável

Viável

Através da análise do Quadro 2.2 concluiu-se que a passagem das duas linhas em simultâneo, quer pela alternativa 2A quer pela alternativa 2B, não seria viável, atendendo à forte
condicionante associada ao atravessamento de aglomerados populacionais.
Desta forma, tendo em conta os pontos de partida de cada uma das linhas e, considerando
ainda que a passagem das duas linhas, separadamente, pela alternativa 2A ou 2B, seria indiferente em termos ambientais, a opção por uma das soluções prendia-se apenas com aspectos técnicos e de projecto, que neste caso evidenciam os factores comprimento das linhas e
ângulos de inflexão, como determinantes na decisão a tomar.
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Assim, considerou-se que a opção para a passagem da abertura da Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe, corresponderia à articulação dos troços 2A+3 (vd. Figura 2.1).

FIGURA 2.1 – Corredor seleccionado para a linha com origem na
Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave (LAF.RA-SFAF, a 150 kV)
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2.4 - ÂMBITO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
2.4.1 - Considerações gerais
O objectivo de qualquer Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é de identificar, caracterizar e
avaliar os impactes ambientais resultantes da implantação de um Projecto, no sentido de
concretizar medidas minimizadoras eficazes para os impactes negativos detectados, potenciando também os impactes positivos de forma a obter o bom enquadramento ambiental do
Projecto.
A definição do âmbito de um EIA é um importante requisito para o correcto desenvolvimento da análise a assegurar, pois permite identificar os domínios de análise a abranger e, acima
de tudo, o seu grau de aprofundamento, em função do tipo de impactes induzidos pelo projecto e da especificidade e sensibilidade do ambiente que o vai acolher.
De acordo com o Artigo 12º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, o promotor
poderia ter solicitado formalmente, à Autoridade de AIA (Agência Portuguesa do Ambiente
– APA), uma definição do âmbito do EIA (Proposta de Definição do Âmbito - PDA).
No entanto, ao abrigo do “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade” (APAI, 2008), que resulta
de um protocolo entre a REN, S.A. e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA)., recomenda-se a elaboração do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais onde, no caso de não
ter havido uma fase de PDA, são identificados os factores que, em função da sensibilidade
da área, se afiguram como mais relevantes.
Assim, e ainda que não se tenha procedido à solicitação formal de uma Definição de Âmbito, esta existiu através da elaboração do EGCA (vd. ponto 2.3.2 - Síntese do Estudo de
Grandes Condicionantes Ambientais, apresentado no Volume IV).
Embora os domínios de estudo, assim como os aspectos a incluir na análise, tenham sido
identificados no Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais e também contemplados na
legislação aplicável, importa reconhecer, na definição do âmbito do presente trabalho, quais
os factores ambientais que mereceram um cuidado particular e, consequentemente, maior
aprofundamento.

2.4.2 - Definição do âmbito
Após a aprovação do corredor proposto na 1.ª Fase – Estudo de Grandes Condicionantes
Ambientais pela REN, S.A., foram realizados trabalhos de levantamento topográfico deta20713_md
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lhados, definindo o traçado da linha no interior do corredor e iniciada a elaboração do projecto de execução.
O desenvolvimento do EIA decorreu de modo interactivo com o proponente, face às condicionantes técnicas e ambientais que se identificaram na área seleccionada.
Nesta fase do estudo, procedeu-se:


à reverificação e actualização da informação considerada no Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais, face à localização definitiva e às características do Projecto, definidas no projecto de execução;



à análise cartográfica e dos ortofotomapas do corredor em estudo, considerando a escala de projecto;
à identificação e avaliação dos principais impactes decorrentes do Projecto;
à definição das medidas consideradas necessárias para evitar ou minimizar esses impactes;
à elaboração do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, com as directrizes
para a sua aplicação durante a construção da LAF.RA-SFAF, a 150 kV.





Tendo como ponto de partida o Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (apresentado
no Volume IV), em termos ambientais pretendeu-se, nesta 2.ª fase do EIA, dar particular relevância às questões associadas aos factores ambientais seguidamente apresentados, onde se
teve em consideração as indicações definidas no “Guia Metodológico para Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade”
(APAI, 2008).
Clima
Considera-se o Clima, como um factor ambiental pouco importante, na medida em que se
admitem como improváveis, os impactes que o Projecto possa ter sobre este factor, contudo
é feita a caracterização climática da região.
No entanto, importa caracterizar, ainda que de forma sumária, alguns factores climáticos que
poderão indirectamente potenciar impactes noutras vertentes ambientais, nomeadamente, o
vento e a humidade ao nível do ambiente sonoro, e os dias de nevoeiro relacionados com o
aumento da probabilidade de colisão de aves com os cabos.
Qualidade do Ar
Num projecto desta natureza, o impacte ambiental em termos da qualidade do ar é considerado pouco importante. Para a fase de construção (emissão de poeiras, emissão de gases de
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44/358

Abertura da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

escapes dos motores das máquinas e das viaturas utilizadas, etc.), o seu peso diminuto e o
carácter esporádico e disperso deste tipo de trabalhos, não justifica maiores aprofundamentos.
Para a fase de exploração não se prevêem impactes ao nível deste factor ambiental.
Geologia e Geomorfologia
Não se espera que este Projecto origine impactes sensíveis ao nível da geomorfologia do
corredor em estudo, uma vez que se perspectivam fracas movimentações de terra e escavações ao nível da implantação dos apoios da linha.
No entanto, dado o enquadramento da região, com a presença de diversas concessões mineiras, determina que a análise deste factor ambiental seja importante e tenha um desenvolvimento com alguma profundidade, nomeadamente ao nível da caracterização da situação de
referência.
Recursos Hídricos e Domínio Hídrico
Os recursos hídricos, não são significativamente afectados nos projectos com as características deste. O seu desenvolvimento será resumido e terá como objectivo o de identificar apenas as principais linhas de água atravessadas pelo corredor seleccionado.
Esta informação será também útil para outros factores ambientais, nomeadamente, a ecologia e paisagem, considerando-se este factor ambiental importante para a presente tipologia
de projecto.
Solos e Ocupação do Solo
Os impactes nos solos e ocupação do solo estarão associados a perdas pontuais e temporárias de espaço, o que pode resultar em perda de áreas com boas condições agrícolas ou para
outros tipos de uso, diferentes daqueles a que o Projecto os irá sujeitar. Na fase de exploração, haverá fundamentalmente lugar à perda da área afectada directamente pela implantação
dos apoios.
É assim importante analisar, com algum pormenor, o tipo de solos e, acima de tudo, o uso a
que estes estão sujeitos, de forma a identificar os potenciais impactes.
No caso particular da ocupação dos solos, será efectuada uma descrição tendo por base a
consulta de cartografia diversa, ortofotomapas recentes e foto-interpretação aferida com visitas de campo ao corredor em estudo. As classes de usos e ocupação do solo serão devida20713_md
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mente cartografadas num Sistema de Informação Geográfica, por forma a serem identificados e quantificados os impactes sobre os diferentes tipos de utilizações.
No que diz respeito às áreas sobrepassadas pelos cabos condutores e de guarda, serão considerados eventuais impactes que resultem das limitações impostas ao uso do solo, para cumprimento das exigências do Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão
(RSLEAT) e das especificações técnicas da REN, S.A.
Pelo exposto, este factor ambiental é considerado como um factor importante e que justifica
uma análise aprofundada.
Ecologia
A construção e exploração da linha de transporte de energia pode provocar impactes directos
sobre a fauna e flora de uma região, impactes estes, associados fundamentalmente, à fase de
construção e à perda pontual, de espaço biótico.
A área onde poderá haver intervenções (desmatação) junto a cada apoio é de cerca de
400 m2. Para a montagem dos cabos condutores e de forma a cumprir com o estabelecido para as condições de segurança em exploração da linha, previstas no RSLEAT, o decote e/ou
eventual corte de árvores será efectuado numa faixa com uma largura máxima de 45 m.
Ao nível da fase de exploração, a infra-estrutura de transporte de energia não é causadora
frequente de afectações nas comunidades florísticas. Existem, no entanto, casos específicos
em que essas afectações ocorrem, por exemplo, da necessidade de corte ou decote de espécies florestais para a garantia das condições de segurança das linhas.
Para as comunidades faunísticas, o risco de morte das aves por colisão (e mais raramente por
electrocussão) é o aspecto mais importante. Existe informação de base onde se documenta
que, em áreas de grande utilização por vertebrados voadores e em situações específicas (dependendo do tipo de comunidades presentes, tipo de habitats, condições climáticas) existe de
facto a ocorrência de mortalidade associada à exploração deste tipo de infra-estruturas.
Justifica-se, assim, analisar as comunidades ecológicas locais com destaque para a flora e
vegetação e, com especial atenção, os vertebrados voadores. Assim, este factor ambiental
considera-se como muito importante ao nível desta análise.
Ambiente Sonoro
Como factor ambiental, a verdadeira importância do som só se revela em toda a sua dimensão pela negativa, quando o ruído - som sem conteúdo, desagradável ou traumático para o
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percipiente - adquire expressão, em intensidade e generalidade, que o torna factor sensível
de degradação ambiental.
Há actualmente consciência plena da necessidade de preservar o ambiente, sem que isto venha a constituir um obstáculo ao desenvolvimento das diversas actividades consideradas legitimamente aceites.
Assim, após a caracterização do ambiente sonoro do corredor em estudo, deve proceder-se
ao enquadramento legal do Projecto, de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído, o qual foi alterado pelo Decreto-Lei
n.º 278/2007, de 1 de Agosto.
Os trabalhos inerentes à fase de construção devem ser classificados como actividades ruidosas temporárias, devendo ser definidas as disposições e o horário de funcionamento a cumprir. Para níveis sonoros contínuos inerentes à fase de exploração, deve proceder-se à classificação do corredor em estudo quanto à sensibilidade do presente factor ambiental, quantificando o nível de ruído admissível.
Na fase de construção as fontes de ruído estão relacionadas principalmente com todas as actividades que envolvam utilização de maquinaria, no que se refere nomeadamente à montagem dos estaleiros, à movimentação de terras para estabelecimento dos apoios da linha e para construção e montagem das estruturas.
Em relação à linha, as fontes permanentes de ruído, que podem ser identificadas na fase de
exploração, estão associadas, essencialmente, à existência do efeito de coroa, o qual tem origem em micro descargas eléctricas que ocorrem na vizinhança dos elementos condutores de
alta tensão, dando origem a um ruído audível característico, cuja intensidade depende, de entre outros factores, do nível de tensão, das características dos condutores e das condições
atmosféricas. Para velocidades do vento superiores a 8 m/s, considera-se que o ruído ambiente se sobrepõe ao “aeolian tones” deixando este de merecer, qualquer significado.
Contudo, no caso particular da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, em estudo, o efeito de coroa é nulo. Por conseguinte, este factor ambiental que normalmente requer uma abordagem aprofundada e é considerado como um factor muito importante e prioritário na análise deste tipo de
projectos, não o é no presente caso.
Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo
Actualmente, todo o território nacional encontra-se enquadrado por Planos de Ordenamento
do Território e ou Condicionantes e Restrições de Utilidade Pública que têm como objectivo
20713_md
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estabelecer o ordenamento do território municipal e fornecer às Autarquias linhas mestras,
quer ao nível do planeamento, quer ao nível da gestão, que não podem estar dissociados de
uma filosofia de desenvolvimento ambientalmente sustentado dos concelhos, determinando,
assim, quais os sectores preferenciais a desenvolver, quais os usos e condicionantes do solo
e quais as prioridades de intervenção. Neste sentido, a implantação da LAF.RA-SFAF, a 150
kV, num território não vocacionado para o efeito, poderá gerar alguns conflitos entre o preconizado nos instrumentos de gestão e ordenamento do território e utilização pretendida pelo
Projecto.
Para além das figuras de ordenamento, é necessário também compatibilizar o Projecto com
as demais servidões e restrições de utilidade pública presentes na área a intervencionar.
Componente Social
O atravessamento de zonas urbanizadas e urbanizáveis, constitui um dos principais impactes
a evitar neste tipo de projectos, sendo um critério de avaliação fundamental na selecção de
corredores e definição do traçado de linhas, quer pelo tipo de problemas que levanta ao nível
de projecto, quer em termos de qualidade da paisagem urbana e, acima de tudo, na qualidade
do usufruto do local pelas pessoas.
O RSLEAT (Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro) define nos artigos 26º a
29º, 86º a 92º e artigos 136º a 142º as condições técnicas a que devem obedecer o estabelecimento e a exploração de linhas aéreas nas zonas urbanas e industriais.
A legislação em vigor permite que seja feito o atravessamento de linhas em áreas urbanas,
urbanizáveis e industriais. Contudo, é prudente evitar, sempre que possível, o atravessamento destas áreas, destacando-se, obviamente, as áreas urbanas.
Este factor assume-se assim como muito importante a nível do EIA, devendo centrar-se na
identificação aglomerados urbanos e habitações dispersas.
Paisagem
Este factor ambiental, por se constituir, fundamentalmente, como englobante da "qualidade"
percebida de determinada área, é um dos principais a analisar em projectos que podem gerar
impactes paisagísticos.
A utilização de estruturas metálicas com dimensões elevadas, apesar do seu carácter reticulado e, portanto, de reduzida opacidade visual, é suficiente para alterar, por vezes de forma
sensível, a paisagem das áreas atravessadas.
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Justifica-se, desta forma, a análise em pormenor deste factor, tendo sido dada particular ênfase às questões associadas à organização espacial do corredor em estudo e à visibilidade da
zona a afectar. Este factor considera-se muito importante.
Património Cultural
A defesa do património construído, arqueológico, arquitectónico e etnográfico é um aspecto
preponderante na conservação de valores históricos e sociais, que é suportada pelo DecretoLei n.º 270/99, de 15 de Julho, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo DecretoLei n.º 287/2000, de 10 de Novembro, pelo que é considerado como um aspecto muito importante a estudar.
A construção das infra-estruturas objecto deste estudo poderão provocar afectações no património pela descaracterização das áreas de envolvência de elementos patrimoniais com valor, conferindo ao património cultural um factor ambiental de uma importância elevada.
Em jeito de síntese, e ainda de acordo com anteriores estudos efectuados pela REN, S.A.,
consideram-se, para esta tipologia de projecto, os seguintes factores agrupados por três níveis de importância:
Muito Importantes
Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo
Componente Social
Ecologia
Ambiente Sonoro
Paisagem
Património Cultural
Importantes
Solos e Ocupação do Solo
Geologia e Geomorfologia
Pouco Importantes
Clima
Recursos Hídricos e Domínio Hídrico
Qualidade do Ar

Relativamente ao ambiente sonoro, e tal como referido, no caso particular da LAF.RASFAF, a 150 kV, em estudo, o efeito de coroa é nulo. Por conseguinte, este factor ambiental
que normalmente é considerado como um factor muito importante segundo o Guia Metodo-
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lógico para Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de
Transporte de Electricidade, não o é no presente caso.
Conforme referido anteriormente, a 2.ª Fase do EIA inicia-se após ter sido seleccionada, na
1.ª Fase (Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais) um corredor para a implantação da
linha numa área de estudo, na qual, foram inicialmente analisadas várias soluções alternativas.
A área de estudo definida no EGCA, quer para a definição de corredores das linhas, quer para o estabelecimento da Subestação de Fafe, apresentava cerca de 4 161 ha, desenvolvendose nos concelhos de Póvoa de Lanhoso, de Guimarães, de Fafe e de Felgueiras. Nesta área
de estudo, foram identificadas as grandes condicionantes à concretização das linhas e da
Subestação de Fafe e identificadas as alternativas mais vantajosas, quer do ponto de vista
técnico, quer do ponto de vista ambiental, no sentido de definir corredores alternativos para
a passagem das linhas.
Neste sentido, foi identificado o corredor mais favorável para o desenvolvimento da
LAF.RA-SFAF, a 150 kV (vd. ponto 2.3.2 – Síntese do Estudo de Grandes Condicionantes
Ambientais), que teve em consideração os constrangimentos de ordem social e ambiental,
identificados ao longo do estudo, nomeadamente, o atravessamento de áreas habitadas.
O corredor seleccionado constituiu assim um referencial para a 2.ª Fase do EIA em fase de
projecto de execução. Este corredor tem uma largura variável, de aproximadamente 400 m
de largura, de forma a abranger todas as situações relevantes para a análise de impactes. Esta
área corresponde a cerca de 1 540 ha. No entanto, a área em estudo foi consentaneamente
ampliada sempre que a análise de um factor ambiental assim o justificou.
A análise e avaliação de impactes efectuada no presente EIA, teve assim em consideração as
dimensões e variáveis de caracterização do meio pertinentes para a avaliação de impactes e a
definição de uma metodologia de avaliação em função dos impactes identificados, dimensões e construção de variáveis para a avaliação.
Refira-se ainda que nesta fase se procedeu à validação das questões relevantes analisadas pelos diversos factores ambientais na 1ª Fase.
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3 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO
3.1 - ENQUADRAMENTO DO PROJECTO
3.1.1 - Localização do Projecto
Em termos regionais, o corredor em estudo da LAF.RA-SFAF, a 150 kV localiza-se na Região Norte (NUT II), nas Sub-Regiões Ave e Tâmega (NUTS III), incorrendo maioritariamente na Sub-Região Ave (concelhos de Póvoa de Lanhoso, de Guimarães e de Fafe), sendo
que apenas o limite sul do corredor em estudo abrange marginalmente território da SubRegião do Tâmega, no concelho de Felgueiras. Salienta-se ainda que também o concelho de
Póvoa de Lanhoso é apenas marginalmente abrangido pelo sector norte do corredor em estudo.
Seguidamente apresenta-se o enquadramento regional e administrativo do corredor em estudo, conforme representado na Figura 3.1 e no Desenho 1 - Enquadramento Geográfico e
Administrativo, nas Peças Desenhadas.
NUT II - Norte
NUT III - Ave
NUT IV - Concelhos e freguesias de:
Póvoa de Lanhoso
Garfe
Fafe
União de Freguesias de Freitas e Vila Cova
Arões (São Romão)
Arões (Santa Cristina)
União de Freguesias de Cepães e Fareja
Armil
Guimarães
Gonça
São Torcato
União de Freguesias de Atães e Rendufe
Mesão Frio
Infantas
NUT III - Tâmega
NUT IV - Concelho e freguesia de:
Felgueiras
Jugueiros
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FIGURA 3.1 – Enquadramento administrativo do corredor em estudo
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O corredor onde será implantado o Projecto em análise insere-se na Região Hidrográfica do
Rio Ave, nas sub-bacias hidrográficas dos rios Ave e Vizela.
No que se refere ao traçado da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, o mesmo atravessa, de norte para
sul, as seguintes freguesias e respectivos concelhos:

Freguesia

Concelho

Gonça

Guimarães

União de freguesias de Freitas e Vila Cova

Fafe

União de freguesias de Atães e Rendufe

Guimarães

São Torcato

Guimarães

Arões (São Romão)

Fafe

Arões (Santa Cristina)

Fafe

Mesão Frio

Guimarães

Infantas

Guimarães

União de freguesias de Cepães e Fareja

Fafe

Armil

Fafe

3.1.2 - Áreas Sensíveis
De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, consideram-se
como áreas sensíveis, as seguintes:
 “Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho;
 Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de protecção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no âmbito
das Directivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens;
 Zonas de protecção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro”.
O corredor em estudo não abrange áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas ou Sítios da
Rede Natura 2000 (vd. Figura 3.2).
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FIGURA 3.2 – Enquadramento do Projecto nas Áreas Classificadas
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No entanto, apresenta-se seguidamente a distância às áreas de reconhecido interesse conservacionista mais próximas do corredor em estudo:







Sítio de Importância Comunitária Serras da Peneda e do Gerês (PTCON001), a cerca
de 14 km a norte;
Parque Nacional da Peneda Gerês, a cerca de 18 km a norte;
Sítio de Importância Comunitária Alvão/Marão (PTCON003), a cerca de 21 km a este;
Parque Natural do Alvão, a cerca de 25 km a este;
Zona de Protecção Especial Serra do Gerês (PTZPE002), a cerca de 21 km a norte;
Sítio de Importância Comunitária Rio Lima (PTCON002), a cerca de 29 km a noroeste.

3.1.3 - Classes de espaços identificadas no corredor em estudo
De acordo com os extractos originais das Plantas de Ordenamento dos Planos Directores
Municipais (PDM) consultados, nomeadamente de Fafe, de Felgueiras, de Guimarães e de
Póvoa de Lanhoso, foram identificadas, no corredor em estudo, as classes de espaços referenciadas no Quadro 3.1.
QUADRO 3.1 – Classes de espaços identificadas no corredor em estudo
CONCELHO
Póvoa de
Lanhoso

CLASSE DE ESPAÇO
Espaços florestais*
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Áreas agrícolas
Outras áreas agrícolas
Floresta de produção de material lenhoso
Áreas florestais

Floresta de protecção ecológica

Fafe
Floresta de reconversão condicionada
Área urbanizável/área de expansão urbana
Áreas urbanas e urbanizáveis

Área urbana/perímetro de aglomerado
Núcleo de construções agrícolas
Zona de construção dominante (Tipo II)

Zonas de construção

Zona de construção de transição (Tipo III)
Zona de construção industrial e de armazenamento

Guimarães
Área florestal
Área de salvaguarda estrita
Pedreira
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CONCELHO

CLASSE DE ESPAÇO
Espaços de ocupação condicionada

Floresta complementar

Zona de salvaguarda estrita

Reserva Ecológica Nacional (REN)

Felgueiras
* Tendo em conta que os limites administrativos actuais não correspondem aos limites constantes do PDM, a área abrangida pelo corredor
em estudo não dispõe de classificação. Admite-se, conquanto, tratar-se de espaços florestais, tendo em consideração a classe de espaço
contígua assim como a ocupação actualmente verificada.

Uma análise mais pormenorizada quanto a este ponto é efectuada no factor ambiental “Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo”, subcapítulo 4.9 do presente Relatório Síntese.

3.1.4 - Servidões administrativas e restrições de utilidade pública identificadas no
corredor em estudo
Tomando como referência as condicionantes apresentadas nos extractos originais das Plantas de Condicionantes dos PDM de Fafe, de Felgueiras, de Guimarães e de Póvoa de Lanhoso, bem como nos elementos disponibilizados pelas entidades consultadas, foram identificadas no corredor em estudo as condicionantes ao uso do solo constantes do Quadro 3.2.
QUADRO 3.2 - Condicionantes ao uso do solo identificadas no corredor em estudo
Domínio público hídrico (DPH)
Captações de água subterrânea para abastecimento público
Pedreiras
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Recursos naturais
Obras de aproveitamento hidroagrícola
Povoamentos florestais percorridos por incêndio
Áreas de risco de incêndio
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Outros valores arqueológicos/patrimoniais/núcleos rurais
Património
Património arqueológico
Saneamento e abastecimento de água
Rede eléctrica
Rede de gás
Infra-estruturas
Rede ferroviária
Rede rodoviária
Vértices geodésicos
Outras condicionantes
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Uma análise mais pormenorizada quanto a este ponto é efectuada no factor ambiental “Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo”, subcapítulo 4.9 do presente Relatório Síntese.

3.1.5 - Restrições e condicionantes legais e regulamentares
Nos parágrafos seguintes são apresentadas as principais restrições legais e regulamentares
aplicáveis ao Projecto da abertura da LAF.RA-SFAF, a 150 kV para a SFAF.
Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão (RSLEAT) - Decreto
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, fixa as condições técnicas a que devem obedecer
o estabelecimento e a exploração das instalações eléctricas de Alta Tensão, aéreas ou subterrâneas, com vista à protecção de pessoas e bens e à salvaguarda dos interesses colectivos.
Refira-se que são seguidos os critérios da REN, S.A., que impõem distâncias de segurança
superiores às regulamentares, criando-se assim uma servidão menos condicionada. No Quadro 3.3 apresentam-se os valores das distâncias mínimas fixados no RSLEAT e os adoptados
pela REN, S.A, para a presente linha.
QUADRO 3.3 – Distâncias mínimas dos condutores e obstáculos (metros)
VALORES REN

MÍNIMOS (RSLEAT)

10,0

6,8

4

4 (a)

Distância a edifícios

5,0

4,2

Distância a árvores

4

3,1

Distância a estradas

11,0

7,8

13,5 (a)

13,5 (a)

Distância ao solo
Distância a outras linhas eléctricas

Distância a vias férreas

Electrificadas

(a) Considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais próximo.

O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê a constituição de uma servidão administrativa, numa faixa de largura máxima de 45 m, que constitui a zona de protecção, na qual são condicionadas, ou sujeitas a autorização prévia, algumas actividades.
Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro (alterado e republicado no Decreto –Lei nº
215-A /2012, de 8 de Outubro) - estabelece as bases gerais de organização do sistema Eléctrico Nacional;
Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de Agosto (alterado e republicado no Decreto –Lei nº 215A /2012, de 8 de Outubro)- estabelece os procedimentos para a atribuição das licenças para a
produção e comercialização de electricidade e atribuição da concessão da RNT de electrici-
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dade e das concessões de distribuição de electricidade em Alta e Média Tensões e em Baixa
Tensão;
Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro - regula a autorização municipal inerente à
instalação e funcionamento das infra-estruturas de suporte das estações de radiocomunicações e respectivos acessórios;
No Quadro 3.4 apresentam-se os valores limites de exposição do público, para os campos
eléctrico e magnético a 50 Hz, conforme Anexo III da Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro:
QUADRO 3.4 – Limites de exposição a campos eléctricos e magnéticos, a 50 Hz
LIMITES DE EXPOSIÇÃO A CAMPOS ELÉCTRICOS E MAGNÉTICOSA 50 HZ
Características da Exposição

Campo Eléctrico [kV/m]

Densidade de Fluxo Magnético [µT]

Pública Permanente

5

100

Estes valores, de Legislação Nacional, são os da Organização Mundial de Saúde (OMS) e
Comissão Internacional, já objecto de "Recomendação do Conselho Europeu de 12 de Julho
de 1999".
Nas linhas da RNT, em qualquer escalão de tensão, não ocorrem valores superiores aos referidos atrás. Esta conclusão está bem fundamentada por análise comparativa com cálculos
teóricos e medições efectuadas por solicitação de terceiros, ou no seguimento de decisão
ambiental.

3.2 - DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO
DO PROJECTO
3.2.1 - Fase de construção
A construção da linha envolverá, de forma genérica, as seguintes actividades:


Instalação dos estaleiros e parque de material;



Desmatação apenas na envolvente dos locais de implantação dos apoios, numa área
aproximada de 400 m2. Ao longo da zona de protecção da linha, de 45 m de largura,
é intenção da REN, S.A. apenas proceder à desflorestação no caso de povoamentos
com espécies de crescimento rápido, como por exemplo, de eucalipto; as restantes
espécies florestais serão apenas objecto de decote, sempre que necessário, para cumprimento das distâncias mínimas de segurança;



Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos. Sempre que possível serão utilizados ou melhorados acessos existentes. A abertura de novos acessos é acordada
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com os respectivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos, a
época mais propícia (após as colheitas, por exemplo). Nas áreas com sensibilidade
ecológica, a abertura ou melhoria de acessos é, sempre, avalizada pela equipa de
Acompanhamento Ambiental;


Piquetagem e marcação de caboucos dos apoios;



Abertura dos caboucos;



Construção dos maciços de fundação e montagem das bases. Inclui a instalação da
ligação à terra. Envolve operações de betonagem no local com recurso a betão proveniente de centrais de betão próximas e enchimento e compactação dos caboucos
com os produtos resultantes da escavação;



Montagem e levantamento dos apoios: transporte, assemblagem e levantamento das
estruturas metálicas, reaperto de parafusos e montagem de conjuntos sinaléticos. As
peças são transportadas para o local e levantadas com o auxílio de gruas;



Colocação dos cabos: desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos
condutores e de guarda. No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos, tais como
vias de comunicação, linhas aéreas, linhas telefónicas, etc., são montadas estruturas
porticadas, para sua protecção, durante os trabalhos de montagem;



Comissionamento da linha;



Colocação dos dispositivos de balizagem aérea;



Regularização do solo na zona dos apoios, dos acessos e reposição das condições
pré-existentes;



Limpeza dos locais de trabalho.

De referir ainda que a montagem dos apoios é realizada por troços junto ao apoio à medida
que vão sendo recebidas os atados com as respectivas cantoneiras utilizando a área imediatamente adjacente à do local de montagem do apoio. Em termos conservadores a área máxima necessária para a montagem de um apoio é de cerca de 400 m2 dos quais 120 m2 representam, na situação mais desfavorável, a área de implantação do apoio e os restantes para a
montagem dos troços e colocação da grua que permite a colocação sucessiva dos troços que
vão sendo assemblados. Em complemento juntam-se algumas fotografias representativas
(vd. Fotografias 3.1 a 3.13):
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FOTOGRAFIAS 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 - Execução das fundações dos apoios da linha
Quanto às escavações necessárias para a fundação das bases dos apoios os volumes de escavação e de betão das fundações totalizam cerca de 4 154,98 m3 e 1 264,37 m3 respectivamente. O volume de terras sobrantes é de aproximadamente 1 264,37 m3, que corresponde ao
volume de betão.
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FOTOGRAFIAS 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 - Montagem da estrutura dos apoios
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FOTOGRAFIAS 3.11, 3.12 e 3.13– Colocação dos cabos

3.2.2 - Fase de exploração
Durante o período de manutenção da linha existirão actividades programadas de manutenção, de conservação e de pequenas alterações, nomeadamente:


Actividades de inspecção periódica do estado de conservação da linha, que visam a
boa exploração da mesma e a identificação, atempada, de potenciais avarias. Estas
actividades de inspecção terão uma periodicidade de 1 a 5 anos, em função do tipo
de inspecção a realizar;



Observação da faixa de protecção para detecção precoce de situações susceptíveis de
afectar o funcionamento da linha, incidindo sobre inspecção regular das zonas de expansão urbana, situadas na faixa de protecção, e inspecção anual dos apoios da linha,
sujeitos ao poio e nidificação da avifauna (cegonhas);



Substituição de componentes deteriorados, como por exemplo, cadeias de isoladores;



Execução do Plano de Manutenção da Faixa de Protecção, que incluirá intervenções
sobre a vegetação, podendo significar o corte ou decote regular do arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa, para garantir o funcionamento da linha;



Execução das alterações impostas pela construção de edifícios ou de novas infraestruturas;



Condução da linha integrada na RNT, detecção, registo e eliminação de incidentes.

3.2.3 - Fase de desactivação
As linhas de transporte de energia tem uma vida útil longa, não sendo possível prever, com
rigor, o horizonte temporal da sua eventual desactivação.
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A REN, S.A. não prevê o abandono do corredor das linhas, procedendo antes, às alterações
que considere necessárias.
No entanto, considera-se, no caso da eventual desactivação da LAF.RA-SFAF, a 150 kV,
que as actividades associadas serão semelhantes às da fase de construção. Desta forma, as
emissões e os resíduos da desactivação terão origem nas operações de desmantelamento dos
apoios (abertura de acessos, escavações, etc.), com a produção de entulhos de construção civil provenientes do desmonte dos maciços das fundações dos apoios e de elementos metálicos dos apoios e dos componentes das linhas a desmontar.
De uma forma geral, as fundações são escavadas até cerca de 80 cm de profundidade, para
retirada dos materiais que as compõem, ficando o restante das fundações enterrado e recoberto com terra. Normalmente, os maciços das fundações são partidos, retirando-se os elementos metálicos e ficando com os restos de betão enterrados nas covas.
A desactivação da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, processa-se assim, pela seguinte ordem:




Desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores;
Desmontagem das cadeias de isoladores e acessórios;
Desmontagem dos apoios e respectivas fundações.

Durante o período de funcionamento da linha não se espera que venham a ocorrer contaminações de solos ou outros processos de degradação do ambiente relacionados com a mesma,
que devam ser objecto de cuidado especial na altura da eventual desactivação da linha.

3.3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROJECTO
3.3.1 - Critério técnicos gerais
O Projecto da abertura da Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave (LAF.RA-SFAF), a 150
kV, para a futura Subestação de Fafe, no vão entre os actuais apoios 31 e 32, para a subestação de Fafe, implicará a construção de um novo troço de linha dupla com cerca de 13,8 km e
31 apoios. A abertura desta linha, sendo dupla, dará origem às seguintes linhas, em apoios
comuns:
- Linha Terras Altas de Fafe-Fafe (LAF.FAF), a 150kV.
- Linha Fafe-Riba de Ave 2 (LFAF.RA2), a 150kV.
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Nos Desenhos LD32145 (Folha 1 e 2) e LD32144 (Folhas 1 a 10) do Anexo I – Elementos
de Projecto do Volume III - Anexos Técnicos, são apresentados, respectivamente, a Planta
Geral e a Planta do Traçado da LAF.RA-SFAF.

3.3.2 - Equipamento
3.3.2.1 - Tipo e características gerais
Do ponto de vista técnico, a abertura da Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150 kV,
de ligação à Subestação de Fafe que será dupla, será constituída pelos elementos estruturais
normalmente usados em linhas do escalão de tensão de 150 kV, nomeadamente:










Isoladores de vidro de 160 kN;
Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados por
uma sapata em degraus e chaminé prismática;
Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de implantação dos apoios;
Apoios constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, construídas a
partir de perfis L de abas iguais ligados entre si directamente ou através de chapas de
ligação e parafusos.
Dois cabos condutores por fase do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE).
Dois cabos de guarda do tipo ACSR 153 (DORKING) + OPGW.
Apoios reticulados em aço da família “DL”.
Cadeias de isoladores e acessórios adequados aos escalões de corrente de defeito
máxima de 40 kA.

Por se tratar de uma linha de duplo circuito, os cabos condutores estão colocados na vertical
na chamada disposição dupla bandeira (ver ponto 3.2.2.3 - Cabos). Ou seja, no total existirão
6 cabos condutores a que se adicionam 2 cabos de guarda, que servem para protecção da linha contra descargas atmosféricas.
Nos Desenhos de Projecto LD30111, LD31287, LD31288 e LD31289 no Anexo I – Elementos de Projecto do Volume III - Anexos Técnicos, estão indicados os tipos de apoios e de
cabos a utilizar assim como a disposição dos condutores e sequência de fases.
3.3.2.2 - Apoios
Os apoios reticulados acima referidos e respectivas fundações foram já licenciados como
elementos tipo das linhas da RNT. No entanto, no caso do presente Projecto e devido à abertura da Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150kV, para a Subestação de Fafe, haverá
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necessidade de utilizar os apoios em vãos um pouco superiores aos de cálculo, pelo que se
procedeu ao reforço estrutural dos seguintes postes (vd. Quadro 3.5):
QUADRO 3.5 – Características dos apoios
POSTE
TIPO

ALTURA

PERFIL NOVO

REFª
BARRA

PERFIL
ACTUAL

PERFIL

DESIGNAÇÃO

611
(pernas)

70x70x6

70x70x7

S355 JO
(510C)

623
(pernas)

50x50x4

50x50x5

S355 JO
(510C)

380 e 383
(troço 3 - fuste)

45x45x4

50x50x5

S355 JO
(510C)

687
(pernas)

50x50x4

60x60x5

S355 JO
(510C)

731
(pernas)

70x70x6

80x80x7

S355 JO
(510C)

743
(pernas)

50x50x4

50x50x5

S355 JO
(510C)

383
(troço 3 - fuste)

45x45x5

50x50x5

S355 JO
(510C)

4

6
DLS

8

todas

DLR

5
(só no
poste
47/16)

todas

DLA

Substituir os parafusos da classe inferior a 8.8 por esta classe.
Aplicar os travamentos interiores no fuste.
182
(braços médios
e superiores)

70x70x5

80x80x8

S355 JO
(510C)

212
(braços médios
e superiores)

70x70x6

80x80x8

S355 JO
(510C)

Substituir os parafusos da classe inferior a 8.8 por esta classe.
Aplicar os travamentos interiores no fuste.

3

345
(troço 3 - fuste)

50x50x5

60x60x5

S355 JO
(510C)

4

573
(pernas)

55x55x5

60x60x5

S355 JO
(510C)

390
(troço 3 - fuste)

55x55x5

60x60x5

S355 JO
(510C)

472
(troço 5 - fuste)

50x50x5

60x60x5

S355 JO
(510C)

643
(pernas)

60x60x5

60x60x6

S355 JO
(510C)

390
(troço 3 - fuste)

50x50x5

60x60x5

S355 JO
(510C)

472
(troço 5 - fuste)

50x50x5

60x60x5

S355 JO
(510C)

6

8

20713_md

65/358

Abertura da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

QUADRO 3.5 – Características dos apoios (cont.)
POSTE
TIPO

ALTURA

10
DLA

todas
1
DLT
todas

PERFIL NOVO

REFª
BARRA

PERFIL
ACTUAL

PERFIL

DESIGNAÇÃO

390
(troço 3 - fuste)

50x50x5

60x60x5

S355 JO
(510C)

472
(troço 5 - fuste)

50x50x5

60x60x5

S355 JO
(510C)

812 e 814
(pernas)

60x60x5

60x60x6

S355 JO
(510C)

Substituir os parafusos da classe inferior a 8.8 por esta classe.
Aplicar os travamentos interiores no fuste.
182
(braços médios
e superiores)

80x80x6

80x80x8

S355 JO
(510C)

Substituir os parafusos da classe inferior a 8.8 por esta classe.
Aplicar os travamentos interiores no fuste.

Estruturas reticuladas
Os apoios são constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, constituídas
por perfis L de abas iguais ligados entre si directamente ou através de chapas de ligação e
parafusos.
Os apoios da família “DL” estão calculados para o aço de designação S275JR (c = 275
N/mm2)6 para perfilados até 75x8 (inclusive) e S355JO (c = 355 N/mm2)7 para perfilados
iguais ou superiores a 80x8. No entanto, para este Projecto considerou-se que seria apenas
utilizado aço tipo S355JO, conforme referido no ponto anterior. Os parafusos são de classe
8.8 de rosca métrica, segundo norma DIN 7990, normalização adoptada em regra na Europa
com a vantagem de possuir uma gama de espigões de comprimentos bem adaptados para a
utilização em estruturas metálicas e em apoios de linhas eléctricas em particular.
A protecção dos apoios contra a corrosão é assegurada por zincagem a quente, a qual tem
uma espessura mínima de 70 m nas peças com espessura inferior ou igual a 6 mm e 80 m
nas peças de espessura superior a 6 mm.
Nos apoios DL a altura mínima das consolas inferiores ao solo é de 24 m, a altura máxima
ao mesmo nível é de 52 m e a altura máxima total é de 74,60 m. A envergadura máxima
ocorre ao nível das consolas inferiores e é de 8,50 m.

6
7

Designação segundo Norma EN 10027-1
Designação segundo Norma EN 10027-1
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Fundações
As fundações dos apoios reticulados são constituídas por quatro maciços de betão independentes, com sapata em degraus, chaminé prismática e armadura em aço.
Conforme estipula o RSLEAT, as fundações associadas aos apoios da linha são dimensionadas para os mais elevados esforços que lhe são comunicados pela estrutura metálica, considerando todas as combinações regulamentares de acções. O dimensionamento destas fundações é por sua vez dependente das condições geotécnicas do terreno onde são implantadas.
Assim, a priori, as fundações são definidas para condições “médias” de terreno correspondentes a uma caracterização - tipo de “areia fina e média até 1 mm de diâmetro de grão” a
que correspondem as características:


Massa Volúmica = 1600 kg/m3.



Ângulo de Talude Natural = 30º a 32º.



Pressão Admissível = 200 a 300 kPa.

As fundações dos apoios reticulados são dimensionadas ao arrancamento, na generalidade
dos casos abrangidos pelas condições “médias” de terreno, pelo método do peso de terreno
estabilizante e desprezando a contribuição da força de atrito do terreno.
Na fase de piquetagem da linha são detectadas as situações que serão objecto de dimensionamento específico do ponto de vista geométrico e geotécnico. No primeiro caso trata-se de
adaptar o apoio ao terreno utilizando pernas desniveladas ou maciços de configuração especial, no segundo caso trata-se de verificar e/ou redimensionar os maciços face aos valores
que as grandezas acima referidas apresentam nos locais de implantação.
Nos Desenhos de Projecto LD31013 e LD31046, no Anexo I – Elementos de Projecto do
Volume III - Anexos Técnicos, apresentam-se as características dos maciços de fundação a
utilizar em cada apoio.
3.3.2.3 - Cabos
Aspectos gerais do dimensionamento
As características mecânicas e eléctricas dos cabos e as condições gerais de utilização são as
habitualmente utilizadas pela REN, S.A. neste tipo de cabos.
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Aspectos mecânicos



Cabos Condutores: 2 x ACSR 595 (ZAMBEZE) / fase
Cabos de Guarda: ACSR 153 (DORKING) + OPGW

As tracções dos cabos adoptadas assim como a distribuição dos apoios ao longo do traçado
da linha, conduziram aos valores tipo apresentados no Quadro 3.6.
QUADRO 3.6 – Valores típicos dos cabos
CABOS CONDUTORES
ACSR595 (ZAMBEZE)

CABOS DE GUARDA
ACSR 153 (DORKING)

VÃO EQUIVALENTE [m] (s/vento)

435

435

PARÂMETRO [m] (s/vento)

1 451 (a 400C)

2 200 (a 150C)

Os cabos condutores trabalharão com tracções horizontais médias de EDS (Every Day
Stress)8 de cerca de 22,89 % e máximas de 23,09 %. Por sua vez os cabos de guarda terão
tracções horizontais médias de EDS à volta de 20,10 % e máximas de 21,40 %. Estes valores
procuraram, com segurança e economia9 optimizar a capacidade mecânica dos cabos.
A fim de prevenir a ocorrência de defeitos nos cabos originados por dobragem excessiva nos
pontos de fixação aos apoios, foram determinados os ângulos de enrolamento dos cabos
condutores e de guarda nas pinças de suspensão.
Na situação convencionalmente utilizada para verificação dos desvios máximos, temperatura
de 15ºC e metade do vento máximo, o ângulo de oscilação máximo foi de 37,9 gds, no apoio
n.º 52.
Na generalidade dos vãos, o valor médio da relação de flechas no EDS, entre os cabos de
guarda e os condutores, situa-se nos 78%. Os valores máximos e mínimos são, respectivamente 91% e 60%.
Refira-se ainda que os cabos condutores ACSR 595 (ZAMBEZE) e os cabos de guarda
ACSR 153 (DORKING) + OPGW são os que melhor se adequam à potência e escalão de

8 O EDS é EDS é definido em Portugal a uma temperatura dos condutores de 15 C e ausência de vento. Pretende traduzir

aquelas condições atmosféricas a que corresponde um maior grau de probabilidade de ocorrência, o valor médio mais frequente. O valor percentual indicado representa a percentagem da tracção nestas condições em função da tracção última
(i.e., de rotura) do cabo.
9 Verificadas as condições regulamentares de segurança no referente às tracções máximas e ainda prevenidos os problemas
de fadiga em resultado de vibrações eólicas.
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tensão a transportar. Os condutores estarão dispostos em dupla bandeira, com um terno de
cada um dos lados do apoio (vd. Figura 3.3).
Complementarmente à informação referida, por se tratar de um sistema de transmissão trifásico (3 fases), cada circuito terá 3 cabos condutores (2 para cada fase), ou seja, como a
LAF.RA-SFAF, a 150 kV é de duplo circuito terá 12 cabos condutores a que se juntam 2 cabos de guarda (ligados à terra e por isso com tensão nula), cuja função principal é proteger a
linha contra as descargas atmosféricas. Assim, no total, existirão 14 cabos, como se pode ver
na Figura 3.3.
Cabos de
guarda (2x)

Circuito 2:
3x2 cabos

Circuito 1:
3x2 cabos

FIGURA 3.3– Número de cabos num apoio de duplo circuito com cabos geminados
Aspectos eléctricos
Foi efectuado o cálculo do campo eléctrico à superfície dos condutores obtendo-se o valor
de 5,95 kV/cm.
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No que diz respeito ao comportamento dos cabos em regimes transitórios, e tendo em conta
que o nível de correntes de curto-circuito previsto nesta zona é de 40kA, o cabo ACSR 595
(ZAMBEZE) apresenta o seguinte comportamento:
T=Tfinal cond -Tcond-inicio de CC (70°C)  8°C
Admitindo que cada cabo terá de suportar 40 kA, a temperatura final do cabo será da ordem
dos 78ºC para uma duração de defeito de 0,5 s, o qual se encontra abaixo do limite recomendado na EQPJ/ET/PLN01 (125ºC) e pela IEC60865-110 (aproximadamente 200ºC).
Em relação ao cabo de guarda, ACSR 153 (DORKING), o seu comportamento para o escalão de 40 kA e para a função de blindagem é o seguinte:
T=Tfinal cond -Tcond-inicio de CC (30°C)  89°C
Admitindo que a corrente de curto-circuito se distribui uniformemente pelos dois cabos de
guarda e que 25% da mesma é conduzida pelo poste para a terra, ou seja, que cada cabo terá
de suportar 15 kA, a temperatura final do cabo de guarda será da ordem dos 119ºC para uma
duração de defeito de 0,5 s, o qual se enquadra no limite recomendado na EQPJ/ET/PLN01
(200ºC) e pela IEC60865-1 (aproximadamente 200ºC).

3.3.3 - Distâncias
Sobre este tema observa-se o disposto no RSLEAT (Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18
de Fevereiro), onde se definem distâncias mínimas várias como:







Ao solo;
Às árvores;
Aos edifícios;
Às auto-estradas e Estradas Nacionais;
Entre cabos de guarda e condutores;
Entre condutores, etc.

Em relação às distâncias de segurança, particularmente aos obstáculos a sobrepassar (solo,
árvores, edifícios, estradas, etc.) deve dizer-se que estas são verificadas para a situação regulamentar de flecha máxima, ou seja, temperatura dos condutores de 85 °C na ausência de
vento.

10 Temperatura máxima recomendada para o alumínio é de 200 0C
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No entanto, neste Projecto, adoptaram-se os critérios utilizados pela REN, S.A., os quais estão acima dos mínimos regulamentares, criando-se assim uma servidão menos condicionada
e aumentando-se o nível de segurança em geral. No Quadro 3.3 do ponto 3.1.5, apresentaram-se os valores adoptados.

3.3.4 - Acessórios dos cabos condutores e de guarda
Os acessórios de fixação (pinças de amarração e de suspensão) e os de reparação (uniões e
mangas de reparação) estão dimensionados para as acções mecânicas transmitidas pelos cabos e para os efeitos térmicos resultantes do escalão de corrente de defeito máxima de
40 kA.
As uniões e pinças de amarração dos cabos ACSR 595 (ZAMBEZE) e ACSR 153 (DORKING) são do tipo compressão, constituídas por um tubo de aço que se comprime sobre a
alma de aço e por um tubo de alumínio que se comprime na superfície do cabo condutor.
Qualquer destes acessórios tem uma carga de rotura não inferior à dos cabos, e particularmente as uniões garantem aquela carga simultaneamente com uma resistência eléctrica inferior a um troço de cabo de igual comprimento. Os valores de dimensionamento conduzem
assim a uma carga última de rotura destes acessórios não inferior a 150 kN e temperatura final do material abaixo do limite térmico para correntes de 40 kA durante 0,5 s.
A amarração do OPGW realiza-se sem corte do cabo e através de um conjunto de varetas
pré-formadas que fornecem o necessário aperto.
As pinças de suspensão para fixação dos condutores e cabos de guarda nos apoios de suspensão são do tipo AGS - Armour Grip Suspension. As pinças deste tipo, normalizadas nas
linhas da REN, S.A., fixam o cabo através de um sistema de varetas helicoidais préformadas e de uma manga de neopreno, apresentando características particularmente favoráveis no que diz respeito à redução ou eliminação de danos causados aos fios que formam o
cabo na zona de fixação, em resultado de fadiga causada por vibrações eólicas.

3.3.5 - Amortecedores de vibrações
Consideram-se aqui os problemas de fadiga causada por vibrações eólicas sobre os fios dos
cabos, uma vez que este problema não se coloca em relação aos apoios (estes têm uma frequência própria de vibração muito baixa). Apesar das conhecidas características redutoras de
danos de fadiga nos cabos condutores associadas ao uso de pinças de suspensão AGS, tanto
estes como os cabos de guarda estão sujeitos a regimes de vibrações eólicas, que exigem a
adopção de sistemas especiais de amortecimento das mesmas. Alguns factores determinam o
comportamento dos cabos nestas circunstâncias:
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Características de inércia (massa) e de elasticidade;
Características dos acessórios de fixação dos cabos;
Tensão mecânica de esticamento (normalmente referenciada ao EDS);
Geometria dos vãos;
Regime dos ventos (geralmente os regimes de rajada que condicionam as tracções
máximas sobre cabos e estruturas, não produzem fadiga nos cabos; são neste caso os
regimes lamelares de velocidade baixa/média que produzem as vibrações de mais alta frequência que conduzem a problemas de fadiga mecânica; os terrenos de baixa
rugosidade oferecem em geral as condições topográficas para a ocorrência deste tipo
de ventos).

Para este Projecto, a colocação de amortecedores será efectuada após a regulação dos cabos
e com base em estudos específicos a realizar pelo fornecedor destes equipamentos.

3.3.6 - Cadeias de isoladores
Aspectos de dimensionamento eléctrico
Serão usados isoladores de calote e haste, em vidro, poluição normal de 160 kN. A escolha
do nível de severidade de poluição que os isoladores podem suportar teve por base as recomendações da Divisão Exploração (EX). No Quadro 3.7 apresentam-se os tipos de cadeias a
colocar na linha.
QUADRO 3.7 – Tipos de cadeias a colocar na linha
POSTES

NÍVEL DE
POLUIÇÃO

CARGA ROTURA
(kN)

Toda a linha

Ligeira / Média

160

A distância entre hastes de guarda (no pórtico) ou entre hastes e anéis de guarda (nos apoios)
a respeitar na linha, de modo a permitir a garantia de uma adequada coordenação de isolamento na mesma, é no primeiro caso de 800 mm e no segundo caso de 1265 mm (isoladores
U160BS).
Estas distâncias estão devidamente coordenadas com as distâncias mínimas entre peças em
tensão e as partes metálicas das estruturas (massa) - que o RSLEAT preconiza para situação
em repouso e desviada pelo vento, respectivamente, 1,075 m e 0,975 m - valores respectivamente inferiores aos mínimos preconizados pela REN,SA nos intervalos correspondentes
e que são, em metros (1,39 a 1,50) e (1,13 a 1,22) para uma variação da distância entre hastes de guarda, respectivamente, correspondente de, em milímetros 1265 a 1365.
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Acessórios de cadeias
Os acessórios estão bem adaptados ao escalão de corrente de defeito de 40 kA, durante 0,5 s,
sendo a densidade de corrente máxima de 70 A/mm2 para os acessórios das cadeias e de
75A/mm2 para os dispositivos de protecção.
As hastes de guarda nas cadeias de amarração e suspensão com isoladores para Icc > 20 kA
são em varão de aço de  25 mm, e os anéis de descarga são em tubo de aço de  60 mm,
com uma secção mínima de 500 mm2 e uma abertura de 50 mm.
Os dispositivos de protecção são dispostos de modo a proteger os isoladores do arco obrigando-o a manter-se afastado destes. No caso da presente linha as cadeias de suspensão serão colocadas nas consolas dos postes “CW” com os dispositivos de guarda dispostos sobre
os condutores e voltados na direcção dos mesmos.
Fixação à estrutura
Os conjuntos de cadeia, quer dos condutores quer dos cabos de guarda são fixados à estrutura através de um sistema de caixa e charneira, o qual oferece uma resistência de contacto favorável em comparação com os sistemas de fixação com acessórios de perfil redondo. A
adopção deste sistema resultou da experiência de exploração e de ensaios específicos para o
efeito. No caso dos cabos OPGW os apoios com derivação dos circuitos ópticos (e que portanto têm uma amarração do OPGW) terão um sistema de “shunt” a assegurar a ligação à
estrutura de forma franca, de modo a evitar quaisquer sobreaquecimentos na zona de derivação em resultado de correntes de defeito.

3.3.7 - Coordenação de isolamento
No sentido de estabelecer a coordenação de isolamento, as várias distâncias mínimas a considerar serão organizadas de acordo com uma hierarquia, que no caso dos 150 kV será a seguinte:
1. Distância entre hastes de guarda (explosores) de cadeias de amarração da linha aos
pórticos das subestações ( = 0,8 m). Protecção prioritária do equipamento das subestações (disjuntores em fase de abertura ou abertos em definitivo) contra sobretensões de tipo atmosférico.
2. Distância entre hastes de guarda nas cadeias de isoladores. Aqui a LAF.RA-SFAF, a
150 kV terá um nível de isolamento semelhante ao do equipamento que constitui os
painéis de linha, ou seja:
Tensão suportável ao choque atmosférico: 750 kV
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Tensão suportável à frequência industrial de 50 Hz: 325 kVef
3. Distância no ar entre peças em tensão (condutores e/ou acessórios) e a estrutura, na
situação de repouso (sem vento) e com uma inclinação introduzida pelo vento, que se
manifesta através do movimento das cadeias de isoladores.

3.3.8 - Circuito de terra dos apoios
Normalização Adoptada
Neste âmbito tomou-se em consideração:
- Zonas públicas e frequentadas, as recomendações estipuladas na publicação ANSI/IEEE std 80 -1986.
Os limites especificados para a tensão de contacto e de passo, admitindo uma resistividade
do solo de 100 .m e um tempo de eliminação de defeito 0,5 s, são respectivamente:
Zona Pública

Zona frequentada

Uc = 189 V
Uc = 255 V
Up = 262 V
Up = 355 V
- Zonas pouco frequentadas, o prescrito nas especificações VDE 0141/7.76;
- Zonas não frequentadas, as recomendações estipuladas na norma Suíça, referência
ASE 3569 - 1.1985.
Nestas duas últimas zonas, e considerando tempos de eliminação de defeito < 0,5s, as recomendações enunciadas não especificam qualquer valor limite para a tensão de contacto e de
passo.
O traçado da LAF.RA-SFAF, a 150 kV sobrepassa zonas frequentadas, mas todos os apoios
estão implantados em zonas pouco frequentadas ou não frequentadas.
Constituição e características dos circuitos de terra
Dado que o traçado da LAF.RA-SFAF, a 150 kV está exclusivamente estabelecido em zonas
pouco frequentadas e não frequentadas indicam-se seguidamente as soluções construtivas típicas dos circuitos de terra.
Zonas pouco frequentadas e/ou não frequentadas
A configuração tipo de eléctrodos de terra que se preconiza utilizar nestas zonas, é em todos
os apoios, de quatro estacas e respectivos cabos de cobre de ligação à estrutura.
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Os eléctrodos de terra são estacas de "Copperweld" de 16 mm de diâmetro e 2,1 m de comprimento, enterradas na vertical uma em cada um dos cantos exteriores do conjunto de caboucos devendo os seus topos estar a uma profundidade mínima de 0,8 metros.
Os cabos que interligam os eléctrodos de terra às cantoneiras das bases, são de cobre nu de
50 mm2. O cabo é ligado à cantoneira e às estacas por intermédio de ligadores apropriados,
procurando-se sempre um permanente bom contacto e de baixa resistência. Os ligadores a
utilizar nestes casos são adequados aos tipos de materiais em contacto e proporcionam boa
continuidade eléctrica.
No Quadro 3.8, apresentam-se a título apenas indicativo as características deste tipo de circuito de terra, no que se refere à tensão de contacto e de passo, e ainda ao potencial máximo
no solo em % do potencial do circuito de terra, segundo a direcção da diagonal do apoio ou
do maciço de fundação:
QUADRO 3.8 – Características do circuito de terra

TIPO DE
CIRCUITO DE
TERRA

4 estacas 4 estacas
=16mm
l = 2,1 m, anel

RESISTÊNCIA DE TERRA
PARA ρ=100Ω.m
(Ω)

10,87

POTENCIAL MÁX.
NO
SOLO EM % DO
POTENCIAL DO
CIRCUITO
DE TERRA

40,45

TENSÃO DE
CONTACTO EM %
DO
POTENCIAL DO
CIRCUITO DE
TERRA
[= 1,0 m]

64,95

TENSÃO DE
PASSO EM
% DO POTENCIAL
DO
CIRCUITO DE
TERRA

8,24

Convirá salientar que nestas condições, está garantido o valor de resistência de terra menor
que 15 , recomendado para o 1º km junto das subestações, procurando-se deste modo diminuir a probabilidade de contornamentos por arco de retorno.

3.3.9 - Conjuntos sinaléticos
Em cada apoio existe sinalização claramente visível do solo constante de:



Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE MORTE” e o n.º
de ordem do apoio na linha;
Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha e o n.º de telefone do departamento responsável.
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Adicionalmente em todos os apoios localizados junto de vias de comunicação e zonas urbanas, deverão ser ainda equipados com placas sinaléticas, onde figura o logótipo da REN,S.A.
e cujas dimensões e características são as seguintes:




Chapa de aço de 3 mm de espessura com as dimensões de 2000 x 1000 mm;
Autocolante em vinil reflector branco aplicado numa das faces do painel;
Logótipo REN em autocolante vinil brilhante.

Para além desta sinalização devem ser colocadas as chapas de sinalização para visualização
aérea, nos apoios cuja numeração seja múltipla de dez.

3.3.10 -

Cálculos eléctricos

Resistência Eléctrica Linear dos Condutores
Os condutores, do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE), são constituídos por um núcleo central em
fios de aço e por três camadas de fios em liga de alumínio.
A resistência eléctrica quilométrica do cabo em corrente contínua à temperatura de 20°C é
de 0,0511 W/km. A resistência eléctrica em corrente alternada (f= 50 Hz), tendo em conta o
efeito pelicular é de 0,0522 W/km.
Capacidade Térmica
A Capacidade de Transporte é definida para uma temperatura máxima do condutor, definida
para o compromisso económico de máximo na relação (transporte anual de energia)/(perdas
energéticas). Esta temperatura está definida para a RNT como 85 °C.
A solução técnica definida para o Regime de Curto-Circuito é adequada para correntes de
defeito até 40 kA, quer no que diz respeito aos condutores quer aos cabos de guarda. No caso em análise e admitindo que a corrente se reparte de forma igual por ambos os condutores
do feixe, cada condutor ACSR 595 (ZAMBEZE) deverá suportar correntes de defeito até 20
kA – 0,5 s.
Efeito Coroa. Campo Eléctrico Crítico. Perdas por Efeito Coroa.
O cálculo do campo eléctrico crítico e perdas por efeito coroa foi feito com base nas características geométricas dos apoios DL, considerando a distância mínima dos cabos ao solo de
cerca de 18 m. O campo eléctrico máximo à superfície dos condutores tem o valor de
5,95 kV/cm.
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O campo eléctrico crítico é definido como o limiar do valor de campo eléctrico a partir do
qual o efeito coroa surge. O valor deste limiar depende da geometria dos condutores e de parâmetros atmosféricos que afectam as condições de ionização do ar. Estimou-se aqui o valor
daquele campo eléctrico crítico pela expressão de PEEK.
Os valores de altitude média foram estimados a partir das cotas no terreno e o seu valor é de
409 m. A altitude influência com algum significado o valor do campo eléctrico crítico, baixando. Na prática isto significa um aumento de perdas por efeito coroa.
As perdas por efeito coroa dependem particularmente das condições climatéricas. Sob chuva
elas podem crescer várias dezenas de vezes acima do valor calculado para bom tempo. No
caso presente, o campo eléctrico à superfície dos condutores é de tal forma baixo e inferior
ao crítico que não existe efeito coroa, logo as perdas são desprezáveis.
Ruído Acústico
Tal como se referiu no ponto anterior, por não existir efeito coroa os valores de ruído acústico são desprezáveis, neste caso, o ruído de pico no eixo da LAF.RA-SFAF, a 150 kV é de
apenas 4,08 dB(A).
Interferências Radioeléctricas
De acordo com o CISPR o nível de ruído interferente, a 15 m do condutor exterior, para as
linhas de tensão 150 kV deve ser inferior a 46 dB, respectivamente, com bom tempo. Tal
como se referiu no ponto anterior, por não existir efeito coroa os valores de radiointerferência são desprezáveis.

3.3.11 -

Travessias de vias de comunicação

Nas travessias de vias de comunicação (Estradas Municipais, Estradas Nacionais e linhas de
caminho-de-ferro) e de rios e cursos de água são respeitadas as distâncias mínimas apresentadas anteriormente no Quadro 3.3.
Para melhorar a fiabilidade mecânica das linhas, são utilizadas cadeias duplas de suspensão
nas travessias de estradas, caminhos-de-ferro, rios navegáveis e de outras linhas de alta tensão.
As travessias às vias de comunicação e às linhas de água pela LAF.RA-SFAF, a 150 kV são
apresentadas nos Quadros 3.9 e 3.10.
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QUADRO 3.9 – Travessias a vias de comunicação
ESTRADA

VÃO DE TRAVESSIA

ALTURA DOS CONDUTORES
INFERIORES À ESTRADA (m)

EN 603

34/29 – 35/28

35,7

EM 1566

39/24 – 40/23

27,9

EN 309

41/22 – 42/21

30,7

EN 604

46/17 – 47/16

41,3

EN 206 – IC5

48/15 – 49/14

27,3

EN 206 (desclassificada)

49/14 –50/13

27,2

EN 607

58/5 – 59/4

62,1

EM 1788

61/2 – 62/1

34,8

QUADRO 3.10 – Travessias a linhas de água
CURSOS DE ÁGUA

CONCELHO

FREGUESIA

VÃO DE
TRAVESSIA

ALTURA DOS CONDUTORES INFERIORES AO
CURSO DE ÁGUA (m)

Rio Vizela

Fafe

Fareja

58/5 – 59/4

84,3

3.3.12 -

Cruzamentos com outras linhas áreas

No traçado da LAF.RA-SFAF, a 150 kV ocorrem situações de cruzamento com outras linhas
aéreas acima das distâncias regulamentares, com excepção do cruzamento com uma linha
AT no vão 45/17-46/16, a qual tem de ser alterada (Quadro 3.11).
Refira-se que caso haja necessidade de alterar uma linha da EDP Distribuição, em fase de
construção solicita-se a sua alteração junto da mesma.
QUADRO 3.11 – Travessias com outras linhas áreas
VÃO DE TRAVESSIA

LINHA

ALTURA DOS CONDUTORES
INFERIORES À LINHA (m)

39/24 – 40/23

BT

9,2

AT

28,6

BT

15,3

BT

41,4

AT

Não regulamentar

BT

33,0

48/15 – 49/14

AT

10,1

49/14 – 50/13

BT

17,8

54/9 – 55/8

AT

23,8

40/23 – 41/22
43/20 – 44/19
46/17 – 47/16
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3.3.13 -

Cruzamentos e paralelismos com linhas de telecomunicação

Em nenhum ponto ocorrem situações de cruzamento e paralelismo com linhas de telecomunicação.

3.3.14 -

Cruzamentos e paralelismos com gasodutos

No traçado da linha verifica-se uma situação de cruzamento com um gasoduto da EDP Gás,
indicado no Quadro seguinte:
QUADRO 3.12 – Cruzamento com um gasoduto da EDP Gás
VÃO DE TRAVESSIA

ALTURA DOS
CONDUTORES
INFERIORES AO SOLO
(M)

CONDUTA

DISTÂNCIA NA HORIZONTAL
ENTRE O EIXO DA CONDUTA
E O APOIO MAIS PRÓXIMO
(m)

53/10 – 54/9

45,8

EDP Gás

154,7

Refira-se que não se verificam situações de paralelismo com gasodutos.

3.3.15 -

Cruzamentos e paralelismos com adutores

Refira-se que não existem nem cruzamentos nem paralelismos com adutores.

3.3.16 -

Outros cruzamentos, travessias e paralelismos

No âmbito do Estudo das Grandes Condicionantes a ANACOM, Autoridade Nacional de
Comunicações, informou que na área do Projecto não existem presentemente quaisquer servidões radioeléctricas constituídas ou em constituição.

3.3.17 -

Balizagem aérea

Sinalização para aeronaves
De acordo com as disposições contidas na circular do Instituto Nacional de Aviação Civil
(INAC) n.º 10/03, de Maio 2003, considera-se necessário efectuar a balizagem diurna e nocturna dos vãos e apoios a seguir mencionados.
A balizagem diurna dos cabos de guarda será feita através de esferas alternadamente de cor
branca e laranja internacional, com um diâmetro mínimo de 600 mm espaçadas de 60 m e
dispostas em ziguezague, sensivelmente segundo o plano horizontal. Deste modo, as projecções ortogonais das bolas nos 2 cabos, sobre um plano vertical paralelo à linha, ficarão a
30 m umas das outras.
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A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente vermelha
ou laranja internacional e branca. As faixas a pintar correspondem a troços modulares das
estruturas por forma a realçar a sua forma e dimensões. As faixas extremas são pintadas na
cor vermelha ou laranja internacional. Serão balizados com esferas os vãos apresentados no
Quadro seguinte.
QUADRO 3.13 – Vãos a balizar com esferas
VÃOS A BALIZAR

COMPRIMENTO DOS VÃOS (m)

34/29 – 35/28

831,25

37/26 – 38/25

522,41

41/22 – 42/21

902,54

42/21 – 43/20

715,77

44/19 – 45/18

588,83

48/15-49/14

257,27 (IC5)

53/10 – 54/9

793,18

55/8 – 56/7

542,77

56/7 – 57/6

546,36

57/6 – 58/5

581,86

A balizagem nocturna da LAF.RA-SFAF, a 150 kV consiste na colocação de balizores ou
sinalizadores com leds aprovados pelo INAC, junto aos apoios dos vãos de travessia do IC5.
Estes dispositivos emitem permanentemente luz vermelha com uma intensidade mínima de
10 Cd.
Em cada um dos condutores superiores, junto aos apoios de enquadramento dos vãos a seguir indicados, são colocados dois balizores, um de cada lado do apoio, ou em alternativa
dois dispositivos LED nas extremidades das hastes de guarda.
Serão balizados os vãos apresentados no Quadro seguinte.
QUADRO 3.14 – Apoios a balizar
APOIOS A BALIZAR

QUANTIDADE DE BALIZORES
A INSTALAR POR APOIO

QUANTIDADE DE DISPOSITIVOS
LED A INSTALAR POR APOIO

48/15

4

2

49/14

4

2
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Sinalização para aves
De acordo com a análise efectuada no presente Estudo de Impacte Ambiental (vd. Subcapítulo 7.8 – Ecologia) prevê-se a sinalização salva-pássaros no vão dos apoios 33/30 a 36/27,
40/23 a 42/21 e 57/6 a 60/3, apesar de, segundo o “Manual de apoio à análise de projectos
relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica
(ICNF) 11“, o traçado da linha não se encontrar em áreas muito críticas, críticas ou sensíveis.
Por conseguinte será efectuada uma sinalização preventiva com montagem de BFD de 20
em 20 metros em cada cabo de terra, dispostos alternadamente, o que em perfil resultará
num espaçamento de 10 em 10 metros.

3.4 - ACESSOS E ESTALEIROS
A escolha do local para implantação dos estaleiros é de responsabilidade e direito do empreiteiro a que venha ser adjudicada a obra. Há, no entanto, uma série de restrições que o
empreiteiro terá que verificar na escolha do local dos estaleiros e que se apresentam consubstanciadas nas cartas de restrições à localização de acessos, estaleiros e parques de materiais (vd. Desenhos 25 e 26, nas Peças Desenhadas). Realça-se, mesmo assim, que qualquer
escolha por parte do empreiteiro terá que ser aprovada pelo Dono de Obra, com o apoio da
equipa de Acompanhamento Ambiental que seguirá a mesma.
O Empreiteiro deverá prever, para além dos estaleiros destinados ao seu pessoal, as seguintes instalações e equipamentos:
 Um módulo englobando sala de reuniões e arquivo para a REN, devidamente equipado com ar condicionado reversível e mobiliário (cadeiras, mesas, etc.);
 Um módulo para a supervisão da obra (elementos supervisores ao serviço da REN);
 Instalações sanitárias (deverão ser distintas das destinadas ao empreiteiro);
 Prever a limpeza e manutenção das instalações atrás referidas.
Relativamente aos acessos para a construção da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, são sempre acordados com os proprietários em fase de obra, e aprovados pela equipa de Acompanhamento
Ambiental.
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3.4.1 - Critérios de selecção de áreas para a implantação de estaleiros
O estabelecimento de estaleiros fixos é uma acção de responsabilidade do empreiteiro que
vier a ser seleccionado para a construção da linha, desconhecendo-se, portanto, nesta altura,
a sua localização. Importa, todavia, tecer alguns comentários relativamente aos estaleiros
deste tipo de obras para que se possa enquadrar, devidamente, as medidas propostas.
Os estaleiros destas obras constituem, em norma, áreas de depósitos de materiais e de contentores para o pessoal de obra, nomeadamente a Direcção de Obra, a Fiscalização e demais
participantes.
Nos estaleiros existirão instalações sanitárias do tipo químico ou drenadas para a rede de saneamento básico. No entanto, caso não seja viável a ligação à rede, e não se opte pela utilização de instalações sanitárias do tipo químico, serão instaladas fossas estanques, de dimensão adequada à frequência de utilização prevista.
Mesmo assim, considera-se que a sua localização deve cumprir algumas normas, que em seguida se identificam.
No Capítulo 8 apresentam-se algumas medidas a ter em conta na definição e localização dos
estaleiros.
A REN, S.A. possui um conjunto de procedimentos ambientais (decorrente da sua certificação ambiental pela norma ISO 14001:2004 desde 2005) que permitem uma selecção criteriosa da localização, em conformidade com os dispositivos legais em vigor, dos estaleiros de
apoio à obra, nomeadamente através da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) da obra, elaborado de acordo com as especificações técnicas da REN, S.A.
Neste âmbito, verifica-se como parte integrante do EIA, a apresentação do PAA para a construção da LAF.RA-SFAF, a 150 kV.
Importa ainda referir, que para uma obra de construção de uma linha, não são necessários estaleiros de grandes dimensões, uma vez que os materiais e equipamentos a utilizar na obra
não são de dimensões significativas. Refira-se também, que as bobinas de transporte dos cabos têm um peso médio de 4 toneladas e um diâmetro máximo de 2,5 m e os apoios vêm
em atados de cantoneiras cujo comprimento máximo não ultrapassa os 12 metros.
Assim, a função dos estaleiros será fundamentalmente facultar um local para apoio administrativo à obra, e simultaneamente ser um local onde se procede ao armazenamento temporário designadamente de materiais e de ferramentas, bem como ao parqueamento de veículos e
equipamentos utilizados nas diversas fases de montagem da linha.
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Desta forma, a selecção criteriosa da localização dos estaleiros de apoio à obra, recai sobretudo em locais que já estejam infra-estruturados e/ou em áreas degradadas, considerando
ainda as condicionantes ambientais locais, que impedem a localização dos estaleiros, tendo
para o efeito sido elaborada uma Carta de restrições à localização dos estaleiros e parques de
materiais (vd. Desenho 25, nas Peças Desenhadas), onde constam as áreas interditas à localização destas infra-estruturas. Assim, remete-se para a fase de adjudicação da obra, permitindo que seja o adjudicatário - tendo por base os pressupostos atrás referidos - a propor o local de implantação do estaleiro que terá de ter a aprovação prévia da REN, S.A. com base
em parecer da Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental (ESAA).
Na definição do local dos estaleiros, de uma forma geral tem-se dado preferência a locais infra-estruturados sem necessidade de terraplanagens como sejam armazéns ou mesmo campos de futebol (cujas verbas da renda permitem depois realizar melhorias naquelas infraestruturas). Em baixo, apresenta-se um estaleiro típico de uma obra de linhas (vd Fotografia
3.14).

FOTOGRAFIA 3.14 – Estaleiro típico de uma obra de linhas

3.4.2 - Acessos
Relativamente aos acessos, refira-se que no Projecto houve a preocupação de sempre que
possível colocar os apoios junto de acessos já existentes de modo a privilegiar a sua utilização efectuando-se se necessário melhorias nos caminhos e reduzindo ao mínimo a criação de
novos acessos.
Ainda neste âmbito, importa referir que se encontra em elaboração o Plano de Acessos, que
tal como para a localização do estaleiro, terá que ter em consideração as condicionantes ambientais locais, bem como as medidas de minimização do PAA e por fim, aprovação prévia
da REN, S.A. Este Plano fará parte integrante do EIA, embora por razões de programação de
trabalhos, a sua entrega se preveja até 2 semanas após a entrega do EIA.
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No Plano de Acessos em elaboração, e de acordo com a instrução operacional “Elaboração
de Plano de Acessos da REN, S.A., são incluídos:
1.
2.
3.
4.
5.

Introdução;
Condicionantes e medidas de minimização aplicáveis à localização dos acessos;
Descrição das intervenções a realizar;
Avaliação de impactes ambientais;
Conclusões.

O Plano de Acessos a apresentar inclui ainda:




Anexo 1 – Tabela de análise do cumprimento das condicionantes por acesso;
Anexo 2 - Representação cartográfica do plano de acessos (1/2 000), com representação de todas as condicionantes;
Anexo 3 - Representação cartográfica do plano de acessos (1/25 000), com representação de todas as condicionantes.

Refira-se que foi elaborada uma Carta de restrições à localização dos acessos (vd. Desenho
26, nas Peças Desenhadas).
Acrescenta-se que os acessos, que poderão ter uma largura máxima de 5 m sendo que na
maioria das situações a largura é cerca de 3,5 - 4 m, serão sempre acordados com os proprietários em fase de obra e aprovados pela ESAA.
A movimentação diária dos estaleiros para as diversas frentes de obra, resumem-se a deslocações de curta duração, para o transporte dos trabalhadores (normalmente de veículos de 9
lugares) nos períodos da manhã, hora do almoço e ao final do dia utilizando preferencialmente as vias de comunicação existentes.
Para o transporte das ferramentas e equipamentos utilizam-se carrinhas de cabine dupla até
3,5 toneladas ou camiões de 2 eixos até 5 toneladas (sobretudo durante a montagem dos cabos).
Por outro lado, no decorrer da execução das fundações, são utilizadas retroescavadoras e autobetoneiras com capacidade até 8 m3 utilizando o trajecto entre a central de Betão e os locais dos apoios, havendo a preocupação de seleccionar uma central de Betão, tão próxima
quanto possível do local da obra.
O transporte dos atados das cantoneiras que constituem os apoios do estaleiro para os locais
de implantação, é normalmente efectuado por camiões de 2 eixos com capacidade até 13 to20713_md
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neladas. O levantamento dos apoios é feito por auto-gruas com capacidade variável entre 25
e 120 toneladas (normalmente 1 por apoio).
De modo a mobilizar para os locais de intervenção os equipamentos anteriormente referidos,
e por forma a poder-se minimizar eventuais constrangimentos e incómodos, é sempre efectuado um planeamento rigoroso dos trajectos a utilizar, optimizando-se também, os recursos
disponíveis. Refira-se a este propósito, que não é previsível que aconteçam situações de
constrangimentos de trânsito, sendo certo que previamente ao início dos trabalhos serão
sempre contactadas as entidades competentes.
Juntam-se algumas fotografias ilustrativas da demarcação e utilização de um acesso existente e dos trabalhos típicos associados à abertura de um novo acesso (vd. Fotografias 3.15 e
3.16).

FOTOGRAFIAS 3.15 e 3.16 – Pormenor dos acessos existentes e a construir

3.5 - EQUIPAMENTOS A UTILIZAR E NECESSIDADES EM PESSOAL
O empreiteiro a quem for adjudicada a construção decidirá, entre outros aspectos, qual a
maquinaria a utilizar e número de trabalhadores necessários, sendo apenas da responsabilidade do Dono de Obra, a verificação do estado de conservação e funcionamento dos equipamentos através da equipa de Acompanhamento Ambiental.

3.6 - ASPECTOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO PROJECTO
Os efeitos eléctricos originados por qualquer instalação eléctrica, como a linha que se pretende construir, podem dividir-se:
a) CAMPOS ELÉCTRICOS E MAGNÉTICOS
Os campos eléctricos e magnéticos são um fenómeno comum a que o organismo
humano está sujeito durante a sua vida. Além dos campos naturais há que ter em
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conta os campos artificiais criados por instalações eléctricas habituais, linhas, subestações, electrodomésticos vários, telemóveis, etc.
A Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro transpõe para a Legislação Portuguesa o quadro de restrições básicas e de níveis de referência relativos à exposição do
público em geral aos campos electromagnéticos, constante da Recomendação do
Conselho n.º 1999/519/CE, de 12 de Julho de 1999, a qual, por sua vez se baseia na
transcrição parcelar do documento “Guidelines for Limiting Exposure to TimeVarying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)” da ICNIRP – International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.
No subcapítulo 6.6 são apresentados os valores máximos e é avaliada a conformidade legal.
b) EFEITO DE COROA
Este fenómeno consiste na ocorrência de descargas intermitentes no seio do ar ionizado, provocado pela presença de campo eléctrico intenso na vizinhança dos condutores de muito alta tensão. Manifesta-se pela presença de uma luminescência de
fraca intensidade, ruído audível característico de natureza crepitante e interferências
radioeléctricas, sendo responsável ainda por perdas de energia e formação de ozono. O dimensionamento do número e secção de condutores a utilizar nas ligações
MAT procurará sempre minimizar este efeito. No entanto, a sua intensidade depende fortemente das condições ambientais, sendo proporcional à percentagem de humidade. Refira-se que o envelhecimento dos condutores favorece a redução do efeito de coroa.
No caso particular da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, o efeito coroa é desprezável, conforme se explica no ponto 7.9.3.
c) RUÍDO
O ruído, como estímulo sonoro sem conteúdo informativo para o auditor, é uma
forma de poluição ambiental que pode afectar a população (num curto espaço circundante) e as próprias estruturas emissoras.
O ruído gerado pelas linhas de alta tensão é originado pelo efeito de coroa e pelas
goteiras dos cabos (em condições de nevoeiro intenso ou chuva), bem como pelas
descargas dos isoladores e outros acessórios. Pode descrever-se como um zumbido
de baixa frequência associado a um crepitar. Nos dias ventosos pode ser gerada
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uma frequência semelhante a um assobio, e após uma chuvada, o som crepitante é
muito mais intenso e frequente.
Apesar dos cabos terem sido dimensionados para funcionarem "abaixo" do efeito
de coroa, pequenas partículas sólidas, irregularidades ou descontinuidades associadas às goteiras aumentam o "stress" eléctrico, desencadeando a ionização do ar circundante.
A intensidade de ruído depende de vários factores, entre os quais os mais importantes:




geometria das torres;
geometria dos feixes dos cabos condutores (condutores geminados);
idade dos cabos condutores.

Outros de menor importância são o tamanho, tipo de superfície e número de goteiras. Com o envelhecimento dos condutores, a intensidade de ruído gerado tende a
decrescer.
No caso particular da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, porque o efeito coroa é desprezável, o ruído particular é nulo conforme se explica no ponto 7.9.3.
d) ONDAS RADIOELÉCTRICAS, RADIOINTERFERÊNCIAS
As descargas produzidas pelo efeito de coroa provocam a aparição de pequenos impulsos de tensão e intensidade que se propagam ao longo da linha, originando campos electromagnéticos de alta-frequência causadores de perturbações no espectro de
radiofrequências, o que dá lugar a uma deficiente recepção de um sinal rádio.
O espectro de frequências, no qual este efeito é mais pronunciado, abrange frequências desde os 100 kHz aos 2 MHz. Nesta banda encontram-se as ondas longas e
médias da radiodifusão. A banda de frequência da FM e da transmissão de televisão
apenas serão minimamente afectados.
No caso particular da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, conforme anteriormente referido,
porque o efeito coroa é desprezável as interferências radioeléctricas são nulas.
e) OZONO
Na superfície dos condutores, o efeito coroa produz uma pequena emissão de ozono, que é uma forma instável de oxigénio. O ozono é um gás que está continuamen20713_md
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te a ser produzido na natureza por acção de ondas electromagnéticas existentes na
atmosfera.
As quantidades de ozono produzidas pelas linhas de alta tensão são mínimas. Tratase de um gás que se dispersa rapidamente e se transforma espontaneamente em oxigénio.
O volume de ozono emitido por linhas de 150 kV em condições climáticas adversas, por exemplo chuva, não supera as 0,2 partes por cada 100 milhões, concentração 50 vezes inferior à prescrita pelas normas mais exigentes existentes em alguns
países, relativas à emissão deste gás.
Contudo, tal como referido anteriormente, uma vez que o efeito coroa da LAF.RASFAF é desprezável a produção de ozono é praticamente nula.

3.7 - GESTÃO DE RESÍDUOS
3.7.1 - Considerações gerais
A gestão dos resíduos produzidos obedecerá aos princípios de triagem na origem, armazenamento adequado, transporte e destino final licenciados, optando-se, se possível, pela sua
valorização de acordo com os princípios do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS) da REN, S.A.
A REN, S.A., no âmbito do seu SIGQAS, aplicável em todas as instalações da empresa, definiu uma metodologia própria para a gestão de resíduos.
Esta metodologia inclui todos os resíduos com excepção dos sobrantes da exploração vegetal, sendo estes alvo de tratamento específico acordado entre o Adjudicatário e a REN, S.A.
caso a caso.

3.7.2 - Enquadramento legal
Seguidamente procede-se ao enquadramento legal referente à gestão de resíduos:



Portaria n.º 1028/92, de 5 de Novembro, que estabelece normas de segurança e identificação para o transporte dos óleos usados;
Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de Março, que assegura a execução e garante o cumprimento, na ordem jurídica interna, das obrigações decorrentes para o Estado Português do Regulamento (CE) n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de
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14 de Junho, relativo à transferência de resíduos, e revoga o Decreto-Lei n.º 296/95,
de 17 de Novembro;
Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio, que fixa as regras a que fica sujeito o transporte
de resíduos dentro do território nacional;
Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de Dezembro, que estabelece os princípios e as
normas aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens e resíduos de embalagens;
Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro, que aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos. Alterada pela
Portaria n.º 320/2007, de 23 de Março, e pela Portaria n.º 249-B/2008, de 31 de Março. Revoga a Portaria n.º 792/98, de 22 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 277/99, de 23 de Julho, que transpõe para o direito interno as disposições constantes da Directiva n.º 96/59/CE do Conselho, de 16 de Setembro, e estabelece as regras a que ficam sujeitas a eliminação dos PCB usados, tendo em vista a
sua total destruição. Alterado pelo Decreto-Lei n.º 72/2007, de 27 de Março;
Decisão 2000/532/CE, que aprova a Lista Europeia de Resíduos (LER), e alterada
pelas Decisões da Comissão n.º 2001/118/CE, n.º 2001/119/CE e n.º 2001/573/CE;
Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de Janeiro, que estabelece o regime de colocação no
mercado de pilhas e acumuladores e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e
eliminação dos resíduos de pilhas e de acumuladores, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/66/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6
de Setembro, relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos e que revoga a
Directiva n.º 91/157/CEE do Conselho, de 18 de Março, alterada pela Directiva
n.º 2008/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março. Alterado pela Declaração de Rectificação n.º 18-A/2009, de 6 de Março. Revoga o Decreto-Lei
n.º 62/2001, de 19 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho, que estabelece o regime jurídico da gestão
de óleos usados;
Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, que aprova a LER;
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que aprova o regime geral da gestão de
resíduos;
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, que aprova o regime da gestão de resíduos
de construção e demolição;
Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho, que aprova os modelos de guias de acompanhamento de resíduos para o transporte de resíduos de construção e demolição
(RCD).
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3.7.3 - Produção de resíduos nas fases de construção, exploração e desactivação
Os principais resíduos produzidos durante a fase de construção serão, maioritariamente,
constituídos pelos resíduos sólidos urbanos a serem produzidos nos estaleiros de obra, resíduos de embalagens e outros resíduos de construção e demolição (betão, madeiras e plásticos, entre outros). No Quadro 3.15 apresentam-se os resíduos susceptíveis de serem gerados
em consequência de actividades de construção da LAF.RA-SFAF, a 150 kV.
QUADRO 3.15 – Resíduos produzidos nas actividades de construção
da LAF.RA-SFAF, a 150 kV
ACTIVIDADES

RESÍDUOS

RESÍDUOS TIPICAMENTE PRODUZIDOS NOS ESTALEIROS DE LINHAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA
Escritório

- Papel usado e embalagens de consumíveis para informática.

RESÍDUOS TIPICAMENTE PRODUZIDOS NOS ESTALEIROS DE LINHAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA
Armazenamento de materiais

- Embalagens de madeira, de plástico e de papel;
- Porcas, parafusos e anilhas caídos das embalagens.

Serralharia de apoio a construção

- Limalhas e aparas metálicas, escórias de eventuais soldaduras, pequenos trocos
de cabos de aço e de alumínio, de varões e de chapas de aço.

Logística de apoio ao pessoal
afecto a construção da linha

- Resíduos sólidos urbanos.

Viaturas

- Conservação, manutenção e abastecimento de combustível das viaturas realizase fora dos estaleiros, em instalações adequadas para o efeito.

Abertura de caboucos

- Terra e pedras temporariamente depositados na vizinhança dos caboucos.
- Apos a betonagem dos maciços parte, ou a totalidade, dessas terras e pedras são
devolvidas aos caboucos e compactadas de forma a preencher todos os espaços.
vazios.

Armaduras dos maciços de fundação (quando executadas localmente)

- Pequenos trocos de varões de aço e fios de aço de ligação entre os elementos da
armadura.

Betonagem dos maciços
Montagem e levantamento dos
apoios
Isoladores e acessórios

- Resíduos da lavagem da betoneira e dos equipamentos de vibração do betão e
das ferramentas manuais.
- Porcas, parafusos e anilhas perdidos.
- Embalagens em plástico dos parafusos, porcas e anilhas. Fios e fitas de aço dos
atados das pecas dos apoios.
- Embalagens em madeira e em plástico.
- Vidro e acessórios metálicos de isoladores acidentalmente partidos.

Desenrolamento de cabos

- Bobinas em madeira e elementos de protecção dos cabos em plástico e papel.

União, fixação e regulação dos
cabos

- Fios de alumínio e de aço resultantes da rectificação das extremidades dos cabos, indispensáveis para a aplicação das uniões e pinças de amarração.
- Pequenos trocos de cabo completo.

Corte e decote do arvoredo da
faixa de protecção

- Ramos e troncos do arvoredo abatido.

Presença e circulação do pessoal
afecto a construção

- Resíduos sólidos urbanos.

Fonte: Guia Metodológico para Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional
de Transporte de Electricidade (APAI, 2008)
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Durante esta fase deverá ainda ser implementado o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição (PPGRCD), onde constam os procedimentos de gestão de
resíduos para a fase de construção (vd. Anexo VII – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) do Volume III - Anexos Técnicos).
Na fase de exploração não se prevê a geração de quantidades relevantes de resíduos além
dos resultantes da reparação/substituição de cadeias de isoladores e da manutenção da faixa
de protecção e da linha (Quadro 3.16).
QUADRO 3.16 – Resíduos produzidos na fase de exploração da LAF.RA-SFAF, a 150 kV
ACTIVIDADES

RESÍDUOS

Reparação ou substituição de cadeias de
isoladores
Manutenção da faixa de protecção

- Embalagens em madeira e em plástico.
- Vidro, cerâmica e acessórios metálicos dos isoladores acidentalmente partidos.
- Ramos e troncos do arvoredo abatido ou decotado.
- Perfis metálicos danificados.

Manutenção da linha
- Pontas de cabos.

Fonte: Guia Metodológico para Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional
de Transporte de Electricidade (APAI, 2008)

Conforme referido anteriormente, regra geral, não se prevê o desmantelamento da LAF.RASFAF, a 150 kV, sendo antes objecto de remodelações.
No Quadro 3.17 apresenta-se a tipologia de resíduos susceptíveis de serem gerados durante a
fase de desactivação da linha.
QUADRO 3.17 – Resíduos produzidos na fase de desactivação da linha
ACTIVIDADES

RESÍDUOS

Desmontagem dos cabos e
acessórios

Cabos (enrolados em bobinas) e acessórios, metálicos e plásticos, para
reciclagem

Desmontagem das cadeias

Isoladores de vidro e cerâmica (embalados) e acessórios metálicos para
reciclagem.

Desmontagem dos apoios

Perfilados, chapas e parafusos (embalados) para reciclagem.

Destruição dos maciços de fundação
Presença e circulação do pessoal
afecto à desmontagem
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Betão e metálicos. Os resíduos de betão são enterrados para preencher
as covas e os metálicos são recolhidos para reciclagem.
Resíduos Sólidos Urbanos.
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3.8 - PROJECTOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS
Entendendo como projectos subsidiários os que dependem directamente da realização do
projecto, considera-se não existirem projectos considerados como subsidiários ao Projecto
da LAF.RA-SFAF, a 150 kV.
Como projectos complementares, há a referir a Subestação de “Fafe” e a abertura da Linha
Caniçada- Riba de Ave 2/Guimarães para a SFAF, cujos projectos foram objecto de Estudos
de Impacte Ambiental independentes, encontrando-se a actualmente em fase de construção.
Neste Projecto não se consideraram como projectos complementares os acessos e/ou estaleiros, uma vez que foram considerados componentes do Projecto em análise.

3.9 - PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJECTO
Prevê-se o início da obra em Julho de 2015 e a entrada em serviço da LAF.RA-SFAF, a 150
kV em Dezembro de 2015.

3.10 -

INVESTIMENTO GLOBAL

O custo estimado deste investimento é de cinco milhões, seiscentos e setenta mil, novecentos e setenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos (5.670.976,64 €).
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4 - CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO
4.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
No presente Capítulo, descreve-se a situação ambiental da área em estudo, antes da implementação do Projecto, analisando as componentes ambientais mais susceptíveis de serem
perturbadas pela construção e exploração do mesmo, de acordo com o âmbito estabelecido.
Os factores ambientais caracterizados são os seguintes:












Clima;
Qualidade do Ar;
Geologia e Geomorfologia;
Recursos Hídricos e Domínio Hídrico;
Solos e Ocupação do Solo;
Ecologia;
Ambiente Sonoro;
Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo;
Componente Social;
Paisagem;
Património Cultural.

A definição do corredor preferencial do Projecto da abertura da Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe, corresponde ao corredor seleccionado
na 1.ª Fase do EIA (EGCA - PROCESL, 2013). Esta área tem uma largura variável de aproximadamente 400 m de largura, de forma a ter a dimensão necessária para abranger todas as
situações relevantes para a análise de impactes, compreendendo cerca de 1 540 ha (vd. Desenho 1 - Enquadramento Geográfico e Administrativo, nas Peças Desenhadas).
Importa referir que, embora o corredor em estudo abranja quatro concelhos (Póvoa de Lanhoso, Guimarães, Fafe e Felgueiras), o traçado da linha apenas intersecta os concelhos de
Guimarães e de Fafe.
Sempre que considerado relevante para os objectivos do presente EIA procedeu-se ao alargamento da área em estudo, para além do corredor em estudo, para alguns dos factores ambientais em análise, de acordo com o critério definido pelos especialistas das diversas áreas
temáticas integrantes do EIA. É o caso de factores ambientais como o ambiente sonoro
(500 m), a socioeconomia (ao nível das unidades geográficas da região, sub-região, conselho
e freguesias) e a paisagem (3 km). Para o factor ambiental Património foi realizada uma
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prospecção sistemática num corredor de 100 metros de largura, limitado por duas rectas paralelas distanciadas 50 m metros do eixo do traçado, de forma a respeitar os requisitos da
DGPC – Direcção Geral do Património Cultural (que sucede nas atribuições do IGESPAR Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P.).
Refira-se que foram efectuadas visitas ao local de implantação da LAF.RA-SFAF, a 150 kV,
quer na fase do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, quer na presente fase do
EIA.
Conforme referido, tendo em conta as especificidades de cada factor ambiental analisado, a
caracterização da situação ambiental de referência foi realizada a diferentes escalas, de modo a permitir a análise diferenciada dos impactes do Projecto.
Seguidamente apresenta-se a caracterização do corredor em estudo e sua envolvente próxima, discriminada por factor ambiental.

4.2 - CLIMA
4.2.1 - Considerações gerais
Através da caracterização do clima da região pretende-se contribuir para a previsão e avaliação de impactes noutros factores ambientais, como sejam a Qualidade do Ar, Recursos Hídricos e Domínio Hídrico, uma vez que não se prevê que o Projecto, dadas as suas características, conduza a alterações nas condições climáticas e meteorológicas existentes, quer a
nível local quer a nível regional.
O clima do corredor em estudo foi caracterizado com base nos registos das variáveis climáticas correspondentes às Normais Climatológicas do período entre 1951 e 1980 das Estações
Climatológicas de Braga/Posto Agrário, Santo Tirso e Vila Real e da Estação Udométrica de
Fafe, publicados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG, 1990 e 1991),
dado que se considera que traduzem melhor o clima da região, nomeadamente pela proximidade ao corredor em estudo e pela distribuição geográfica relativamente ao mesmo. No
Quadro 4.1 apresentam-se as características principais das referidas estações e na Figura 4.1
a sua localização face ao local de implantação da LAF.RA-SFAF, a 150 kV.
Para realizar a caracterização climática do corredor em estudo, foram analisados os valores
de temperatura do ar, vento, precipitação, humidade relativa do ar, nevoeiro e geada, uma
vez que são os que apresentam maior relevância, relativamente ao Projecto em análise.
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QUADRO 4.1 - Características gerais das estações climatológicas e udométricas
ESTAÇÃO/POSTO

TIPO DE
ESTAÇÃO

LATITUDE
(N)

LONGITUDE
(W)

ALTITUDE
(m)

PERÍODO DE
REGISTO

Fafe

Udométrica

41º 27’

8º 12’

330

1951-1980

Braga/Posto Agrário

Climatológica

41º 33’

8º 24’

190

1951-1980

Santo Tirso

Climatológica

41º 21

8º 28’

28

1951-1980

Vila Real

Climatológica

41º 19’

7º 44’

481

1951-1980

FIGURA 4.1 – Localização das Estações Climatológicas e Udométrica
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4.2.2 - Temperatura do ar
A temperatura do ar é condicionada por factores gerais, nomeadamente a radiação solar e o
movimento da terra, a que se sobrepõem factores regionais e locais, tais como a influência
dos mares e continentes, o relevo, a natureza e revestimento do solo e o regime de ventos.
A temperatura do ar média mensal verificada nas Estações Climatológicas consideradas varia entre 14ºC na Estação de Braga/Posto Agrário, 14,5ºC na Estação de Santo Tirso e
13,4ºC na Estação Climatológica de Vila Real.
As temperaturas mais elevadas registam-se em média no Verão, em Julho, com 20,2ºC,
20,8ºC e 21,4ºC nas estações de Braga/Posto Agrário, Santo Tirso e Vila Real, respectivamente. Os valores mínimos da temperatura do ar observam-se no Inverno, em Janeiro, com
8,7ºC, 9,0ºC e 6,4ºC, respectivamente, para as estações anteriormente referidas, estabelecendo-se um amplitude térmica anual média de 11,5ºC,11,8ºC e 15,0ºC, respectivamente.

4.2.3 - Vento
O vento consiste no deslocamento horizontal do ar relativamente à superfície do globo, devido à distribuição desigual da pressão e representa uma força que se desloca com o fim de
estabelecer o equilíbrio da atmosfera.
Este elemento possui grande importância por ser o agente que mais afecta a dispersão dos
poluentes atmosféricos.
Na Estação Climatológica de Braga/Posto Agrário a velocidade média do vento é de
7,2 km/h e as calmas são frequentes (45,0%). Os rumos do vento predominantes são de SW
(8,7%), com uma velocidade média de 7,9 km/h. A maior velocidade média observa-se do
rumo S com 9,8 km/h. Nesta Estação o vento forte ocorre apenas, em média, em cerca de 2
dias. O vento muito forte não tem praticamente expressão, não atingindo sequer 1 dia, em
média, anualmente.
Na Estação Climatológica de Santo Tirso a velocidade média do vento é de 7,9 km/h e as
calmas são mais frequentes ainda (49,7%). Os rumos do vento predominantes são de SW
(10,9%), com uma velocidade média de 6,2 km/h. A maior velocidade média observa-se, no
entanto, do rumo E, com 11,6 km/h. Nesta Estação o vento forte ocorre apenas, em média,
cerca de 1,4 dias. O vento muito forte não tem praticamente expressão, não chegando a atingir um dia, em média, anualmente.
Na Estação Climatológica de Vila Real a velocidade média do vento é de 7,6 km/h e as calmas são relativamente frequentes (39,9%). Os rumos do vento predominantes são de SW
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(10,5%), com uma velocidade média de 9,7 km/h. A maior velocidade média observa-se do
rumo NW, com 11,6 km/h. Nesta Estação o vento forte ocorre apenas, em média, cerca de 2
dias. O vento muito forte não tem praticamente expressão, não atingindo 1 dia, em média,
anualmente.
Para todas as estações, os meses em que se verifica uma velocidade média de vento mais
baixa, são os meses de Setembro e Outubro.

4.2.4 - Precipitação
A precipitação, entendida como a quantidade de água transferida da atmosfera para a superfície, depende de inúmeros factores como a altitude, a época do ano, o relevo e outros factores fisiográficos.
Este parâmetro exerce uma elevada influência sobre os ecossistemas, na medida em que se
apresenta como uma das grandes condicionantes do ciclo hidrológico e da vegetação, sendo
ainda um dos principais agentes no processo de erosão hídrica do solo, da ocorrência de
cheias, lavagem de pavimentos e infiltrações de água do solo.
Considerou-se, para a análise da precipitação, os valores registados na Estação Udométrica
de Fafe, por ser aquela que se encontra mais próxima do corredor em estudo. Nesta Estação,
a precipitação anual média apresenta um valor de 1 772,6 mm e a frequência da precipitação
verifica-se, em média, entre 56 dias e 133 dias, por ano.
Os maiores valores de precipitação mensal média observam-se em Janeiro, com 244,9 mm,
sendo que a estação seca é marcada por valores relativamente baixos de precipitação, ocorrendo no mês de Julho, com cerca de 25,2 mm.
No que se refere à precipitação sob a forma de granizo ou saraiva, consideraram-se os valores registados nas três Estações Climatológicas seleccionadas, uma vez que não existem registos para a Estação Udométrica de Fafe. Desta forma, a precipitação sob a forma de granizo ou saraiva ocorre apenas em 2,8 dias e 2,6 dias anualmente respectivamente nas estações
de Santo Tirso e Vila Real e não têm praticamente expressão na Estação de Braga/Posto
Agrário, com um valor registado de 1,5 dias.
Os dias com queda de neve são muito pouco frequentes, variando entre 0,2 dias, em média,
anualmente, na Estação de Santo Tirso e 3,6 dias na Estação de Vila Real.
As trovoadas são pouco frequentes na região em estudo, ocorrendo entre 12,9 dias e 16,9 dias anualmente.
20713_md

97/358

Abertura da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

4.2.5 - Humidade relativa do ar
Para descrever o estado higrométrico do ar recorre-se normalmente aos valores da humidade
relativa do ar, obtida pelo quociente entre a massa de vapor de água que existe em determinado volume de ar no local, a uma determinada hora, e a massa de vapor de água que nela
existiria se o ar estivesse saturado à mesma temperatura.
Face à forte relação entre a temperatura e a humidade relativa do ar, esta última tende a atingir os valores mínimos durante os períodos mais quentes do ano.
A humidade do ar às 9 horas é da ordem de 81% (média anual) na Estação Climatológica de
Braga/Posto Agrário, e de 82% (média anual) na Estação Climatológica de Santo Tirso. Na
Estação Climatológica de Vila Real, não existem registos para este horário.

4.2.6 - Nevoeiro e geada
A ocorrência de nevoeiro e geada está fundamentalmente relacionada com as condições meteorológicas existentes no final da noite e princípio da manhã, quando a temperatura do ar e
da camada superficial do solo atingem os valores mínimos. A ocorrência destes fenómenos
meteorológicos depende muito das condições locais, sendo bastante sensíveis às alterações
da utilização do solo, à proximidade de massas de água e às condições orográficas. Deste
modo, é comum os nevoeiros estarem associados às zonas mais oceânicas e as geadas às regiões interiores.
Nas Estações Climatológicas de Braga/Posto Agrário e Vila Real o número de dias por ano
em que se regista nevoeiro é inferior ao número de dias por ano em que ocorre geada.
Já na estação Climatológica de Santo Tirso, verifica-se que o número de dias por ano em que
se regista nevoeiro é relativamente superior ao número de dias por ano em que ocorre geada.

4.2.7 - Classificação climática
De acordo com critérios simples de classificação, o clima do corredor em estudo é caracterizado da seguinte forma:
- Segundo o sistema de classificação clássico, a região em estudo apresenta um clima
Temperado (10ºC≤ T <20ºC), com temperaturas médias anuais do ar, situadas entre
os 13,4°C e os 14,5°C;
- No que diz respeito à amplitude térmica, dada pela diferença entre o mês mais quente
e o mês mais frio do ano, pode afirmar-se que o clima da região é do tipo Moderado
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(10ºC <ā<20ºC), uma vez que a amplitude média, da variação anual da temperatura
do ar, situa-se entre 14,5ºC e 15°C;
- Quanto à humidade do ar, segundo o sistema clássico, considera-se que o clima na
região em estudo, é do tipo Húmido (75% <U <90%), dado que foram registados valores de humidade relativa anual média do ar, às 9 horas, entre 81% e 82%;
- Quanto à precipitação, verifica-se que a distribuição sazonal da precipitação nas estações consideradas é típica do clima Mediterrâneo, caracterizando-se por uma concentração nos meses de Outubro a Maio, sendo Janeiro o mês mais húmido e Julho o
mês mais seco. Na região em estudo, a precipitação média anual ronda os 1 772,6
mm, o que, de acordo com o sistema clássico, define o clima da região como Chuvoso (1 000 mm < P < 2 000 mm).

4.3 - QUALIDADE DO AR
4.3.1 - Considerações gerais
O presente subcapítulo tem como objectivo caracterizar a qualidade do ar na região envolvente ao corredor do Projecto da LAF.RA-SFAF, a 150 kV. Neste sentido, a caracterização
do ambiente afectado pelo Projecto baseou-se na caracterização das emissões, dados meteorológicos relevantes e na ocupação do solo para a zona em questão, uma vez que a qualidade
do ar de uma determinada região está fortemente relacionada com as actividades económicas
que aí se praticam, bem como, com as características do uso do solo presentes.
A metodologia adoptada para a caracterização da qualidade do ar actual da região compreendeu os seguintes pontos:






Enquadramento legal relativamente à qualidade do ar ambiente;
Identificação e caracterização das principais fontes de poluentes atmosféricos
existentes no corredor em estudo;
Análise quantitativa da qualidade do ar com base nos dados obtidos na rede de
monitorização envolvente ao corredor, disponibilizados pela Agência Portuguesa
do Ambiente, I.P.;
Análise qualitativa da qualidade do ar efectuada de acordo com o IQar, Índice
disponibilizado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

É possível distinguir dois tipos de poluentes com base nas suas características e no modo
como são gerados: poluentes primários e poluentes secundários. Os primeiros são emitidos
directamente pelas fontes para a atmosfera, de que são exemplo os gases provenientes do tubo de escape de um determinado transporte ou de uma chaminé de uma fábrica (monóxido
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de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2) ou partículas em suspensão); os poluentes secundários são resultantes de reacções químicas que ocorrem na atmosfera e onde participam alguns poluentes primários (são exemplos: o ozono troposférico (O3)
ou os compostos orgânicos voláteis).
No Quadro 4.2 apresentam-se as principais fontes e poluentes atmosféricos que influenciam
a qualidade de vida das populações, em especial, de meios urbanos.
QUADRO 4.2 – Fontes e principais efeitos dos poluentes atmosféricos
POLUENTE

FONTES

EFEITOS

Monóxido de
carbono

- reduz a capacidade de transporte de oxigénio até às
células;
- afecta principalmente o sistema cardiovascular e o
- tráfego (especialmente veículos sem catalisador)
sistema nervoso;
- unidades industriais
- ameaça para os doentes cardíacos e para os fetos;
- concentrações elevadas ou exposições mais longas:
efeitos irreversíveis.

Dióxido de
azoto

- concentrações altas: problemas respiratórios (espe- tráfego
cialmente em crianças ou doentes com asma);
- sector industrial (resultado da queima de com- - poluente acidificante
bustíveis)
- envolvido em fenómenos como as chuvas ácidas.

Dióxido de
enxofre

- sector industrial (especialmente refinarias, caldeiras queimando combustíveis com altos teores
de enxofre - p.ex. fuelóleo, indústria química e
pastas de papel)

- concentrações altas: problemas no tracto respiratório
(especialmente em grupos sensíveis);
- poluente acidificante (contribuindo para fenómenos
como as chuvas ácidas).

Ozono

- forma-se ao nível do solo como resultado de reacções químicas (na presença de luz solar) que
se estabelecem entre alguns poluentes primários
provenientes de: tráfego, indústrias, aterros sanitários, tintas e solventes, florestas)

- poderoso oxidante que afecta ecossistemas, materiais e saúde humana (dificuldades respiratórias);
- principal constituinte do smog fotoquímico;
- principal responsável por perdas agrícolas e danos
na vegetação.

Partículas em
Suspensão

- tráfego
- sector industrial (cimenteiras, indústria química,
refinarias, siderurgias, pastas de papel, extracção de madeiras)
- obras de construção civil
- processos agrícolas (ex. aragem dos solos)

- agravam problemas respiratórios;
- induzem o cancro;
- responsáveis por morte prematura;
- os efeitos sobre a saúde podem ocorrer mesmo
quando as concentrações de partículas estão dentro
dos valores permitidos por lei;
- danificam património construído.

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

4.3.2 - Enquadramento legal
Os diplomas legais em vigor aplicáveis à qualidade do ar ambiente, nomeadamente no que
se refere a emissões e limites de concentrações de poluentes atmosféricos, são:
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Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 126/2006, de
3 de Julho, que estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera;
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, que fixa os objectivos para a qualidade do ar ambiente, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de poluentes atmosféricos, e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva
nº 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio, relativa à
qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa; e a Directiva
nº 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos no ar ambiente.

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de Setembro, são revogados os
seguintes diplomas:
a) Decreto-Lei nº 276/99, de 23 de Julho;
b) Decreto-Lei nº 111/2002, de 16 de Abril;
c) Decreto-Lei nº 320/2003, de 20 de Dezembro;
d) Decreto-Lei nº 279/2007, de 6 de Agosto;
e) Decreto-Lei nº 351/2007, de 23 de Outubro.
O Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de Setembro, estabelece medidas destinadas a avaliar,
com base em métodos e critérios comuns, a qualidade do ar ambiente no território nacional;
a obter informação relativa à qualidade do ar ambiente, a fim de contribuir para a redução da
poluição atmosférica e dos seus efeitos e acompanhar as tendências a longo prazo, bem como as melhorias obtidas através das medidas implementadas; a garantir que a informação
sobre a qualidade do ar ambiente seja disponibilizada ao público; a preservar a qualidade do
ar ambiente quando ela seja boa e melhorá-la nos outros casos; a promover a cooperação
com os outros Estados Membros de forma a reduzir a poluição atmosférica.
Este diploma define ainda o limiar de alerta, como o “nível acima do qual uma exposição de
curta duração apresenta riscos para a saúde humana da população em geral e a partir do qual
devem ser adoptadas medidas imediatas, segundo as condições constantes no presente Decreto-Lei”, e o valor alvo como o “nível fixado com o intuito de evitar, prevenir ou reduzir
os efeitos nocivos na saúde humana e ou no ambiente, a atingir, na medida do possível, durante um determinado período de tempo”.
O Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril, estabelece o regime da prevenção e controlo das
emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objectivos e instrumentos
apropriados à garantia de protecção do recurso natural ar, bem como as medidas, procedi20713_md
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mentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas, com vista a evitar ou reduzir
a níveis aceitáveis a poluição atmosférica originada nessas mesmas instalações.

4.3.3 - Caracterização do corredor em estudo e identificação das principais fontes
de poluentes atmosféricos
A LAF.RA-SFAF, a 150 kV desenvolve-se nos concelhos de Guimarães e de Fafe, com uma
orientação aproximadamente de N-S, atravessando áreas com muito baixa densidade de ocupação edificada, constatando-se que praticamente todo o traçado se desenvolve sobre áreas
com características marcadamente rurais, com predomínio da ocupação florestal. Dada a topografia acidentada da região, as povoações encontram-se fundamentalmente no fundo dos
vales, apresentando a linha um desenvolvimento na maioria das vezes bastante distante destas, por se localizar maioritariamente nas zonas de cumeada.
As principais fontes de emissões atmosféricas no corredor em estudo reportam-se ao tráfego
de veículos nas vias de circulação rodoviárias, das quais se destaca o Itinerário Complementar IC5, a Auto-estrada A7, Estradas Nacionais (EN206 e EN207-4), Estradas Municipais
(EM603, EM309, EM604 e EM607) e Caminhos Municipais (CM1566 e CM1788), entre
outras estradas locais de menor tráfego e, às pedreiras existentes, na envolvente do corredor
em estudo.
designadamente
Deste modo, face à reduzida existência de fontes pontuais de poluição atmosférica na zona,
presume-se que a qualidade do ar do corredor em estudo esteja condicionada sobretudo pela
emissão de partículas em suspensão associadas às pedreiras e pela emissão de poluentes
provenientes do tráfego rodoviário, nomeadamente monóxido de carbono, óxidos de azoto,
metais pesados e partículas em suspensão.

4.3.4 - Análise quantitativa da qualidade do ar
A caracterização da qualidade do ar do corredor em estudo foi efectuada com base nos dados
obtidos pela rede de monitorização da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte, disponibilizados pela APA.
A análise foi assim realizada com base nos dados recolhidos na estação de Frossos-Braga,
situada no concelho de Braga, tendo-se considerado como sendo representativa da área em
estudo, uma vez que se encontram na sua proximidade, entre 14 a 27 km do corredor em estudo (vd. Figura 4.2), e representa um tipo de ambiente suburbano e uma influência de fundo
(vd. Quadro 4.3).
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QUADRO 4.3 – Dados da Estação de Frossos-Braga
CÓDIGO :

1042

DATA DE INÍCIO DAS MEDIÇÕES:

2004-03-10

TIPO DE AMBIENTE :

Suburbana

TIPO DE INFLUÊNCIA :

Fundo

ZONA :

Braga(a)

RUA

Lugar da Lameira

FREGUESIA:

Frossos

CONCELHO:

Braga

COORDENADAS GAUSS Latitude
MILITAR (m)
Longitude

511354

ALTITUDE (m):

51

REDE:

Rede de Qualidade do Ar do Norte

INSTITUIÇÃO :

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte

172888

(a) A zona é uma aglomeração

Os dados utilizados na caracterização efectuada reportam-se ao ano de 2011, últimos dados
lançados na base de dados on-line sobre qualidade do ar, pela APA.
Os parâmetros analisados foram o Dióxido de Azoto (NO2), o Ozono (O3), o Dióxido de Enxofre (SO2) e as Partículas inferiores a 10 µm (PM10).
Nos quadros seguintes apresentam-se os dados registados no ano de 2011, na estação de
Frossos-Braga, relativamente aos parâmetros Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de Azoto
(NO2), Ozono (O3) e Partículas em suspensão (PM10), assim como a respectiva comparação
com os valores limite estipulados pela legislação em vigor.
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FIGURA 4.2 – Localização da Estação de Frossos-Braga
QUADRO 4.4 – Concentrações de SO2 em 2011 na estação de Frossos-Braga
e comparação com a legislação em vigor
Valor Médio
Anual (g/m3)
Poluente

SO2

20713_md

Valor Limite (g/m3)
Protecção da Saúde Humana

Limiar de Alerta

Base horária
Número de
350
Base Base Valor Excedências
3
horária diária (g/m ) (3 em 3 ho- Excedências Número de
Permitidas Excedências
ras)
(horas)
(horas)
2,2

2,2

500

0

24

0

Base diária
125
Excedências
Permitidas
(dias)

Número de
Excedências
(dias)

3

0
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Como se pode verificar pela análise dos dados de SO2, nomeadamente no que respeita ao
limiar de alerta e protecção da saúde humana, os valores médios situam-se abaixo dos valores limite, e as excedências permitidas nunca foram ultrapassadas.
QUADRO 4.5 – Concentrações de NO2 para 2011 na estação de Frossos-Braga
e comparação com a legislação em vigor
Valor Médio Anual
(g/m3)

Valor Limite (g/m3)
Protecção da Saúde Humana

Limiar de Alerta

Base horária
Poluente

NO2

Base
horária

17

Base
diária

17

Valor
(g/m3)

Número de
Excedências
(3 em 3 horas)

400

Base Anual

210
Excedências
Permitidas
(horas)

Número de
Excedências
(horas)

18

0

0

Valor
Limite

Valor
Obtido

40

17

Relativamente ao NO2, quer no que respeita aos valores limite para o limiar de alerta como,
ao número de excedências permitidas para o indicador de protecção da saúde humana, os valores nunca foram ultrapassados. Não se verificam igualmente excedências no valor limite,
na base anual, para a protecção da saúde humana.
QUADRO 4.6 – Concentrações de O3 para 2011 na estação de Frossos-Braga
e comparação com a legislação em vigor
Valor Limite (g/m3)
Protecção da Saúde Humana

Valor Médio Anual
(g/m3)
Limiar de alerta
Poluente

O3
(b)

Base
Base
horária octo-horária Valor

43,7

47,7

240

Limiar de informação

Nº de
Excedências Valor
(3 em 3horas)
0

180

Valor alvo
120

Nº de
Excedências
2

Número de
Excedências
Excedências
Permitidas (dias)
(dias)
25

17 (b)

Número de dias do ano em que se verificaram uma ou mais excedências ao valor de 120 µg/m3. A data limite para

a sua observância é 1-1-2010.

No que se refere ao O3, observa-se que os valores médios anuais não ultrapassam qualquer
um dos valores limite estipulados para a protecção da saúde humana. Da mesma forma, não
se verificam excedências aos valores estipulados para o limiar de alerta e de informação, e
ao número de excedências permitidas para o valor alvo.

20713_md

105/358

Abertura da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

QUADRO 4.7 – Concentrações de PM10 para 2011 na estação de Frossos-Braga
e comparação com a legislação em vigor
Valor Limite (g/m3)
Protecção da Saúde Humana

Valor Médio Anual (g/m3)

Poluente

Base
horária

Base diária

Base anual

50

Valor Valor
Limite Obtido

Base
diária

Excedências
Número de
Permitidas (dias) Excedências (dias)
PM10

20,3

20,3

35

40

20,3

13

Os dados relativos às PM10 mostram que os valores limite relativos à protecção de saúde
humana, quer na base diária como na base anual, não foram excedidos no ano de 2011.

4.3.5 - Análise qualitativa da qualidade do ar
A fim de dar resposta à necessidade de uma classificação simples e compreensível do estado
da qualidade do ar, foi desenvolvido um Índice de Qualidade do Ar (IQar). Este índice, além
de dar resposta às obrigações legais, permite um fácil acesso do público à informação sobre
este tema.
O IQar é calculado a partir de valores médios de concentração dos seguintes poluentes:






Dióxido de azoto (NO2) - médias horárias;
Dióxido de enxofre (SO2) - médias horárias;
Ozono (O3) - médias horárias;
Monóxido de carbono (CO) - médias de 8 horas consecutivas;
Partículas inaláveis (PM10) - média diária.

O IQar de uma determinada área resulta da média aritmética calculada para cada um dos poluentes medidos em todas as estações da rede dessa área. Os valores assim determinados são
comparados com as gamas de concentrações associadas a uma escala de cores, sendo os poluentes com a concentração mais elevada os responsáveis pelo índice IQar.
Este índice é disponibilizado diariamente pela Agência Portuguesa do Ambiente com base
em informação recolhida pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR).
O cálculo do índice numa determinada zona/aglomeração obriga à verificação das seguintes
condições:
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Deve existir pelo menos um monitor para os poluentes NO2, SO2, O3 e PM10 na zona/aglomeração para a qual se quer calcular o índice. Não é obrigatório a medição de
CO para o cálculo do índice, no entanto, caso este seja medido, as concentrações são
utilizadas para o cálculo;
A eficiência da medição tem de ser igual ou maior que 75%.

O índice proposto varia de Muito Bom a Mau para cada poluente. A matriz de classificação
apresentada no Quadro 4.8 refere-se ao ano de 2011.
QUADRO 4.8 – Classificação do índice de qualidade do ar para 2011
POLUENTE EM
CAUSA (µg/m³) /
/CLASSIFICAÇÃO

Min

Máx

Min

Máx

Min

Máx

Min

Máx

Min

Máx

Mau

10 000

-----

400

-----

240

-----

120

-----

500

-----

Fraco

8 500

9 999

210

399

180

239

50

119

350

499

Médio

7 000

8 499

140

199

120

179

35

49

210

349

Bom

5 000

6 999

100

139

60

119

20

34

140

209

Muito Bom

0

4 999

0

99

0

59

0

19

0

139

CO

O3

NO2

PM10

SO2

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Refere-se que, ainda que o presente índice tenha sido realizado de acordo com o Decreto-Lei
n.º 111/2002, de 16 de Abril (diploma já revogado), os seus resultados são representativos
dos critérios de qualidade do ar estipulados pelo diploma legal em vigor (Decreto-Lei
nº 102/2010, de 23 de Setembro).
Na Figura 4.3 apresenta-se o histórico anual do IQar para a região de Braga relativo ao ano
2011.
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Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

FIGURA 4.3 – Histórico anual do IQar para a região de Braga relativo ao ano 2011
Analisando os valores de concentração de poluentes apresentados anteriormente, bem como
o histórico anual do IQar para a região de Braga, considera-se que a qualidade do ar do corredor em estudo é na generalidade boa.
Apesar dos dados registados na estação de Frossos-Braga corresponderem ao ano de 2011,
não é expectável que o desenvolvimento do tecido industrial e do tecido urbano da região
tenha evoluído, de forma a contribuir para uma alteração expressiva do estado da qualidade
do ar actual.

4.4 - GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
4.4.1 - Considerações gerais
Neste subcapítulo, procede-se à identificação e descrição sumária das principais unidades litológicas da região, da sismicidade e dos recursos geológicos, presentes no corredor em estudo e de desenvolvimento da LAF.RA-SFAF, a 150 kV.
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As informações apresentadas basearam-se na análise da Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50 000, Folha 5D – Braga (do IGM12) e 9B – Guimarães (da SGP13), assim como na
Carta Militar, à escala 1/25 000, folhas n.º 71 e n.º 85, do IGeoE14.
No Desenho 3 – Enquadramento Geológico, nas Peças Desenhadas, apresenta-se o corredor
em estudo sobre as referidas Cartas Geológicas.
Importa ainda referir, a este nível, que se procedeu à homogeneização das legendas das Folhas 5D e 9B, da Carta Geológica de Portugal, no sentido de tornar mais perceptível a leitura
e interpretação do Desenho 3, nas Peças Desenhadas.

4.4.2 - Enquadramento Geomorfológico
O corredor em estudo situa-se na zona ocidental do Norte de Portugal sobre a unidade geotectónica dos Terrenos Alóctones, pertencente à unidade morfoestrutural do Maciço Antigo.
Trata-se de uma zona constituída essencialmente por litologias graníticas de diferentes granulometrias e por litologias metassedimentares, cobertas pontualmente por depósitos detríticos de cobertura recente (vd. Fotografia 4.1 e 4.2).
A unidade morfoestrutural do Maciço Antigo, que representa mais de dois terços da superfície de Portugal Continental, corresponde à extremidade ocidental do chamado Maciço Hespérico, tendo sido originada pelo arrasamento da cordilheira hercínica no final do Paleozóico
(Feio e Daveau, 2004).
Geomorfologicamente há a referir, decorrente do comportamento face aos agentes da geodinâmica externa, o contraste existente entre o modelado das áreas graníticas e o modelado das
áreas xistentas. Nestas áreas as topografias graníticas distinguem-se pela boa conservação
das superfícies de erosão nos interflúvios, pelo vigor do declive das vertentes, quer sejam
vertentes fluviais ou escarpas de falhas, pela existência de vales largos, de fundo plano, muitas vezes de vertentes abruptas, e por uma drenagem cujo traçado geométrico mostra uma
adaptação evidente às faixas de esmagamento tectónico (Feio e Brito, 1950 in Feio e Daveau, 2004). Estas características, apontadas para o relevo granítico, só se aplicam às formas
de grande escala e, sobretudo, nos granitos de tendência alcalina, mais resistentes à alteração
meteórica. À escala média ou de pormenor, nomeadamente nos granitos monzoníticos e nos
granodioritos, mais susceptíveis à alteração, a morfologia granítica é muito diversificada. Os
xistos comportam-se como rochas impermeáveis, que favorecem o desenvolvimento de uma

12 Instituto Geológico e Mineiro
13 Sociedade Geológica de Portugal
14 Instituto Geográfico do Exército
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rede hidrográfica densa e hierarquizada, apresentando estas áreas uma dissecação acentuada,
que origina uma paisagem confusa de lombas e cabeços arredondados. Nessas áreas são raras as superfícies de aplanamento bem conservadas e as escarpas de falha tendem a degradar-se rapidamente (O. Ribeiro, 1940; 1955 in Feio e Daveau, 2004).

FOTOGRAFIAS 4.1 e 4.2 – Aspecto geral do modelado granítico no corredor em estudo
No que respeita à região minhota há ainda a referir, como aspecto significativo da sua morfologia, o facto de os relevos vigorosos, constituídos por rochas graníticas, se apresentarem
segmentados e separados pelos vales de rios jovens, largos e de vertentes abruptas cuja orientação predominante é de NE-SW. Outros sistemas de fractura com alguma importância
20713_md
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correspondem ao sistema N-S, mais marcado na parte mais setentrional do país, e ao sistema
NW-SE de fracturas cizalhantes. O cruzamento destes sistemas determina a formação de um
conjunto de blocos com movimentação predominante sub-vertical (PROT Região Norte,
2009).
Da análise regional da Carta Geológica (vd. Desenho 3 – Enquadramento Geológico, nas
Peças Desenhadas) e da Carta Militar (vd. Desenho 1 – Enquadramento Geográfico e Administrativo, nas Peças Desenhadas) é possível verificar que a rede hidrográfica ocupa depressões alinhadas segundo a orientação preferencial das famílias de fracturas, onde se destacam
os alinhamentos ENE-WSW e N-S. São igualmente identificáveis alinhamentos NE-SW a
NNE-SSW e NW-SE a NNW-SSE, menos influentes no modelado.
No sector sul do corredor, destaca-se, o rio Vizela e o rio Ferro, ambos com orientação geral
NNE-SSW e perfil ligeiramente encaixado, e a norte do corredor o rio Ave, com orientação
geral ENE-WSW, correndo num leito mais aberto.

4.4.3 - Enquadramento Geológico
O corredor em estudo localiza-se maioritariamente sobre rochas graníticas hercínicas e
em menor extensão em rochas metassedimentares pertencentes aos Terrenos Alóctones
correspondentes ao sector Vila Nune-Valença. Pontualmente, esta área encontra-se recoberta por depósitos de cobertura actuais, associados principalmente aos terraços fluviais
dos vales dos rios principais que se desenvolvem na envolvente do corredor, assim como
preservados em depressões tectónicas.
A região é ainda cortada por rochas filoneanas de composição variada das quais se salientam como mais importantes os filões de quartzo e os filões e massas aplíticopegamatíticas.
Referir ainda que as litologias presentes no corredor em estudo estão fortemente associadas à Zona de cisalhamento dúctil Vigo-Régua, onde afloram metassedimentos datados
do Silúrico, fortemente instruídos por rochas graníticas hercínicas.
Assim, e de acordo com a Carta Geológica de Portugal, Folhas 5D e 9B, na escala 1/50 000,
as litologias presentes no corredor em estudo e apresentadas no Desenho 3, nas Peças Desenhadas, são as seguintes:
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ROCHAS GRANITÓIDES HERCÍNICAS
As rochas granitóides hercínicas, presentes no corredor em estudo, apresentam forte variabilidade textural e composicional, por vezes associados a rochas de composição básica e intermédia. Distribuem-se paralelamente à zona de cisalhamento dúctil Vigo-Régua ou à fracturação tardi-hercínica e instalaram-se sucessivamente durante as últimas fases de deformação hercínica, considerando-se no presente caso dois grupos distintos (Ferreira et al., 1987;
Dias et al., 1998 in Ferreira N. et al., 2000):
1. Granitóides tardi-F3 (310-305 Ma), correspondentes aos complexos graníticos de Celeirós, Póvoa de Lanhoso e Braga;
2. Granitóides tardi- a pós-F3 (≈300 Ma), correspondente ao granito de Briteiros e aos
granitos de São Sebastião, Santo Ovídeo e Fontão.


Tardi-tectónicos relativamente a F3
a. Complexo Granítico de Celeirós – Granito de Celeirós e Vieira do Minho
e Granito de Guimarães e Santo Tirso

A mancha de Granito de Celeirós e Vieira do Minho, também conhecido como Granito de
Guimarães e Santo Tirso, corresponde a um monzogranito biotítico, com rara moscovite,
porfiróide, de grão grosseiro. O quartzo aparece quer disperso na matriz, quer em agregados
cristalinos, de cor azulada e aspecto opalescente, que podem atingir 20 mm. Os megacristais,
bastante abundantes, apresentam um contorno mal definido, e aspecto amebóide, contendo
frequentes inclusões de biotite dispostas concentricamente. Estas rochas contêm ainda frequentes encraves metassedimentares centimétricos a decimétricos, com andaluzite, e raros
encraves microgranulares máficos.
O corredor em estudo intercepta os referidos granitos no seu sector centro/sul, designadamente, entre o apoio 42 e a Subestação de Fafe.
b. Complexo Granítico de Póvoa de Lanhoso – Granito de Agrela e Granito
de Burgães, Selho e Arões
Na região onde se insere o corredor em estudo, o Granito de Agrela, também conhecido como Granito de Burgães, Selho e Arões, tem uma disposição NW-SE, correspondendo a um
monzogranito biotítico com rara moscovite, porfiróide de grão médio. Os megacristais definem, geralmente, uma orientação de fluxo, são de feldspato potássico e apresentam geralmente zonamento de crescimento marcado pela biotite. O quartzo é abundante e o granito
contém abundantes encraves microgranulares metassedimentares e raros encraves micáceos.
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Os contactos com os granitos que o rodeiam fazem-se normalmente de um modo gradual,
apresentando contudo diferentes aspectos conforme o tipo de granito com que contacta. Salienta-se ainda que o presente granito se caracteriza pela existência de uma fluidalidade
magmática observada em toda a mancha, materializada pelo alinhamento dos megacristais
de feldspato, que em termos genéricos é coincidente com a orientação geral da mancha.
O corredor em estudo intersecta os Granitos de Agrela no seu sector centro/norte, sensivelmente entre os apoios 40 e 42, no apoio 36 e entre os apoios 32 e 34.
c. Complexo Granítico de Braga – Granito de Gonça e Granito de Fafe e
Sendim
O presente granito corresponde a um monzogranito de duas micas, de tendência porfiróide e
grão fino, que contém frequentes encraves metassedimentares centimétricos a decimétricos e
pequenos encraves micáceos. Os encraves microgranulares são muito raros ou estão ausentes. Referir que os contactos com os outros granitos encaixantes são, em regra, bruscos.
Dadas as suas características de homogeneidade, granulometria e pouca frequência de megacristais, o Granito de Gonça, também conhecido como Granito de Fafe e Sendim, tornou-se
um dos granitos mais procurados para aplicações industriais mais nobres, como os correspondentes aos trabalhos de cantaria e estatuária.
O corredor em estudo pode intersectar o presente Complexo entre o apoio 60 e o apoio 61 no
sector sudeste do corredor, atravessando-o no sector norte entre os apoios 34 e 40.


Tardi e Pós-tectónicos relativamente a F3
a. Granito de Briteiros e Granitos de São Sebastião, Santo Ovídeo e Fontão

O presente granito aparece na região onde se insere o corredor em estudo sobre a forma de
diferentes manchas, as quais formam em alguns vértices geodésicos cristas e altos por erosão diferencial. Outras pequenas manchas ocorrem disseminadas pela região, cortando cartograficamente contactos entre outras rochas e tendo o aspecto de enchimento de fracturas
que nelas ocorrem. Face ao exposto, verifica-se que se trata de um granito nitidamente posterior a todos os outros uma vez que corta contactos e preenche fracturas.
A rocha corresponde a um leucogranito moscovítico-biotítico de grão fino, por vezes com
uma elevada concentração de moscovite a qual ocorre, geralmente, em placas de grande dimensão que podem atingir alguns milímetros. Por vezes são visíveis pequenas “rosetas” de
agregados de turmalina, sendo frequentes os encraves metassedimentares e pequenos encraves micáceos que contêm silimanite.
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O corredor em estudo intersecta o Granito de Briteiros, também conhecido como Granito de
São Sebastião, Santo Ovídeo e Fontão em reduzidas manchas no sector central da área de estudo junto ao apoio 42 e no sector norte junto aos apoios 32 e 33.
FILÕES E MASSAS
A região encontra-se cortada por rochas filonianas de composição variada e de que se salientam como mais importantes os filões de quartzo e os filões e massas aplíticas e pegmatíticas.


Filões de quartzo

São relativamente escassos na região, sendo a direcção dominante dos mais expressivos
aproximadamente ENE-WSW, ocorrendo outros, também com expressão cartográfica com
direcção NE-SW, alguns correspondem ao preenchimento de grandes falhas. Referir ainda
que existem alguns filões mais pequenos nos quais existe mineralização associada em Sn e
W, tendo por isso sido objecto de exploração mineira.


Filões e massas aplíticas e pegmatíticas

Na região onde se insere o corredor em estudo existem numerosos filões aplíticos e pegmatíticos que pelo seu interesse económico foram objecto de exploração industrial de estanho,
não sendo conhecidas explorações de quartzo e feldspato em pegmatitos desta área.

4.4.4 - Recursos geológicos de interesse económico
Na área em análise, identificaram-se, através das cartas de ordenamento e de condicionantes
do PDM do concelho de Guimarães e da carta de condicionantes do PDM de Fafe (vd. Desenho 8 – Carta de Ordenamento e Desenho 10 – Carta de Condicionantes, nas Peças Desenhadas), algumas unidades extractivas de agregados e de rocha ornamental.
De acordo com a informação disponibilizada pela Direcção Regional de Economia do Norte
(DRE-Norte) (vd. Anexo I - Entidades Contactadas, no Volume III – Anexos Técnicos) foram identificadas duas pedreiras licenciadas por esta entidade no corredor em estudo (Pedreira da Ribeira nº 2 e Pedreira Sorte do Mato das Lagedas - Quadro 4.9), as quais distam
mais de 700 m da LAF.RA-SFAF, a 150 kV (vd. Desenho 27 – Síntese de Condicionantes,
nas Peças Desenhadas).
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QUADRO 4.9 – Caracterização das pedreiras existentes na envolvente próxima do corredor
NÚMEROS DE
IDENTIFICAÇÃO

DESIGNAÇÃO

SUBSTÂNCIA

FREGUESIA

ENTIDADE
LICENCIADORA

4536

Pedreira da Ribeira nº 2

Granito

Gonça

DREN

5111

Sorte do Mato das Lagedas

Granito

Gonça

DREN

4123

Lage do Grão nº 2

Granito

Gonça

DREN

2755

Castro n.º 2

Granito

Gonça

C.M. Guimarães

5435

Penedo do Castro

Granito

Gonça

C.M. Guimarães

FONTE: DRE-Norte

Relativamente a recursos geológicos e geomorfológicos com particular interesse conservacionista, quer por motivos científicos, estéticos e outros, verificou-se, em resultado da consulta das ocorrências constantes no inventário de Sítios com interesse geológico relativo ao projecto e-Geo e pelo grupo ProGEO-Portugal, a inexistência de registos no corredor em estudo.

4.4.5 - Sismicidade e tectónica
Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e actual) observada em Portugal
Continental (IM, 1997), escala de Mercalli modificada (1956), o corredor em estudo situa-se
numa zona de intensidade sísmica máxima de grau VI (Escala de valor crescente entre V e
X). De acordo com a referida escala, os sismos de grau VI são classificados como bastante
fortes, sendo sentidos por todos, podendo ocorrer a queda de objectos das prateleiras e a deslocação de móveis. Os estuques fracos e as alvenarias do tipo D 15 fendem. Durante estes
sismos as árvores e arbustos são visivelmente agitados e ouve-se o respectivo barulho (vd.
Figura 4.4).

15

Alvenarias construídas com materiais fracos tais como adobes, as argamassas são fracas, a execução é de
baixa qualidade sendo fraca para resistir às forças horizontais.
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FIGURA 4.4 – Neotectónica, intensidade sísmica máxima observada e
zonamento sísmico de Portugal continental
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De acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes
(RSAEEP, 1983) a região em análise insere-se na zona sísmica D, considerada a zona de
menor sismicidade das quatro em que Portugal Continental se encontra classificado (vd. Figura 4.4). A esta zona corresponde um coeficiente de sismicidade (α) de 0,3. De acordo com
este regulamento, os terrenos ocorrentes no corredor em estudo (maciço granítico) são, essencialmente do Tipo I correspondendo a rochas e solos coerentes rijos.
De acordo com o Eurocódigo 8 - Projecto de estruturas para resistência aos sismos (NP EN
1998-1 do EC8), a acção de fenómenos sísmicos mais ou menos severos pode ser sistematizada em dois grandes tipos:
-

Acção sísmica do Tipo 1, correspondente a sismos distantes, de grande magnitude e
com epicentro no mar (sismicidade interplacas Eurasiática e Africana);

-

Acção sísmica do Tipo 2, associada a sismos locais, de magnitude moderada e pequena distância focal (sismicidade intraplaca Eurasiática).

O documento de regulamentação define, em função do tipo de acção sísmica considerada e
para cada uma das zonas sísmicas definidas, o valor da aceleração de referência de projecto,
como esquematizado na Figura 4.5.
A zona onde se insere o presente projecto corresponde à zona sísmica 1.6, relativamente à
acção sísmica do Tipo 1, e à zona 2.5 no que se refere à acção de Tipo 2. No Quadro 4.10,
destacam-se as acelerações máximas de referência de projecto a considerar para a zona em
estudo.

FIGURA 4.5 - Zonamento sísmico em Portugal Continental, para os cenários de sismo afastado (a esquerda) e sismo próximo (a direita) (Anexo Nacional NA, 2010).
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QUADRO 4.10 - Aceleração máxima de referência de projecto nas várias zonas sísmicas
ACÇÃO SÍSMICA TIPO 1

ACÇÃO SÍSMICA TIPO 2

ZONA SÍSMICA

agR (m/s2)

ZONA SÍSMICA

agR (m/s2)

1.1

2.5

2.1

2.5

1.2

2.0

2.2

2.0

1.3

1.5

2.3

1.7

1.4

1.0

2.4

1.1

1.5

0.6

2.5

0.8

1.6

0.35

-

-

Tectónicamente a região onde se insere o corredor em estudo apresenta três fases de deformação distinta onde se observa um incremento da deformação de Oeste para Este correspondendo (1) ao sector de Cabreiros; (2) ao sector da Mire Tibães; e (3) ao sector de FreirizNogueira (incluindo o cisalhamento Vigo-Régua) (Ferreira N., et al., 2000).
Segundo a Carta Neotectónica de Portugal Continental (SGP, 1988) (Figura 4.4), e a Carta
Geológica de Portugal, Folhas 5D e 9B, à escala 1/50 000 (vd. Desenho 3, nas Peças Desenhadas), verifica-se que o corredor em estudo está enquadrado numa região com importantes
acidentes activos dos quais se destacam a zona de cisalhamento dúctil Vigo-Régua situada a
SW do corredor em estudo.
Da observação das Folhas 5D e 9B da Carta Geológica de Portugal, é ainda possível observar que a rede hidrográfica se encontra controlada por lineamentos importantes dispostos
segundo famílias de orientação preferencial dos quais se destacam os alinhamentos ENEWSW e N-S.
No que respeita ao corredor em estudo, verifica-se que o mesmo é cortado no sector sul por
uma falha provável de direcção N-S, sendo o sector centro/norte cortado por diversas falhas
prováveis de direcção essencialmente NE-SW e E-W. Tratando-se se falhas prováveis não é
expectável que a ocorrência das mesmas possa afectar o bom funcionamento do Projecto.

4.5 - RECURSOS HÍDRICOS E DOMÍNIO HÍDRICO
4.5.1 - Considerações gerais
Com a análise ao presente factor ambiental pretende-se identificar e caracterizar os recursos
hídricos superficiais e subterrâneos, existentes na área de implantação e exploração da
LAF.RA-SFAF, a 150 kV, assim como na sua envolvente próxima. A elaboração deste factor ambiental baseou-se na análise cartográfica, pesquisa bibliográfica (Sites: INAG e IN-

20713_md

118/358

Abertura da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

SAAR), informação recolhida através das entidades contactadas e visitas ao corredor em estudo.
Para a elaboração da caracterização dos recursos hídricos mostrou-se ainda relevante o Plano
de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 2 (RH2), designado
PGBH do Cávado, Ave e Leça (aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros
nº 16-D/2013, de 22 de Março), nomeadamente no que respeita à componente qualidade da
água.

4.5.2 - Recursos Hídricos Superficiais
4.5.2.1 - Caracterização hidrográfica do corredor em estudo
O corredor em estudo do Projecto localiza-se na bacia hidrográfica do rio Ave. Os principais
cursos de água no corredor em estudo são a ribeira da Aveleira (ou ribeira do Selho, ou ribeira das Quintãs) e o rio Vizela.
No Quadro 4.11 são apresentadas as linhas de água de maiores dimensões interceptadas pelo
corredor em estudo, o respectivo código decimal de classificação constante no “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal”, a área da bacia hidrográfica e o comprimento da linha de água.
QUADRO 4.11 – Caracterização da rede hidrográfica no corredor em estudo
BACIA
HIDROGRÁFICA

Rio Ave

LINHA
DE ÁGUA

CÓDIGO
DECIMAL

ÁREA DA BACIA
HIDROGRÁFICA
(km2)

COMPRIMENTO DA
LINHA DE ÁGUA
(km)

Rio Vizela

104 13

342,1

46,5

Ribeira da Aveleira, ribeira do
Selho ou ribeira das Quintãs

104 13 12

7,6

4,8

Para além destas linhas de água de maiores dimensões, existem outras de pequena dimensão,
que são atravessadas pelo corredor em estudo (vd. Figura 4.6), mas que não são mencionadas, uma vez que não têm denominação nem na Carta Militar à escala 1/25 000, nem no “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal”. Estas linhas de
água correspondem a pequenos afluentes das primeiras, rio Vizela e ribeira da Aveleira, e
também afluentes do rio Ave.
No Quadro 4.12, apresentam-se os principais cursos de água atravessados pela LAF.RASFAF, a 150 kV.

20713_md

119/358

Abertura da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

QUADRO 4.12 – Principais linhas de água atravessadas pela linha em estudo
BACIA HIDROGRÁFICA

PRINCIPAIS LINHAS DE ÁGUA
ATRAVESSADAS

VÃO DE TRAVESSIA
(APOIOS)

Rio Ave

Rio Vizela

57 - 58

FIGURA 4.6 – Recursos hídricos do corredor em estudo
A área onde se insere o corredor em estudo reflecte as características orográficas da região
onde se insere, verificando-se uma densa rede hidrográfica encaixada nos vales das serras
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por onde a LAF.RA-SFAF, a 150 kV se desenvolve. Na área em estudo, a morfologia acidentada e a reduzida permeabilidade das formações geológicas propiciam o escoamento à infiltração.
4.5.2.2 - Caracterização hidrológica do corredor em estudo
A zona em estudo é caracterizada por uma rede hidrográfica densa, de relevo acidentado,
apesar de o corredor em estudo se encontrar numa zona de transição, onde o relevo começa a
ser menos acidentado. No corredor em estudo, são registados valores de precipitação mais
baixos do que os registados nas zonas de cabeceira, devido à proximidade ao litoral. Como
se pode observar na Figura 4.7, a zona onde se insere o corredor em estudo é caracterizada
por valores de precipitação média anual que variam entre os 1 400 e os 2 000 mm. Importa
comparar este intervalo de valores com o valor obtido na Estação Udométrica de Fafe que,
conforme analisado no factor ambiental Clima, regista um valor de precipitação anual média
de 1 772,6 mm.
Através da observação da Figura 4.8, podemos observar que, na zona onde se desenvolve o
corredor em estudo, verificam-se escoamentos médios anuais superiores a 600 mm e inferiores a 800 mm.
Zonas de cheia
Através da análise das cartas da Reserva Ecológica Nacional (REN) aprovadas pela CCDR
Norte, correspondentes aos concelhos abrangidos pelo corredor em estudo, não se verifica a
existência de zonas ameaçadas pelas cheias.
Adicionalmente, e de acordo com a informação disponível no Atlas da Água - SNIRH relativamente a Zonas Inundáveis, refere-se que o corredor em estudo não intercepta zonas
inundáveis.
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FIGURA 4.7 – Carta de precipitação do Atlas do Ambiente
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FIGURA 4.8 – Carta de Escoamentos do Atlas do Ambiente
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4.5.3 - Recursos Hídricos Subterrâneos
Segundo a cartografia dos Sistemas Aquíferos de Portugal Continental (2000) (vd. Figura
4.9), o corredor em estudo localiza-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo a qual é
caracterizada pela existência de rochas cristalinas ou duras também conhecidas como rochas
fracturadas ou fissuradas. Estas rochas, essencialmente granitóides e xistentas, consideramse, em termos gerais, como materiais com escassa aptidão hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos onde a ocorrência e a circulação de água aparecem associadas à
fracturação. No entanto, apesar da escassez de recursos hídricos subterrâneos, estas formações desempenham um papel importante, tanto no abastecimento à população, como na
agricultura.

FIGURA 4.9 – Enquadramento hidrogeológico da área em estudo
A circulação nas formações graníticas é, na maioria dos casos, relativamente superficial,
condicionada pela espessura da camada de alteração e pela rede de fracturas resultantes da
descompressão dos maciços. Desta forma, o escoamento e o armazenamento ocorrem predominantemente nas fracturas e, quando a alteração é significativa, na porosidade intergranular. Na maior parte das situações, a espessura com interesse hidrogeológico é da ordem de
70 a 100 m.
Os níveis freáticos acompanham bastante fielmente a topografia e são muito sensíveis às variações observadas na precipitação efectuando-se o escoamento em direcção às linhas de
água onde se dá a descarga.
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A condutividade hidráulica ou permeabilidade por fractura depende, entre outros factores, da
abertura e do tipo de enchimento das mesmas. Em meio saturado e em fracturas com paredes
lisas, a velocidade de escoamento é directamente proporcional ao quadrado da abertura,
constituindo-se por isso, sub-domínios associados às grandes fracturas e suas fracturas associadas abertas, onde a circulação de água é significativa e onde a produtividade dos furos
que eventualmente as intersectam pode ser relativamente elevada. Face ao exposto, os subdomínios com fracturação aberta constituem áreas de favorabilidade hidrogeológica.
Refere-se ainda que o relevo vigoroso com encostas declivosas, influencia negativamente a
infiltração, promovendo a escorrência superficial e o escoamento hipodérmico para a rede
hidrográfica que penetra profundamente as rochas que atravessa.
As emergências, poços e minas de pequena profundidade existentes nesta tipologia de rochas traduzem o aproveitamento das condições de favorabilidade hidrogeológica existentes
perto da superfície do terreno, por via da alteração das rochas e do aumento da penetração
provocada pela descompressão dos maciços rochosos.
De referir que se verifica, na região onde se situa o corredor em estudo, que a produtividade
nos Granitos do Sameiro é generalizadamente significativa, superior a 2 l/s, em zonas cortadas por falhas importantes e/ou em contacto com aluviões e manchas metassedimentares
igualmente fracturadas. Nas várias áreas dos complexos graníticos de Celeirós, Braga e,
principalmente, Póvoa de Lanhoso as produtividades são inferiores a 1 l/s, por vezes até inferiores a 0,3 l/s, condições que se modificam nas zonas fracturadas, em contacto com as
aluviões e com os metassedimentos, registando-se, com frequência, valores superiores a 2 l/s
(Ferreira N., et al., 2000). As anteriores considerações são igualmente válidas para o Granito
de Briteiros, cujas zonas mais produtivas se situam em Barco e a sul dos metassedimentos
de Santa Leocádia de Briteiros (Ferreira N., et al., 2000).
Nas formações xistentas o escoamento dá-se em direcção às linhas de água, onde se dá a
descarga, coincidindo os principais rios nestas formações com os grandes eixos de drenagem
dos escoamentos subterrâneos. A recarga do sistema faz-se por infiltração directa da precipitação e através da influência dos cursos de água superficiais.
De referir que na região onde se situa o corredor em estudo os caudais captados nas formações metassedimentares do Paleozóico se situam, geralmente, acima dos 2,5 l/s, correspondendo a Unidade de Vila Nune à formação metassedimentar da região com melhores condições de produtividade (Ferreira N. et al., 2000).
No que respeita à existência de captações de água para abastecimento público, no corredor
em estudo e envolvente próxima, foram identificadas duas captações no concelho de Fafe,
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na freguesia de Arões (Santa Cristina), de acordo com a Carta de Condicionantes do PDM
deste concelho onde os perímetros de protecção alargados são interceptados pelo corredor de
estudo não sendo contudo afectadas pela passagem da LAF.RA-SFAF, a 150 kV. Adicionalmente, segundo as cartas de condicionantes dos PDM de Guimarães e de Fafe foram
identificados no corredor em estudo alguns reservatórios de água dos quais apenas um se situa perto de um apoio, nomeadamente, do apoio 39 (vd. Desenho 8 – Carta de Ordenamento
do Território e Desenho 10 – Carta de Condicionantes, nas Peças Desenhadas).

4.5.4 - Qualidade da Água
4.5.4.1 - Fontes poluidoras
De acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Ave, onde se identificam e caracterizam fontes de poluição na área da bacia, verifica-se que a região abrangida é caracterizada por uma forte industrialização distribuída por toda a bacia, com excepção da zona a
montante da barragem das Andorinhas.
Na região do Ave existe um número significativo de grandes instalações industriais, pertencentes, a sua maioria ao sector têxtil, as quais, em muitos casos, não dispõem ainda de instalações de tratamento de efluentes.
Na bacia hidrográfica do rio Ave, mais propriamente na sub-bacia do rio Vizela (vd. Quadro
4.13), no que se refere à poluição industrial, cuja carga é bastante significativa, ela decorre
essencialmente de importantes instalações do sector têxtil, que contribuem com 91% da Carência Bioquímica em Oxigénio (CBO5) e 92% da Carência Química em Oxigénio (CQO)
associados à poluição industrial desta sub-bacia e que se concentram fundamentalmente nos
concelhos de Fafe e de Guimarães.
QUADRO 4.13 – Sub-Bacia Vizela – Cargas Poluentes Totais Estimadas e sua Densidade
CBO5

CQO

SST

P total

N total

911,9

1 823,9

1 221,5

50,0

168,3

Industrial

1 594,0

3 701,5

724,7

-

-

Total (urbana + industrial)

2 505,9

5 525,4

1 946,2

50,5

168,3

-

-

-

2,6

5,5

2 505,9

5 525,4

1 946,2

53,1

173,8

De origem tópica

73,63

162,35

57,18

1,48

4,95

De origem difusa

-

-

-

0,08

0,16

73,63

162,35

57,18

1,57

5,11

Carga poluente (ton/ano)
De origem tópica
Urbana

De origem difusa
Total (difusa + tópica)
Densidade de carga poluente (kg/ha.ano)

Total (difusa + tópica)

Fonte: PBH do rio Ave (2000)
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A carga poluente tópica industrial é superior à urbana quanto ao CBO5 e CQO, mas não
quanto aos SST.
4.5.4.2 - Qualidade das águas superficiais
De modo a caracterizar a qualidade da água recorreu-se à estação que, no interior da bacia
hidrográfica do rio Ave, se localiza mais próxima da área onde se desenvolve o Projecto em
análise, designadamente, a estação de Vizela (Santo Adrião) (05H/02) (vd. Quadro 4.14).
QUADRO 4.14 – Caracterização da estação de qualidade da água – Vizela (Santo Adrião)
Estação
Vizela (Santo Adrião)

Código
05H/02

Linha de água
rio Vizela

Área da Bacia (km2)
342,1

Coordenadas
X

Y

188087

489073

Na estação de qualidade de Vizela (Santo Adrião), verifica-se que nos períodos compreendidos entre 1995 e 1996 e entre 2006 e 2011, a qualidade da água apresenta-se como razoável.
Por sua vez, no período compreendido entre 1997 e 2004, a qualidade da água foi classificada como de classe D – Má, sendo que apenas no ano de 2005 se verifica uma qualidade da
água de classe E – Muito Má (vd. Figura 4.10).

FIGURA 4.10 – Classificação da qualidade da água na estação de Vizela (Santo Adrião)
(SNIRH)
De acordo com o PGBH do Cávado, Ave e Leça (2012), as massas de água correspondentes ao rio Vizela e ribeira da Aveleira, que atravessam o corredor em estudo, estão
classificadas com estado Medíocre e Mau, respectivamente, sendo, tanto os parâmetros
físico-químicos gerais como os biológicos, os responsáveis por estes estados, o que está
conforme os aspectos identificados anteriormente relativos às fontes poluidoras.
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4.5.4.3 - Qualidade das águas subterrâneas
A qualidade das águas subterrâneas está intimamente relacionada com o tipo de formações
por onde circula e que lhe conferem determinadas características químicas próprias.
A qualidade das águas é, contudo, frequentemente alterada como resultado indirecto das actividades urbanas, agrícolas, pecuárias e industriais. De facto, todas estas actividades contribuem, de algum modo, para a deposição não controlada de poluentes no solo que são posteriormente lixiviados e transportados pela água da chuva, durante a infiltração, para as águas
subterrâneas.
Os processos de contaminação de águas subterrâneas dependem directamente do modo como se processa a recarga e o escoamento do aquífero. A vulnerabilidade dos aquíferos à poluição depende do tipo de solo, espessura da zona não saturada (zona vadosa), do material
do aquífero e da condutividade hidráulica.
As águas subterrâneas existentes nas formações graníticas e xistentas são bastante vulneráveis a determinados tipos de contaminação, uma vez que a circulação se faz em grande parte
em fissuras onde a velocidade de circulação pode ser elevada sendo o poder de filtração do
meio reduzido. Por outro lado, o facto de se tratar de zonas de armazenamento de águas subterrâneas, com escasso poder regulador, torna-as muito vulneráveis a outros contaminantes
de origem antrópica, nomeadamente os que resultam das actividades agrícolas.
Referir ainda que o vale do rio Ave apresenta uma considerável área aluvionar que constituí
um importante depósito de água subterrânea (Ferreira N., et al., 2000).

4.6 - SOLOS E OCUPAÇÃO DO SOLO
4.6.1 - Considerações gerais
Na caracterização dos solos da área em estudo, recorreu-se à cartografia disponível à escala
de 1/25 000, nomeadamente à Carta de Solos e Aptidão da Terra para a Agricultura entre
Douro e Minho, (folhas nº 71 e 85), disponibilizada pela Direcção Regional de Agricultura e
Pescas do Norte (DRAP Norte) (ex-DRA Entre o Douro e o Minho) e elaborada pela Agroconsultores, S.A e Geometral, S. A. (1999), e às correspondes notícias explicativas.
Os solos presentes foram ainda analisados em função da sua possível inclusão na Reserva
Agrícola Nacional, uma vez que esta condicionante legal compreende os solos de maior aptidão e produtividade agrícola, assim como a eventual presença de regadios no corredor em
estudo, com base na informação disponibilizada pela DRAP Norte (vd. Volume IV – Estudo
de Grandes Condicionantes Ambientais, Anexo I – Entidades Contactadas).
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A caracterização da ocupação do solo no corredor em estudo foi realizada através de reconhecimento de campo e a correspondente digitalização foi efectuada tendo como base cartográfica a Carta Militar de Portugal à escala 1/25 000, folhas n.º 71 e 85, do Instituto Geográfico do Exército, assim como, ortofotomapas, disponibilizados pela REN, S.A.

4.6.2 - Solos e capacidade de uso do solo
Da análise da Carta de Solos e Aptidão da Terra para a Agricultura entre Douro e Minho
(vd. Desenho 4, nas Peças Desenhadas), verifica-se que existem áreas sem classificação
quanto à sua aptidão agrícola, derivado do facto de grande parte da área apresentar solos fracos onde predomina a ocupação florestal.
A disposição e relação dos diversos constituintes do solo definem o seu tipo, contendo cada
unidade pedológica, um número variável de camadas sucessivas e de horizontes, com diferentes propriedades físicas, químicas e biológicas.
De acordo com o Desenho 4, nas Peças Desenhadas, as unidades pedológicas predominantes
no corredor em estudo são Antrossolos, Regossolos e, pontualmente, Fluviossolos.
De acordo com a notícia explicativa da Carta de Solos e Aptidão da Terra para a Agricultura entre Douro e Minho, os tipos de solo identificados possuem as seguintes características:
 ANTROSSOLOS (AT)
São solos que, pela actividade humana, sofreram uma modificação profunda por soterramento dos horizontes originais do solo ou através de remoção ou perturbação
dos horizontes superficiais, cortes ou escavações, adições seculares de materiais orgânicos, rega contínua e duradoura, etc.
No corredor em estudo, os antrossolos são cumúlicos dístricos (ATcd) consolidados
sobre rocha granítica. Estes solos correspondem à generalidade dos solos dos terraços ou socalcos, embora se encontrem também em áreas não terraceadas. Apresentam um horizonte de textura franco-arenosa ou mais fina, em espessura superior a
50 cm com acumulação de sedimentos.
Estes solos ocorrem, de uma maneira geral, por todo o corredor em estudo.
 REGOSSOLOS (RG)
Os Regossolos são solos de materiais não consolidados, na forma de coluvião, pouco
evoluídos, com baixa matéria orgânica. No presente caso, são formados a partir de
regolitos bastante espessos (de 50/200 cm ou mais), constituídos por sedimentos de20713_md
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tríticos não consolidados, coluviões em base de encostas e fundos de vales, depósitos
de vertente em encostas declivosas, ou materiais resultantes da desagregação profunda da rocha compacta subjacente.
Os regossolos definidos no corredor em estudo encontram-se integrados em duas
unidades-solo: regossolos úmbricos (RGuo) e regossolos dístricos (RGdo). Estes
solos estão presentes, maioritariamente, no sector central do corredor.
Os Regossolos úmbricos normais (ou órticos) (RGuo) de alteração da rocha subjacente (g1), são regossolos úmbricos desenvolvidos a partir de regolitos relativamente
espessos resultantes da arenização profunda de xistos, granitos, quartzodioritos ou
granodioritos, ou correspondentes a sedimentos detríticos não consolidados (em terraços fluviais ou marinhos), coluviões de bases de encostas e fundos de vales, ou depósitos de vertente em encostas declivosas.
Os Regossolos dístricos normais (ou órticos) (RGdo) de alteração da rocha subjacente (g1), por sua vez, são Regossolos dístricos formados a partir de sedimentos detríticos não consolidados, coluviões de bases de encostas e fundos de vales, de depósitos
de vertente em encostas declivosas ou materiais resultantes da alteração e desagregação de rocha dura subjacente.

4.6.3 - Capacidade de uso do solo
De acordo com a Carta de Solos e Aptidão da Terra para a Agricultura (vd. Desenho 4, nas
Peças Desenhadas), o corredor de estudo em análise integra, de uma forma geral, solos de
moderada e elevada aptidão agrícola, ocorrendo estes últimos maioritariamente na envolvente de Santo António, Bouça e Fontela, a norte, Fonte Seca e Sabugosa e Rendufe e São
Cosme, no sector central, e Fareja a sul.
De acordo com a informação disponibilizada pela Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte) (vd. Anexo I - Entidades Contactadas do Volume IV – Estudo
de Grandes Condicionantes Ambientais), verifica-se ainda a ocorrência de um regadio no
sector sul do corredor em estudo, o Regadio da Levada da Fareja, no concelho de Fafe, freguesia de Fareja, com uma área de cerca de 80 ha que se apresenta no Desenho 4, nas Peças
Desenhadas.
Através da análise das cartas do PDM dos concelhos abrangidos pelo Projecto, é ainda possível verificar a coincidência das áreas de maior ou moderada aptidão agrícola com áreas integradas no regime de Reserva Agrícola Nacional (RAN) (vd. Desenho 12 – Reserva Agrícola Nacional, nas Peças Desenhadas). Verifica-se esta sobreposição no sector norte do cor20713_md
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redor em estudo, junto às povoações de Santo António, Bouça e Fontela. Um pouco mais
abaixo a sul, junto a Sabugosa e Fonte Seca, identificam-se novas sobreposições na várzea
de algumas linhas de água que atravessam esta área, afluentes da ribeira das Quintãs que,
por sua vez, aflui à ribeira da Aveleira. Entre São Torcato e Rendufe, volta a verificar-se
uma coincidência de áreas de moderada a elevada aptidão agrícola e áreas integradas no regime de Reserva Agrícola Nacional, associadas à várzea da ribeira de Quintãs e do rio de
Atães. Estas áreas voltam a intersectar-se na dependência de Terço e Souto, onde ocorrem
algumas cabeceiras de linhas de água, nas zonas de Tropeça, na várzea do rio Arões e no
Vale do Areeiro.
Salienta-se, contudo, que as áreas de RAN detêm uma representatividade muito reduzida no
corredor em estudo, principalmente atendendo à natureza dos solos e ao facto de se estar
maioritariamente em presença de áreas com declives muito acentuados. Uma análise mais
detalhada quanto à servidão associada a estas áreas é efectuada em capítulo próprio (vd.
sub-capítulo 4.9.3 do presente documento).

4.6.4 - Ocupação do solo
Tendo por base o reconhecimento de campo e a correspondente digitalização, com recurso a
ortofotomapas recentes, foi elaborada a carta de ocupação do solo que se apresenta no Desenho 5 - Carta de Ocupação do Solo e Biótopos (Folhas 1 a 3), nas Peças Desenhadas.
Da análise do Desenho 5 (Folhas 1 a 3), verifica-se que o corredor em estudo é fundamentalmente constituído por povoamentos florestais mistos de eucaliptos e de pinheiros, e por
povoamentos florestais monoespecíficos de eucalipto (vd. Fotografia 4.3).

FOTOGRAFIA 4.3 – Povoamento florestal de eucalipto,
junto ao apoio 35
De acordo com a análise efectuada (vd. Desenho 5 – Carta de Ocupação de Solos e Biótopos), identificaram-se as seguintes classes de ocupação de solo:
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 ÁREAS AGRÍCOLAS
 Culturas anuais (Ca): áreas agrícolas de culturas anuais (vd. Fotografia 4.4);
 Culturas anuais associadas a culturas permanentes (Cap): parcelas de culturas
agrícolas anuais associadas a culturas permanentes;
 Culturas de regadio (Cr): áreas agrícolas que fazem parte do Regadio da Levada da Fareja;
 Vinha (Vn): culturas permanentes de vinha;
 Pomar (Pm): culturas permanentes de árvores de fruto;
 Sistemas culturais e parcelares complexos (Sx): corresponde a mosaicos de pequenas parcelas com diversas culturas anuais, pastagens, terras incultas e/ou
culturas permanentes.

FOTOGRAFIA 4.4 – Área agrícola
 ÁREAS FLORESTAIS
 Povoamentos florestais mistos (Px): corresponde a áreas de florestas, vegetação
arbustiva e herbácea e áreas naturais.
 Espaços florestais (Ef): corresponde a áreas florestais de produção, associadas a
acções de cortes, novas plantações e povoamentos monoespecíficos de pinheiro
e eucalipto (vd. Fotografia 4.5).
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FOTOGRAFIA 4.5 – Área florestais, junto ao apoio 53
 ÁREAS NATURAIS
 Planos de água (Ag): inclui as linhas de água presentes no corredor em estudo;
 Matos com povoamento de folhosas (Ma+Fl): integra as áreas naturais de vegetação espontânea, apresentando alguma densidade, nalgumas zonas (Fotografia
4.6);
 Matos (Ma): integra as áreas naturais de vegetação espontânea.
Os matos, essencialmente constituídos por tojo e fetos, surgem associados aos
povoamentos florestais mistos (eucaliptos, pinheiros e outras de folhosas), apresentando uma grande densidade em algumas zonas (vd. Fotografia 4.6);
 Incultos (In): Corresponde a áreas naturais, não cultivadas;
 Vegetação ripícola (Vr): vegetação de características dos estádios evoluídos, tipicamente ripícola de sistemas lóticos, observáveis ao longo das linhas de água
existentes no corredor em estudo.

FOTOGRAFIA 4.6 – Espaços naturais (matos com povoamento de folhosas), junto
ao apoio 39
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 ÁREAS ARTIFICIALIZADAS
 Espaços de actividades industriais, comerciais e de equipamentos gerais (Ind):
corresponde a áreas ocupadas por infra-estruturas e edifícios industriais, equipamentos comerciais e outros equipamentos gerais, nomeadamente, reservatórios e campos desportivos.
No sector sul do corredor em estudo, próximo do local onde será construída a
Subestação de Fafe salienta-se a presença de um espaço de actividade industrial,
correspondente a uma fábrica de serração de pedra (vd. Fotografia 4.7);
 Pedreiras (Pe): corresponde a áreas destinadas a indústria extractiva;
 Improdutivos (Im): Corresponde a uma área improdutiva no sector sul do corredor em estudo (Fotografia 4.8);
 Rede Viária (Rv): inclui o IC5, a A7, estradas municipais e caminhos rurais;
 Aglomerados populacionais (Urb): corresponde maioritariamente a povoações e
habitações dispersas existentes no corredor em estudo, às quais por vezes estão
associados anexos e barracões agrícolas.

FOTOGRAFIA 4.7 – Espaço artificializado correspondente a
um espaço de actividade industrial (fábrica de serrar pedra), junto ao apoio 61
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FOTOGRAFIA 4.8 – Área improdutiva, junto ao apoio 61
Relativamente aos aglomerados populacionais, ao longo do traçado podem identificar-se alguns aglomerados populacionais destacando-se os seguintes pela sua proximidade à
LAF.RA-SFAF, a 150 kV e respectivos apoios: Santo António, Fontela, Quintãs, Eidos,
Campainhas, Rendufe, Miguel, São Martinho, Alijó, Prelada e Sairrão.
Esta análise da ocupação do solo permitiu identificar as várias classes de ocupação do solo e
as principais condicionantes ao corredor. De seguida procedeu-se à quantificação de cada
uma das classes de ocupação do solo abrangidas pelo corredor em estudo, apresentando-se
no Quadro 4.15 a sua distribuição espacial.
QUADRO 4.15 – Ocupação do solo no corredor em estudo
CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Áreas agrícolas

(ha)

%

148,78

9,66

Culturas anuais (Ca)

68,87

4,47

Culturas anuais associadas a culturas permanentes (Cap)

27,54

1,79

8,29

0,54

Vinha (Vn)

32,34

2,10

Pomar (Pm)

5,93

0,39

Sistemas culturais e parcelares complexos (Sx)

5,81

0,38

866,40

56,30

861,03

55,93

5,81

0,38

Culturas de regadio (Cr)

Áreas florestais
Povoamentos florestais mistos (Px)
Espaços florestais degradados, cortes e novas plantações (Ef)
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QUADRO 4.15 – Ocupação do solo no corredor em estudo (cont.)
CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO
Áreas naturais

(ha)

%

454,31

29,51

0,85

0,06

Matos com povoamento de folhosas (Ma+Fl)

331,63

21,54

Matos (Ma)

121,04

7,86

Incultos (In)

0,79

0,05

69,65

4,52

Espaços de actividades industriais, comerciais e
de equipamentos gerais (Ind)

3,66

0,24

Pedreiras (Pe)

11,8

0,77

Improdutivo (Im)

3,76

0,24

Rede Viária (Rv)

20,03

1,30

30,4

1,97

1.539,58

100

Planos de água (Ag)

Áreas artificializadas

Aglomerados populacionais (Urb)
Total

CORREDOR

Relativamente à análise realizada, podemos concluir que o corredor é constituído essencialmente por áreas florestais, intercaladas com matos, e matos com povoamento de folhosas.
As áreas artificializadas correspondem à classe com menor representatividade no corredor
em estudo e podem distinguir-se áreas ocupadas por zonas urbanas, zonas industriais, comerciais e de equipamentos, pedreiras, outras áreas improdutivas e rede viária.
Dentro das áreas florestais predomina a subclasse de Povoamentos florestais mistos que
ocupam cerca de 861,03 ha, a que corresponde uma representatividade de 55,93% do corredor em estudo. Os matos com povoamentos de folhosas e os matos também se destacam no
corredor em estudo. Estas áreas naturais ocupam cerca de 331,63 ha e 121,04 ha, respectivamente.
A associação de todas as classes associadas à ocupação florestal ocupa cerca de 866,40 ha, o
que corresponde a cerca de 56,30 % do corredor em estudo. As áreas naturais ocupam uma
área de cerca de 454,31 ha o que corresponde a uma representatividade de cerca de 30%.
As áreas agrícolas, por sua vez, totalizam cerca de 148,78 ha, representando cerca de 10%
do corredor em estudo.
Os espaços menos representativos no corredor em estudo correspondem ao território artificializado, ocupando uma área total de cerca de 70 ha (4,5%).
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Através da correspondência trocada, a Autoridade Florestal Nacional (AFN) informa que no
corredor em estudo não existem áreas submetidas ao regime florestal, sob gestão/jurisdição
da AFN, nem árvores classificadas como de interesse público.

4.7 - ECOLOGIA
4.7.1 - Áreas classificadas e de importância ecológica
O corredor em estudo não se encontra dentro ou em contacto com nenhuma Área Protegida
(AP) que faça parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), Sítio Classificado da
Lista Nacional de Sítios e/ou Zona de Protecção Especial da Rede Natura 2000.
No entanto, a norte, encontra-se o Sítio Serras da Peneda e Gerês (PTCON0001), a cerca de
14 km, e o Parque Nacional da Peneda Gerês, a cerca de 18 km. A E-SE encontra-se o Sítio
Alvão/Marão (PTCON0003), a cerca de 21 km, o Parque Natural do Alvão e a Important
Bird Area IBAPT035, a cerca de 25 km.

4.7.2 - Flora
4.7.2.1 - Introdução
O presente ponto tem como objectivo a identificação do elenco botânico e a caracterização
das comunidades vegetais.
4.7.2.2 - Enquadramento biogeográfico e fitosociológico
Em termos biogeográficos e segundo Costa et al. (1998), a área de intervenção integra as seguintes unidades, da mais geral para a mais específica:
Reino Holártico
Região Eurosiberiana
Sub-região Atlântica–Medioeuropeia
Super-província Atlântica
Província Cantabro–Atlântica
Subprovíncia Galaico–Asturiana
Sector Galaico–Português
Subsector Miniense
Superdistrito Miniense Litoral
O corredor em estudo encontra-se numa região com características bioclimáticas que incluem a ausência de uma secura estival e em que pelo menos num mês de Verão a precipitação

20713_md

137/358

Abertura da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

é inferior a duas vezes a temperatura (Lousã et al., 2007; Rivas-Martínez et al., 2002). Neste
macroclima Temperado, as séries de vegetação clímacicas são (Lousã, 2004):
- Viburno tini-Querco roboris sigmetum: séria mesomediterrânica e termatemperada,
galaico-portuguesa, silicicola, húmida do carvalho-roble (Quercus robur);
- Rusco aculeati-Querco roboris sigmetum: Série mesotemperada, galaico-portuguesa,
húmida a hiper-húmida, acidófila, do carvalho-roble;
- Myrtillo-Querco roboris sigmetum: Série supratemperada, geresiana e galaicoportuguesa, húmida e hiper-húmida, silícola, de Quercus robur;
- Saxifrago spathularidis-Betulo celtibericae sigmetum: Série orotemperada, galaico-portuguesa e estrelense, húmida a hiper-húmida, silicicola, do vidoeiro (Betula
celtiberica);
- Lycopodio clavati-Junipero nanae sigmetum: Séria orotemperada, galaicoportuguesa e estrelense, húmida a hiperhúmida, silicícola do zimbro-anão.
O corredor em estudo enquadra-se fitossociologicamente no Superdistrito Miniense Litoral.
Este território é caracterizado pela presença dos tojais do Daboecenion cantabricae e está
representada unicamente pela subprovíncia Galaico-Asturiana. O corredor em estudo localiza-se no Sector Galaico-Português que é o mais meridional e com maior influência mediterrânica de toda a Região Eurosiberiana. Numerosas plantas mediterrânicas como Daphne
gnidium (trovisco), Arbutus unedo (medronheiro), Laurus nobilis (loureiro), Ruscus aculeatus (gilbardeira), Smilax aspera (salsaparrilha) ou Corema album (camarinha) coexistem
com plantas tipicamente atlânticas. Entre as numerosas espécies de preferência atlântica e
oceânica próprias deste Sector destacam-se Acer pseudoplatanus (pádreiro), Anthoxanthum
amarum (feno-de-cheiro-amargoso), Centaurium scillioides, Cytisus striatus (giesta-dasserras), Daboecia cantabrica (urze-irlandesa), Euphorbia dulcis (mama-leite), Genista berberidea (arranha-lobos), Hypericum androsaemum (androsemo), Origanum vulgare(oregão),
Phalaris arundinacea (caniço-malhado), Pyrus cordata (escalheiro), Quercus robur (carvalho-roble), Ulex europaeus subsp. latebracteatus (tojo-arnal-do-litoral), Ulex minor (tojomolar), Viola lactea, etc. A paisagem é dominada por tojais e urzais-tojais que resultam da
degradação dos carvalhais de Quercus robur (carvalho-roble). O Superdistrito Miniense Litoral caracteriza-se pela dominância de espécies do género Ulex, nomeadamente, de Ulex
europaeus subsp. latebracteatus (tojo-arnal-do-litoral) e de Ulex micranthus (tojo-gatenho).
As associações dominantes são Ulici europaei-Ericetum cinereae (tojal-urzal denso que se
desenvolve em solos podzolisados com húmus) e Ulici europaei-Cytisetum striati (tojalgiestal que se desenvolve a norte do rio Mondego, nos territórios mais continentais e frios)
(Espírito-Santo et al., 1995; Costa et al., 1998).
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4.7.3 - Vegetação
De acordo com a análise dos dados bioclimáticos e biogeográficos do corredor em estudo,
considera-se que a vegetação natural da região consiste em matas caducifólias com dominância do Quercus robur, conhecido vulgarmente por carvalho-alvarinho.
Actualmente, estas formações vegetais são muito pouco frequentes no corredor em estudo,
encontrando-se normalmente apenas manchas esparsas de exemplares isolados de pouca
idade em povoamentos florestais mistos. Na área de intervenção, a actividade humana, nomeadamente a exploração florestal e os incêndios, alterou profundamente o meio, não permitindo a presença dominante de quercíneas caducifólias (Fotografia 4.10).
A área prevista para a implantação do Projecto encontra-se perturbada, quer em termos florísticos, quer em termos de formações vegetais, sendo dominada por povoamentos florestais,
matos e culturas anuais. Nas Fotografias 4.9 a 4.14 que se apresentam seguidamente ilustram-se algumas das espécies e biótopos mais representativos do corredor em estudo.

FOTOGRAFIA 4.9 – Área de eucaliptal com fetos (Pteridium aquilinum),
nas proximidades do apoio 46
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FOTOGRAFIA 4.10 – Eucaliptal com pequenos carvalhos no sub-coberto (Quercus robur)
e fetos (Pteridium aquilinum), no apoio 47

FOTOGRAFIA 4.11 – Matos de Ulex sp. com fetos, na
proximidade do apoio 33
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FOTOGRAFIA 4.12 – Povoamento florestal misto nas imediações do apoio 43

FOTOGRAFIA 4.13 – Área periurbana com mosaico de eucaliptal, matos e área artificializada, na zona do apoio 48 e próximo da povoação de Prelada
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FOTOGRAFIA 4.14 – Carvalhal no vale do ribeiro de Quintãs localizado no vão entre os
apoios 40 e 41
4.7.3.1 - Metodologia
O trabalho de campo desenvolvido no âmbito deste Projecto decorreu em Maio e Dezembro
de 2013, tendo sido ainda considerada a informação recolhida no Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, apresentado integralmente no Volume IV do presente EIA.
Refira-se que foi efectuada a Monitorização de Avifauna relativa à fase prévia à construção
da abertura da Linha da Caniçada – Riba de Ave 2 / Guimarães, a 150 kV, em Maio e Junho
de 2014, a qual abrangeu também a LAF.RA-SFAF, a 150 kV.
A metodologia do trabalho de campo consistiu em trajectos pedestres ao longo da área de intervenção, de modo a cobrir o máximo de área possível. Assim, em diversos locais procedeu-se ao registo de informações relativas ao coberto vegetal. Na Figura 4.11, apresenta-se a
indicação dos pontos de recolha de informação relativa à flora. Esta abordagem permitiu a
inventariação das espécies de flora presentes, assim como a caracterização e cartografia dos
biótopos presentes na área.
O elenco florístico é bastante reduzido, tendo sido identificadas apenas 64 taxa (Apêndice 5
do Anexo IV- Inventários de Ecologia, do Volume III – Anexos Técnicos).
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FIGURA 4.11 – Pontos de recolha de informação relativa à flora e à fauna
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Este reduzido valor deve-se sobretudo à reduzida diversidade dos biótopos presentes na área
de intervenção. De referir que o elenco apresentado teve em conta não só as espécies identificadas no âmbito do presente EIA mas também trabalhos já desenvolvidos na área, como o
Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais.
Dentro do estrato arbóreo, dominam espécies com aproveitamento silvícola, nomeadamente
pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e eucalipto (Eucalyptus globulus). Pontualmente registaramse indivíduos jovens de carvalho (Quercus robur e Q. pyrenaica) em manchas arbustivas e
de choupo (Populus nigra), acácia (Acacia melanoxylon), freixo (Fraxinus sp.) e salgueiro
(Salix salvifolia) em áreas artificializadas.
O elenco arbustivo é também pouco diversificado, com claro domínio de leguminosas heliófilas, como tojos (Ulex sp.) e giesta-amarela (Cytsus striatus). O elenco arbustivo completa-se com espécies urzes (Erica spp.), e de referir ainda que é muito frequente a presença do
feto-comum (Pteridium aquilinum) no corredor em estudo.
4.7.3.2 - Espécies RELAPE
As espécies designadas de modo abreviado por RELAPE, são as espécies raras, endémicas,
localizadas, ameaçadas e em perigo de extinção. Entre estas têm especial importância as
mencionadas na Directiva n.º 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, transposta
para a legislação nacional Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, relativa à preservação dos habitats naturais da fauna e da
flora selvagens.
Da flora identificada no corredor em estudo, não se encontra nenhuma espécie vegetal classificada como RELAPE.
4.7.3.3 - Biótopos
A área em estudo apresenta pouca heterogeneidade em termos dos biótopos presentes, predominando áreas de eucaliptal, povoamentos florestais e matos com povoamentos florestais.
Nas proximidades de áreas urbanizadas encontram-se áreas agrícolas.
A distribuição dos diferentes biótopos registados no corredor em estudo é apresentada no
Desenho 5 – Carta de Ocupação do Solo e Biótopos (Folhas 1 a 3), nas Peças Desenhadas, e
a área ocupada pelos mesmos no Quadro 4.16.
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QUADRO 4.16 – Biótopos presentes no corredor em estudo
CORREDOR EM ESTUDO
BIÓTOPO
(ha)

%

Área artificializada e Incultos

70,44

4,6%

Culturas agrícolas

110,51

7,2%

Pomar

5,93

0,4%

Matos

121,04

7,9%

Matos com povoamento florestal

331,63

21,5%

Povoamento florestal

866,84

56,3%

Vinha

32,34

2,1%

Planos de Água

0,85

0,1%

1539,58

100,00

TOTAL

Seguidamente descrevem-se os grupos de biótopos caracterizados no corredor em estudo.
Povoamentos florestais
Trata-se de manchas florestais onde predomina o eucalipto (Eucaliptus globulus), e o
pinheiro-bravo (Pinus pinaster). É um biótopo caracterizado por um subcoberto arbustivo pouco diverso, constituído dominantemente por Ulex minor (tojo-molar) e Erica
scoparia (urge-das-vassouras).
Estas formações florestais apresentam um valor conservacionista muito reduzido no
que respeita à sua composição florística. No que respeita à fauna, sabe-se que as manchas de produção de eucalipto não são particularmente apelativas para grande parte das
espécies. São utilizadas essencialmente como local de refúgio e de abrigo por fauna
mais tolerante ecologicamente, ou mais estritamente associada aos meios florestais.
Alguns dos povoamentos florestais registados apresentam uma composição diversa de
espécies com presença de carvalhos (Quercus robur e Q. pyrenaica), representando
potencialmente uma degradação do habitat do anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de
24 de Abril: Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica,
subtipo 9230pt1, correspondente a Carvalhais de Quercus robur. Este habitat é considerado abundante na Província Cantabro–Atlântica, embora se considere que no corredor em estudo apenas existem duas manchas cuja estrutura fitossociológica se aproxima da descrita para este habitat:, uma localizada no vale do ribeiro das Quintãs entre
os apoios 39 e 40 (vd. Fotografia 4.14); outra que se localiza no vale do rio Vizela mas
que não é intersectada pela LAF.RA-SFAF, a 150 kV.
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Matos
A área onde se desenvolve o corredor em estudo é ocupada por matos, mesmo nas zonas mais pedregosas, dominam os estratos arbustivos e herbáceos, nomeadamente
Ulex minor (tojo-molar), Erica scoparia (urge-das-vassouras), Cytisus scoparius (giesta-amarela), Pteridium aquilinum (feto-comum), entre outras espécies.
Os matos ocorrentes nesta área apresentam um reduzido valor, devido à sua pobreza
florística. No entanto, apesar da ausência de estrato arbóreo, a fauna presente neste habitat pode ser diversificada, consoante a densidade do estrato arbustivo no local e, consequentemente, a capacidade de abrigo e protecção que proporciona.
Nas zonas onde estas formações se encontram menos perturbadas pela acção humana e
pelo fogo, é possível encontrar um tipo de vegetação correspondente ao habitat do
anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril: Charnecas secas europeias, subtipo 4030pt2, correspondentes aos tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais. Este trata-se de um subtipo de charneca seca muito comum no Sector GalaicoPortuguês que representam formações subseriais de bosques caducifólios de Quercus
robur (vd. Desenho 6 – Carta de Habitats, nas Peças Desenhadas).
Culturas agrícolas
Caracterizam-se por uma paisagem aberta, onde a presença quase nula de coberto arbustivo e arbóreo dá lugar a monoculturas cerealíferas anuais, pontualmente infestadas
por comunidades herbáceas que predominariam em situação de pousio (prados e pastagens).
Mesmo em época de desenvolvimento das culturas anuais, a presença quase exclusiva
neste habitat do estrato herbáceo reduz a capacidade de sustentação para uma grande
parte das espécies da fauna ocorrentes no corredor em estudo. Contudo, as culturas arvenses apresentam alguma importância para os passeriformes, assim como para as rapinas que as utilizam como área de caça.
No Desenho 6 (Folhas 1 a 3), nas Peças Desenhadas, apresentam-se as áreas ocupadas pelos
habitats do anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, assim como outras áreas de
maior interesse do ponto de vista ecológico como são os povoamentos de carvalhos e matos
com povoamento florestal. A sua representatividade ao nível de áreas resume-se no Quadro
4.17.
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QUADRO 4.17 – Habitats presentes no corredor em estudo
CORREDOR EM ESTUDO
BIÓTOPO
(ha)

%

Matos (4030pt2)

93,73

6,1%

Carvalhais (9230pt1)

5,71

0,4%

Povoamentos de carvalhos

12,2

0,8%

1539,58

100,00%

Área total

4.7.4 - Fauna
Ao nível da fauna, salientam-se como espécies a ter especial atenção todas aquelas que estão
classificadas com um dos três estatutos de ameaça (“Criticamente em Perigo” - CR, “Em Perigo” - EN e “Vulnerável” - VU) e ainda as “Quase Ameaçadas” - NT, segundo o Livro
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006).
4.7.4.1 - Metodologia
A metodologia utilizada na caracterização da fauna do corredor em estudo baseou-se na pesquisa bibliográfica, consulta de especialistas e entidades e avaliação da importância das zoocenoses, e ainda no trabalho de campo, ocorrido em Dezembro de 2013 para esta fase e
aquando o trabalho de campo realizado no Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, o
qual se apresenta integralmente no Volume IV.
A recolha de informação específica sobre os diferentes grupos de vertebrados baseou-se essencialmente em:
Anfíbios - Cabral et al.,2005; Loureiro et al.(Coords.), 2010 ; www.icnf.pt;
Répteis - Cabral et al.,2005; Loureiro et al.(Coords.), 2010 ; www.icnf.pt;
Aves - Equipa Atlas, 2008; Cabral et al., 2005; www.icnf.pt;
Mamíferos - Cabral et al., 2005; ICN / CBA, 1999; Pimenta et al., 2005; Rainho et
al., 1998; Palmeirim & Rodrigues, 1992; www.icnf.pt.
A ocorrência das diferentes espécies foi considerada para as quadrículas UTM 10×10 km
abrangidas pelo corredor em estudo (NF68 e NF69).
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No Anexo IV do Volume III – Anexos Técnicos, apresenta-se o inventário faunístico resultante do trabalho de pesquisa. Para efeitos de análise será dada relevância, essencialmente,
às espécies com ocorrência documentada para o corredor em estudo.
Na Figura 4.11, para além dos pontos de recolha da flora, apresentam-se também os pontos
de recolha de informação relativa à fauna.
4.7.4.2 - Anfíbios e répteis
Dentro do grupo dos anfíbios, consideram-se como espécies de ocorrência provável no corredor em estudo 11 espécies das quais apenas a salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica) e o tritão-palmado (Triturus helveticus) (Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei nº 140/99,
de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 29 de Fevereiro) apresentam um
estatuto “Vulnerável” (VU) segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Tratase de espécies muito exigentes com o habitat que utilizam, estando fortemente relacionadas
com ribeiros de água corrente. Tendo em conta as características gerais do corredor em estudo, considera-se que as espécies não deverão ocorrer no corredor em estudo. Nos trabalhos
de campo foi detectado sapo-comum (Bufo bufo), contudo nos trabalhos desenvolvidos nesta
região foi ainda detectada a rã-verde (Rana perezi).
É ainda de salientar a provável ocorrência, no corredor em estudo, de três espécies endémicas da península ibérica, o tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai) e a rã-de-focinhopontiagudo (Discoglossus galganoi) amplamente distribuídos pelo país e a rã-ibérica (Rana
iberica) distribuída de forma praticamente contínua a norte do rio Tejo.
Das 28 espécies de répteis ocorrentes em Portugal Continental, apenas se considera provável
a ocorrência de 10 espécies no corredor em estudo, todas estas classificadas com estatuto
“Pouco Preocupante” (LC). Entre as espécies de ocorrência provável encontram-se dois endemismos ibéricos, o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e a lagartixa-de-Bocage (Podarcis bocagei). Nos trabalhos de campo não foi registada qualquer espécie, contudo, nos trabalhos desenvolvidos anteriormente nesta região, identificou-se a lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) e lagartixas do género Podarcis.
4.7.4.3 - Avifauna
Para a totalidade do corredor em estudo, poderão nidificar 78 espécies, que apresentam uma
das três classes de evidência de nidificação (Confirmada, Provável, ou Possível), segundo a
informação publicada no Atlas das Aves Nidificantes (Equipa Atlas, 2008). Dentro destas
espécies, apenas três (noitibó-cinzento, açor e ógea) estão classificadas com estatuto de
ameaça preocupante segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al.
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2006), facto este que poderá relacionar-se com as características do corredor em estudo, onde a intervenção humana e a fragmentação dos biótopos presentes favorece a presença de
espécies mais generalistas e de ampla distribuição.
Durante os trabalhos de campo e nos trabalhos que já foram realizados na região num passado recente, foi frequente o registo de espécies ubiquistas e de ampla distribuição, nomeadamente passeriformes. Dentro das aves de rapina e outras cujo comportamento propicia a
eventual colisão com a infra-estrutura (planadoras), destaca-se a presença de um casal de
águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) junto do local do apoio 46 (vd. Fotografia 4.15).

FOTOGRAFIA 4.15 – Casal de águia-de-asa-redonda (Buteo buteo) na proximidade do
apoio 46
Foram analisados os dados apresentados no Relatório de Monitorização de Avifauna relativo
à fase prévia à construção (Situação de Referência) da abertura da Linha da Caniçada – Riba
de Ave 2 / Guimarães, a 150 kV (PROCESL, 2014), estudo desenvolvido em grande parte
da área de estudo da abertura da LAF.RA-SFAF, a 150 kV. Neste estudo que abrangeu duas
campanhas de monitorização na época de reprodução 2014, foram identificadas 43 espécies
de avifauna. Destas, nenhuma apresentava estatuto de conservação ameaçado.
O relatório reporta ainda resultados de censos específicos para determinação da utilização da
área por parte de aves planadoras e/ou outras aves cujo comportamento de voo propicie a
sua colisão com a linha (taxa de frequência de voo), sendo que os trabalhos detectaram a
presença de Milvus migrans, Buteo búteo, Falco tinnunculus, Corvus corone, Columba livia
e Columba palumbus.
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Outra actividade desenvolvida na referida monitorização foi a avaliação de nidificação de
espécies com estatuto de conservação ameaçado na área de implantação da abertura da Linha da Caniçada – Riba de Ave 2 / Guimarães, a 150 kV. Nas duas campanhas efectuadas
não foi possível registar nos troços seleccionados a presença de Açor (Accipter gentilis),
nem Noitibó (Caprimulgus europaeus). Durante as deslocações na área de estudo da abertura da Linha da Caniçada – Riba de Ave 2 / Guimarães, a 150 kV (no troço do corredor que
não é comum ao da presente linha), foram realizadas 5 observações de Noitibó, espécie classificada com o estatuto de conservação Vulnerável.
4.7.4.4 - Mamofauna
Com base na bibliografia considera-se como de ocorrência possível 49 espécies de mamíferos. Deste total, apenas 10 espécies, estão classificadas com estatuto de ameaça segundo o
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, sendo 6 destas morcegos.
Os morcegos com estatuto de ameaça, classificados como possíveis de ocorrer no corredor
em estudo, são todos carvenícolas, e por isso a probabilidade de ocorrência é mais elevada
no caso de existirem abrigos subterrâneos na região. Classificados como “Criticamente em
Perigo” (CR) são de ocorrência provável o morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) e o morcego-rato-pequeno (Myotis blythii); como “Vulnerável” (VU) poderão ocorrer o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-deferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), o morcego-rato-grande (Myotis myotis), o
morcego-de-franja (Myotis nattereri) e o morcego-de-peluche (Miniopterus shcreibersi), todos nos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 29 de Fevereiro.
Os abrigos conhecidos e com importância do ponto de vista da conservação da biodiversidade localizam-se fora do corredor em estudo, a mais de 10 km de distância.
Nos transectos realizados foram registados indícios de presença de coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). Nos trabalhos que ocorreram recentemente nesta região detectaram-se também indícios de raposa (Vulpes vulpes).

4.8 - AMBIENTE SONORO
No Volume III – Anexos Técnicos (Anexo V – Ambiente Sonoro) é apresentado o Estudo de
Avaliação do Ruído Ambiente, com o objectivo de caracterizar o ambiente sonoro da área
em estudo e contribuir para a avaliação das consequências, nas características da componente acústica do ambiente, dos ruídos com origem no funcionamento da LAF.RA-SFAF, a 150
kV.
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4.8.1 - Enquadramento legal
Com o objectivo de estabelecer um regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, foi publicado, em Diário da República, o Regulamento Geral de Ruído (RGR), Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de
Janeiro, que entrou em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2007.
Os condicionalismos legislativos presentes no RGR são os seguintes:


Os planos municipais de ordenamento do território deverão assegurar a qualidade do
ambiente sonoro, promovendo a distribuição adequada dos usos do território, tendo
em consideração as fontes de ruído existentes e previstas, estabelecendo para isso a
classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas, de
acordo com as definições seguintes:
- Zona Sensível
Constitui 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 comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno.
- Zona Mista
Constitui a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja
ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos
na definição de zona sensível.
 A avaliação acústica, ou seja, a verificação da conformidade de situações específicas
de ruído com os limites fixados, é estabelecida segundo o parâmetro Indicador de ruído diurno/entardecer/nocturno (Lden), expresso em dB(A), associado ao incómodo
global, dado pela expressão:
Le

5
Ln

10
 Ld

1
10 10
10
L

10

log
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10
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10

8

10
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24



- Ld (Indicador de ruído diurno) - nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série de períodos diurnos representativos de um ano. Período
diurno - das 7 às 20 horas;
- Le (Indicador de ruído do entardecer) - nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série de períodos do entardecer representativos de um ano.
Período do entardecer - das 20 às 23 horas;
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- Ln (Indicador de ruído nocturno) - nível sonoro médio de longa duração, determinado durante uma série de períodos nocturnos representativos de um ano. Período nocturno - das 23 às 7 horas.


Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os seguintes valores de limite de exposição:
- Zonas sensíveis*
Lden < 55 dB(A)
Ln < 45 dB(A)
* excepto para os casos em que se verifique a proximidade a grandes infra-estruturas,
que se encontrem em exploração ou projectadas
- Zonas mistas
Lden < 65 dB(A)
Ln < 55 dB(A)



Os receptores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem
fora dos perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua
proximidade, a zonas sensíveis ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limites fixados.



Na eventualidade da classificação das zonas sensíveis e zonas mistas não estar estabelecida, para efeitos de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou
inferior a 53 dB(A).



O RGR, no seu Capítulo III - “Regulação da produção de ruído”, estabelece no n.º 1
do Artigo 13º - “Actividades Ruidosas Permanentes”, que a instalação e o exercício
de actividades ruidosas permanentes em zonas mistas, nas envolventes das zonas
sensíveis ou mistas ou na proximidade dos receptores isolados estão sujeitos ao cumprimento dos valores limite de exposição e ao cumprimento do critério de incomodidade, considerado como a diferença entre o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da actividade ou actividades
em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual. Esta diferença não pode
exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no
período nocturno, nos termos do Anexo I do referido regulamento. As correcções
aplicáveis, e que penalizam os valores admissíveis atribuídos ao diferencial acima
definido, dizem respeito à eventual natureza tonal, à eventual natureza impulsiva e ao
tempo acumulado de ocorrência do ruído particular.
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O cumprimento dos limites estabelecidos para o critério de incomodidade não se
aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do
ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído ambiente no interior dos locais de recepção igual ou inferior a 27
dB(A).

As novas condições acústicas dos locais situados na vizinhança do Projecto - criadas com a
implantação do Projecto em questão - deverão ser tais que:
a) ainda se enquadrem nos valores limite máximos admissíveis que determinam a
classificação de zona que lhes estiver atribuída - em “zonas sensíveis” ou “zonas
mistas” - sob pena de ser interdito o licenciamento do Projecto naquele local;
b) que se cumpra o critério do diferencial de 5/4/3 dB diurno/entardecer/nocturno dos
valores de LAeq, como estipulado no n.º 1 do Artigo 13º - “Actividades Ruidosas
Permanentes” do Capítulo III - “Regulação da produção de ruído”, do RGR.

4.8.2 - Metodologia
Com vista a caracterizar o ruído residual na zona da envolvente ao local de implantação do
Projecto, realizaram-se medições, fornecendo a base para apreciação das consequências, nas
características da componente acústica do ambiente.
Tal como referido anteriormente, no Volume III – Anexos Técnicos (Anexo V – Ambiente
Sonoro) é apresentado o Estudo de Avaliação do Ruído Ambiente da LAF.RA-SFAF, a 150
kV.
Para a realização das medições de ruído ambiente foram utilizados o equipamento de medida
adequado para este tipo de estudos, o qual é descrito de seguida.







1 Sonómetro Integrador da Classe 1, Bruel & Kjaer, modelo 2250, n.º de série
2717698;
Software de Análise Sonora Bruel & Kjaer para o 2250, Bz 5298, com malhas de
ponderação nas frequências L, A e C, características de ponderação no tempo S
(Slow), F (Fast) e I (Impulsive), analisador estatístico e analisador por bandas de frequência (1/1 oitava e 1/3 oitava);
1 Microfone Bruel & Kjaer, tipo Zc 0032, modelo 4189, n.º de série 2703406, equipado com um protector de vento de modo a diminuir o efeito do ruído aerodinâmico
do vento;
1 Calibrador Acústico Bruel & Kjaer, modelo 4231, n.º de série 2714628 o qual permitiu a calibração interna no início e no fim de cada conjunto de medições;
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1 Tripé de suporte extensível Bruel & Kjaer, o qual permite garantir a estabilidade do
equipamento de medição.
Termoanemómetro, Testo 425, n.º de série 1884449;
Termohigrómetro, Testo 610, n.º de série 39214549/912.

O parâmetro medido foi o LAeq (nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A), os microfones foram equipados com um protector de vento de modo a diminuir o efeito do ruído aerodinâmico do vento. O sonómetro foi calibrado antes e depois das medições.
Este equipamento encontra-se dentro do período de verificação metrológica conforme definido no Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro e Artigo 33º do Decreto-Lei n.º 9/2007,
de 17 de Janeiro. No Anexo V – Ambiente Sonoro, do Volume III – Anexos Técnicos apresenta-se o certificado de verificação metrológica do sonómetro.
Foram utilizados intervalos de medição de acordo com as características do ambiente acústico no local, de forma a garantir a estabilização dos sinais sonoros.
As medições de ruído foram efectuadas seguindo as indicações inscritas no “Guia prático
para medições de ruído ambiente – no contexto do RGR tendo em conta a NP ISO 1996” e
na própria Norma Portuguesa NP ISO 1996:2011 – Acústica: Descrição, Medição e Avaliação do Ruído Ambiente – Partes 1 e 2, o microfone deve situar-se a uma altura de 4,0±0,5 m
acima do solo, em zonas de edificações com 1 ou mais andares, ou de 1,2 a 1,5 m de altura
acima do solo em zonas de edificações térreas e/ou recreativas.

4.8.3 - Caracterização da situação de referência
O presente Projecto, desenvolve-se numa área caracterizada por médias densidades populacionais, onde se verifica a existência de alguns aglomerados urbanos de maior dimensão, e
pela dispersão de vários núcleos populacional, sobretudo no sector norte do corredor em estudo. Como o presente estudo se desenvolve numa fase posterior ao Estudo de Grandes
Condicionantes (efectuado numa 1ª Fase), possibilitou deste modo o desvio do traçado final
da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, com o objectivo da não sobrepassagem de edifícios com uso
habitacional.
Analisando o corredor em estudo observa-se a presença de vários aglomerados populacionais, assim como edifícios dispersos potencialmente sensíveis ao ruído proveniente da linha.
As principais fontes de perturbação do ambiente sonoro presentes no corredor em estudo são
o tráfego rodoviário (A7, IC5, estradas municipais e caminhos rurais), Pedreiras (localizadas
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na envolvente próxima do corredor em estudo na freguesia de Gonça) e o ruído característico do ambiente rural.
No sentido de obter a classificação para a área onde se insere o corredor em estudo, de acordo com o preconizado pelo RGR, foram contactados os municípios intersectados pelo corredor. A resposta obtida, relativamente a esta matéria, foi de que a respectiva informação não
se encontra disponível.
As medições foram efectuadas junto a cinco receptores sensíveis na envolvente da área de
implementação do projecto, nos três períodos de referência definidos na legislação em vigor.
As medições foram efectuados em dois dias distintos para 2 receptores, sendo que para os
restantes 3 seguiu-se o referido no Guia prático para medições de ruído ambiente (APA,
2011) que refere que a caracterização do ruído pode ser feita apenas num dia se o valor obtido de LAeq.T foi igual ou inferior em 10 dB(A) ao valor limite regulamentar aplicável.
No Desenho 7 – Receptores Sensíveis, nas Peças Desenhadas apresentam-se os pontos de
medição considerados. No Quadro 4.18, apresentam-se os resultados do levantamento para a
caracterização acústica geral do meio ambiente exterior na zona de intervenção do Projecto.
QUADRO 4.18 – Levantamento acústico
PONTO

PERÍODO
DIURNO
LAeq

PERÍODO
PERÍODO
DISTÂNCIA
ENTARDECER NOCTURNO APROXIMADA À
LINHA
L
L
Aeq

Aeq

PM1

59,1

50,3

52,4

190 m a oeste

PM2

31,9

34,8

36,0

70 m a este

PM3

34,9

39,7

40,6

145 m a oeste

PM4

62,7

59,6

58,2

85 m a este

PM5

38,9

39,9

39,1

305 m a oeste

De acordo com a análise dos resultados infere-se que, o critério de exposição é cumprido no
ponto de medição PM1, PM2, PM3 e PM5, dado que os valores obtidos para o Lden (Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno) são inferiores a 63 dB(A) e para o Ln (Indicador de
ruído nocturno) são inferiores a 53 dB(A) e, não é cumprido no pontos de medição PM4,
dado que os valores obtidos para o Lden (Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno) são
superiores a 63 dB(A) e para o Ln (Indicador de ruído nocturno) são superiores a 53 dB(A).
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4.9 - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO
SOLO
4.9.1 - Considerações gerais
Constitui-se como objectivo da análise presentemente desenvolvida evidenciar o contributo
do ordenamento do território no contexto de avaliação de apropriação de novos usos propostos com a implantação da abertura da Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe, Projecto sob avaliação do presente EIA.
Para o efeito, foi efectuada uma abordagem balizada nos seguintes domínios:


Modelos de desenvolvimento e ordenamento do território, considerandos os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) incidentes no corredor em estudo e, concomitantemente, considerados relevantes na identificação de espaços condicionados à implantação do Projecto;



Servidões administrativas e restrições de utilidade pública que se constituem como
condicionantes ao uso do solo no corredor em estudo.

O corredor em estudo consta do Desenho 1 - Enquadramento Geográfico e Administrativo,
nas Peças Desenhadas, e sobre a qual se recolheu um conjunto variado de informação que
permitisse a sua caracterização actual.
A cartografia que fundamenta a análise efectuada no presente factor ambiental será identificada ao longo da exposição que subsequentemente se segue.

4.9.2 - Instrumentos de gestão territorial
No quadro legislativo, a política de ordenamento do território assenta num sistema de gestão
territorial, concretizado através dos IGT, sendo o respectivo regime jurídico (RJIGT) regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro e sucessivos Decretos que o têm
vindo a alterar.
Este sistema organiza-se num quadro de interacção coordenada nos três âmbitos seguidamente identificados.
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Âmbito nacional

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território (PNPOT)
• Planos Sectoriais com Incidência Territorial
• Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT)

Âmbito regional

• Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT)

Âmbito municipal

• Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território (PIOT)
• Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT)

Procurando objectividade na análise, foram, previamente ao desenvolvimento da caracterização, identificados os IGT eficazes no corredor em estudo e dos quais foram extraídos apenas os que se consideraram como mais-valia face aos objectivos definidos, nomeadamente
os que possam conflituar com o Projecto. Enquadram-se nestas características os seguintes
instrumentos:
Âmbito nacional

Planos Sectoriais com Incidência
Territorial

Âmbito regional

PROT do Norte

IGT

PROF do Baixo Minho

Plano Director Municipal (PDM)
de Fafe
PDM de Felgueiras
Âmbito municipal

PMOT
PDM de Guimarães

PDM de Póvoa de Lanhoso

4.9.2.1 - Âmbito nacional
O âmbito nacional “(…) define o quadro estratégico para o ordenamento do espaço nacional, estabelecendo directrizes a considerar no ordenamento regional e municipal e a compatibilização entre os diversos instrumentos de política sectorial com incidência territorial,
instituindo, quando necessário, instrumentos de natureza especial” (artigo 7.º da Lei
n.º 48/98, de 11 de Agosto).
Considerou-se, neste âmbito, o PROF do Baixo Minho, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 17/2007, de 28 de Março. Este Plano enquadra-se nos planos sectoriais com incidên20713_md
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cia territorial, cuja elaboração foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
118/2000, de 13 de Setembro, em consonância com a Lei de Bases da Política Florestal (Lei
n.º 33/96, de 17 de Agosto) e as orientações e objectivos do Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa, que determinam que o ordenamento e gestão florestal se façam através de PROF.
Propõe um ordenamento dos espaços florestais norteado para funções produtivas em harmonia com outras funções relevantes de protecção e conservação, garantindo um enquadramento paisagístico equilibrado. Assumem especial relevância o conjunto de iniciativas conducentes ao redimensionamento da gestão florestal através de modelos agrupados e a recuperação de áreas ardidas.
Pela análise efectuada à carta síntese do PROF (vd. Figura 4.12), verifica-se que o corredor
em estudo não interfere com espaços florestais de uso condicionado, nomeadamente perímetros florestais e florestas modelos, salientando-se, contudo, a presença de áreas críticas do
ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios.
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FIGURA 4.12 - Extracto da carta síntese do PROF Baixo Minho,
com o corredor em estudo sobreposto
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4.9.2.2 - Âmbito Regional
De âmbito regional, consideram-se relevantes os Planos Regionais de Ordenamento do Território – PROT que “(…) definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional (…), constituindo o quadro de referência
para a elaboração dos planos municipais de ordenamento do território” (artigo 51.º do decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei
n.º 316/2007, de 19 de Setembro e n.º 181/2009, de 7 de Agosto).
Enquanto PROT, identifica-se o PROT Norte, que embora não constituindo um Plano eficaz
(por se encontrar actualmente em fase de aprovação), julga-se pertinente referir que os princípios que nele constam pretendem, em matéria de energia, (…) “assegurar o abastecimento; em condições de adequação ambiental, contribuindo para a competitividade da actividade económica”. A prossecução destes objectivos deverá, desta forma, passar pela adequação das infra-estruturas de transporte e distribuição de energia, em particular da rede eléctrica, à procura previsível.
4.9.2.3 - Âmbito municipal
Dos âmbitos identificados, o municipal assume maior destaque, atendendo ao seu carácter
regulamentar, ao definir, ao abrigo do artigo 7.º da Lei n.º 49/88, de 11 de Agosto, o regime
de uso do solo e a respectiva programação, de acordo com as directrizes emanadas de âmbito
nacional e regional e com as opções próprias de desenvolvimento estratégico. Desta forma,
as orientações constantes nos Planos hierarquicamente superiores devem ser acauteladas no
âmbito municipal, sendo da responsabilidade das autarquias verter essas orientações para os
respectivos PDM.
A este nível, e verificando-se que o corredor em estudo se localiza num terreno que administrativamente integra os concelhos de Fafe, de Felgueiras, de Guimarães e de Póvoa de Lanhoso, toma-se como referência os PDM devidos, ratificados pelos diplomas subsequentemente referenciados:


PDM de Fafe: aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 92/94, de 27
de Setembro, alterado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 13/99, de 9 de
Março, e parcialmente suspenso através do Aviso n.º 9327/2012, de 9 de Julho de
2012. Actualmente em processo de revisão;



PDM de Felgueiras: aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 7/94,
de 28 de Janeiro, alterado pelo Aviso n.º 469/2008, 12 de Maio 2008 (1.ª alteração)
e pelo Aviso n.º 10502/2013, de 23 de Agosto. Actualmente em processo de revisão;
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PDM de Guimarães: aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º
101/94, de 13 de Outubro, rectificado pelo Aviso n.º 13241/2009, de 27 de Julho de
2009, e pelo Aviso n.º 17451/2009, de 6 de Outubro de 2009, sujeito a uma 1.ª alteração pelo Aviso n.º 378/2011, de 5 de Janeiro de 2011. Actualmente em processo
de revisão;



PDM de Póvoa de Lanhoso: aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º
169/95, 13 de Dezembro, alterado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º
28/99, 22 de Abril. Actualmente em processo de revisão.

Em função do uso dominante proposto, os PDM em questão categorizam o corredor em estudo considerando o zonamento cartografado no Desenho 8 – Carta de Ordenamento do
Território, nas Peças Desenhadas, de acordo com a representatividade apresentada no Quadro 4.19. Os extractos originais são apresentados no Desenho 9 – Extractos das Cartas de
Ordenamento, nas Peças Desenhadas.
QUADRO 4.19 - Classes de espaço identificadas no corredor em estudo
CONCELHO

CLASSE DE ESPAÇO
Áreas agrícolas

Áreas florestais
Fafe

Áreas urbanas e urbanizáveis

Felgueiras

Guimarães

ÁREA (ha)

%

Outras áreas agrícolas

16,37

1,1

Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Floresta de produção de material
lenhoso
Floresta de protecção ecológica

28,86

1,9

411,17

26,7

2,62

0,2

Floresta de reconversão condicionada

70,80

4,6

Área urbana
Área urbanizável/área de expansão
urbana
Núcleo de construções agrícolas

3,34

0,2

0,55

0,04

0,28

0,02

4,82

0,3

22,89

1,5

16,96

1,1

32,14

2,1

Zona de Salvaguarda
REN
Estrita
Espaços de
ocupação
Floresta complementar
condicionada
Zona de construção dominante (Tipo II)
Zona de construção de transição (Tipo
Zonas de
III)
construção
Zona de construção industrial e de
armazenamento
Área florestal

36,84

2,4

719,68

46,7

Área de salvaguarda estrita

156,77*

10,2

6,66

0,4

6,76

0,4

Pedreira
Póvoa de Lanhoso Espaços florestais**

* Valor total que considera a sobreposição a outras classes
** Tendo em conta que os limites administrativos actuais não correspondem com os limites constantes do PDM, a área abrangida pelo corredor
em estudo não dispõe de classificação. Admite-se, conquanto, tratar-se de espaços florestais, tendo em consideração a classe de espaço contígua
assim como a ocupação actualmente verificada.
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Em função das classes de espaço identificadas no corredor em estudo, julga-se pertinente
mencionar as disposições regulamentares definidas para as mesmas, procedendo-se a esta
análise, nos pontos subsequentes.
Concelho de Fafe
As Áreas Agrícolas correspondem às áreas que, por virtude das suas características
morfológicas, climatéricas e sociais, maiores potencialidades apresentam para a produção de culturas e bens agrícolas (artigo 35.º do regulamento do PDM de Fafe).
Por sua vez, as Área Florestais correspondem a áreas que, por virtude das suas características morfológicas, climatéricas e sociais, são especialmente vocacionadas para a
utilização florestal, silvo-pastoril, destinando-se basicamente ao aproveitamento racional dos recursos naturais e desempenhando simultaneamente uma função ecológica
muito importante na protecção dos solos, regulação do regime hídrico e suporte da
fauna selvagem (artigo 39.º). As áreas identificadas no corredor em estudo correspondem a florestal de produção de material lenhoso, floresta de protecção ecológica e florestal de reconversão condicionada.
Por último, as Áreas Urbanas e Urbanizáveis destinam-se, segundo o artigo 49.º, essencialmente a habitação, a outras actividades residenciais e a equipamentos e serviços
complementares, tais como instalações culturais e recreativas, estabelecimentos de ensino, saúde e de desporto e estabelecimentos de comércio a retalho, hotelaria, restaurantes, cafés e similares e serviços socias, pessoais e domésticos.
Concelho de Felgueiras
Na classe de espaço Espaços de Ocupação Condicionada, foram incluídas as áreas
classificadas como floresta complementar, constituídas por manchas de floresta não
dominante, incultos e matos (artigo 21.º).
Por usa vez, as Zonas de Salvaguarda Estrita são constituídas por espaços classificados como áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN).
Concelho de Guimarães
As Zonas de Construção destinam-se essencialmente à localização de actividades residenciais, sendo permitidas outras actividades, nomeadamente comerciais, de serviços, de indústrias e de armazenagem, desde que estas não prejudiquem ou criem condições de incompatibilidade com a actividade residencial. O corredor em estudo atravessa três tipos de zonas de construção, designadamente, zona de construção domi20713_md
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nante (Tipo II), zona de construção de transição (Tipo III) e zona de construção industrial e de armazenagem (artigo 8º do regulamento de Guimarães).
As Áreas Florestais integram áreas de floresta condicionada, área florestal não condicionada e área de floresta complementar (artigo 39.º).
Nas Zonas de Salvaguarda Estrita foram incluídas as áreas de RAN, de REN e zona
non aedificandi legalmente estabelecidas (artigo 36.º)
A classe de espaço Pedreira identificada no sector NW do corredor em estudo destinase, acordo com o artigo 45.º do regulamento do PDM de Guimarães, preferencialmente
à exploração de recursos minerais, podendo admitir-se a instalação de actividades
complementares.
Concelho de Póvoa de Lanhoso
Os Espaços Florestais destinam-se à produção de material lenhoso, resinosas e outros
produtos florestais e ainda à prática da pastorícia. Para além de uma função produtiva,
estes espaços têm ainda como objectivo assegurar a correcção das disponibilidades hídricas e diminuir os riscos de erosão dos solos, permitindo a sua recuperação funcional
e o incremento do valor ecossistémico e recreativo da paisagem (artigo 42.º).

4.9.3 - Servidões Administrativas e restrições de utilidade pública
As servidões administrativas e restrições de utilidade pública (adiante designadas como condicionantes ao uso do solo) constituem limitações ou impedimentos a qualquer forma específica de utilização do solo. O conhecimento destas áreas condicionadas torna-se fundamental para determinar os limites de utilização das mesmas e também para informar o proponente das situações em que a alteração ao uso do solo nas mesmas requer a consulta de entidades com competência específica.
Nesta conformidade, reflectem-se, neste ponto, não só as condicionantes apresentadas nos
extractos originais das Plantas de Condicionantes dos PDM de Fafe, de Felgueiras, de Guimarães e de Póvoa de Lanhoso, bem como os elementos disponibilizados pelas entidades
consultadas (vd. Anexo II do Volume III – Anexos Técnicos e Anexo I do Volume IV – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais). A compilação da informação recolhida consta
no Desenho 10 – Carta de Condicionantes, apresentado nas Peças Desenhadas, indicando-se
no Quadro 4.20, as condicionantes ao uso do solo identificadas no corredor em estudo. Os
extractos originais são apresentados no Desenho 11 – Extractos das Plantas de Condicionantes (Peças Desenhadas).
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QUADRO 4.20 - Condicionantes ao uso do solo identificadas no corredor em estudo
Recursos naturais

Domínio público hídrico (DPH)
Captações de águas subterrâneas para abastecimento público
Pedreiras
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Obras de aproveitamento hidroagrícola
Povoamentos florestais percorridos por incêndio
Áreas de risco de incêndio
Reserva Ecológica Nacional (REN)

Património

Outros valores arqueológicos/patrimoniais/núcleos rurais
Património arqueológico

Infra-estruturas

Saneamento e abastecimento de água
Rede eléctrica
Rede de gás
Rede ferroviária
Rede rodoviária
Vértices geodésicos

Outras condicionantes

Exploração de granito

Face ao apresentado no Quadro anterior, procede-se, quando aplicável, ao enquadramento
legal respectivo que institui as servidões e restrições das condicionantes ao uso do solo identificadas.
4.9.3.1 - Recursos naturais
Domínio público hídrico (DPH)
O DPH é constituído pelo conjunto de bens que, pela sua natureza, são considerados de uso
público e de interesse geral, pelo que se justifica o estabelecimento de um regime de carácter
especial aplicável a qualquer utilização ou intervenção nas parcelas de terreno localizadas
nos leitos das águas do mar, correntes de água, lagos e lagoas, bem como as respectivas
margens e zonas adjacentes, com vista à sua protecção. Por conseguinte, nos terrenos do
DPH deverá garantir-se o acesso universal à água e a passagem ao longo das águas.
A constituição da servidão administrativa e restrição de utilidade pública relativa a este domínio segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro (alterada pela Lei
n.º 78/2013, de 21 de Novembro), na Lei n.º 58/2008, de 29 de Dezembro e no Decreto-Lei
n.º 226-A/2007, de 31 de Maio. Em função da natureza jurídica subjacente, o domínio hídrico subdivide-se em:
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O DPH respeitante às águas públicas. Os bens, naturais ou artificiais, que constituem
o DPH estão, nos termos da lei, submetidos a um regime especial de protecção com
vista a garantir que desempenhem o fim de utilidade pública a que se destinam, regime que os subtrai à disciplina dos bens do domínio privado, tornando-os “inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis”. O DPH subdivide-se em domínio público marítimo, domínio público fluvial e lacustre e domínio público das restantes águas.



Domínio hídrico pertença de particulares, sob jurisdição de uma entidade pública,
comummente designada por entidade administrante do domínio hídrico, variável,
consoante as funções que lhes são cometidas.

De acordo com análise efectuada no âmbito da caracterização dos recursos hídricos (subcapítulo 4.5), identificam-se, no corredor em estudo, a presença de diversas linhas de água (vd.
Desenho 10 – Carta de Condicionantes, nas Peças Desenhadas), para as quais deverá garantir-se a passagem ao longo das suas águas, constituindo-se uma área condicionada correspondente a uma faixa de 10 m.
Captações de águas subterrâneas para abastecimento público
As águas subterrâneas constituem importantes origens de água, efectivas ou potenciais, que
importa preservar. Uma eventual contaminação destas águas será, na generalidade das situações, persistente, pelo que a recuperação da sua qualidade será, em regra, muito lenta e difícil. Num quadro de desenvolvimento equilibrado e duradouro, a protecção das águas subterrâneas constitui um objectivo estratégico de maior importância.
A constituição da respectiva servidão segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 382/99,
de 22 de Setembro, que estabelece as normas e critérios para a delimitação de perímetros de
protecção (área contígua) de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento
público com a finalidade de proteger a qualidade das águas dessas captações.
Considera-se como perímetro de protecção a área limítrofe ou contígua à captação de água,
cuja utilização se encontra condicionada, de forma a salvaguardar a qualidade dos recursos
hídricos subterrâneos utilizados, e compreende as seguintes zonas (artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 382/99, de 22 de Setembro):


“Zona de protecção imediata - área da superfície do terreno contígua à captação,
em que para a protecção directa das instalações da captação e das águas captadas,
todas as actividades são, por princípio, interditas;
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Zona de protecção intermédia - área da superfície do terreno contígua exterior à zona de protecção imediata, de extensão variável, tendo em conta as condições geológicas e estruturais do sistema aquífero, definida por forma a eliminar ou reduzir a
poluição das águas subterrâneas, onde são interditas ou condicionadas as actividades e as instalações susceptíveis de poluírem aquelas águas, quer por infiltração de
poluentes, quer por poderem modificar o fluxo na captação ou favorecer a infiltração na zona próxima da captação;



Zona de protecção alargada - área da superfície do terreno contígua exterior à zona
de protecção intermédia, destinada a proteger as águas subterrâneas de poluentes
persistentes, tais como compostos orgânicos, substâncias radioactivas, metais pesados, hidrocarbonetos e nitratos, onde as actividades e instalações são interditas ou
condicionadas em função do risco de poluição das águas, tendo em atenção a natureza dos terrenos atravessados, a natureza e a quantidade de poluentes, bem como o
modo de emissão desses poluentes”.

De acordo com o Desenho 10 – Carta de Condicionantes, nas Peças Desenhadas, verifica-se
que o corredor em estudo abrange marginalmente os perímetros de protecção alargados (raio
de 200 m) de duas captações de águas subterrâneas para abastecimento público, ambas localizadas na envolvente de Souto Novo (concelho de Fafe).
Pedreiras
O desenvolvimento económico ligado aos sectores da construção civil e obras públicas está
relacionado com a extracção de massas minerais. Não obstante, a proliferação da exploração
de pedreiras tem conduzido frequentemente a situações de desequilíbrio ecológico com reflexos negativos no território, razão pela qual se deverá condicionar a localização de tais explorações, de modo a conciliar a protecção dos recursos geológicos e a vertente populacional
e ambiental.
A constituição de servidões minerais (pedreiras) segue o regime previsto nos Decretos-Lei
n.º 90/90, de 16 de Março, e n.º 270/2001, de 6 de Outubro, este último alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro.
Na sequência da servidão instituída, o prédio no qual se localize uma pedreira poderá estar
sujeito a uma zona de defesa, variando as distâncias em função do objecto a proteger. Tratando-se o objecto de estudo do presente EIA uma linha eléctrica de muito alta tensão, não é
fixada, ao abrigo do Anexo II do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, qualquer tipo
de zona de defesa para as pedreiras identificadas no sector NW do corredor em estudo (vd.
Desenho 10 – Carta de Condicionantes, nas Peças Desenhadas).
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Por massas minerais, entendem-se as rochas e as ocorrências minerais não qualificadas legalmente como depósito mineral. As massas minerais não se integram no domínio público
do Estado, podendo ser objecto de propriedade privada. No entanto, a sua exploração dependerá da obtenção prévia de licença de estabelecimento. Esta licença apenas poderá ser
concedida ao proprietário do prédio, ou a terceiros, mediante a celebração de um contrato de
exploração com o proprietário.
A legislação aplicável que se destina à exploração de massas minerais segue o previsto no
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro (com as alterações introduzidas pela Declaração
de Rectificação n.º 20-AP/2001 e revogando o Decreto-Lei n.º 89/90, de 16 de Março) e o
Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março.
Segundo informação disponibilizada pela DGEG (vd. Anexo I - Entidades Contactadas do
Volume IV – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais), no corredor em estudo não
existem áreas afectas a recursos geológicos com direitos concedidos ou requeridos.
De acordo com o extracto da Planta de Condicionantes do PDM de Fafe, identifica-se, no
corredor em estudo, uma exploração de granito (vd. Desenho 10 – Carta de Condicionantes;
Peças Desenhadas), que não se encontra identificada pela DRE Norte (vd. Anexo I – Entidades Contactadas).
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
As áreas de maior aptidão agrícola são elementos fundamentais no equilíbrio ecológico das
paisagens, não só pela função que desempenham na drenagem das diferentes bacias hidrográficas, mas também pelo facto de se constituírem como um suporte para a produção vegetal, em especial a destinada à alimentação.
A ocupação irracional destas áreas, para além de destruir a sua vocação natural, origina problemas de segurança, salubridade e manutenção, de difícil solução e custos elevados. Desta
forma, a necessidade da RAN surge mediante as constantes pressões urbanísticas e industriais exercidas em solos de elevada produtividade. A sua criação efectua-se com o DecretoLei n.º 451/82, de 16 de Novembro, no qual é estabelecido um conjunto de regras de salvaguarda desses solos, considerando-os como reserva estratégica nacional e instrumentos de
desenvolvimento agrícola
A sua constituição, enquanto restrição de utilidade pública, decorre do Decreto-Lei
n.º 196/89, de 14 de Junho, que estabelece o regime jurídico da RAN, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro, revogando o supra mencionado.
Mais recentemente, este Decreto é alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março,
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que vem articular o regime da RAN com o quadro estratégico e normativo constante no Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), na Estratégia Nacional para as Florestas e demais instrumentos de
gestão territoriais relevantes, nomeadamente planos regionais de ordenamento do território e
planos sectoriais. Em 2011, foi criada e publicada em Diário da República, a Portaria nº
162/2011, de 18 de Abril, que veio fixar os limites e condições a observar para a viabilização de utilizações não agrícolas em solos da RAN.
A cartografia das áreas de RAN identificadas no corredor em estudo teve por base a informação contida nas Plantas de Condicionantes dos PDM dos concelhos abrangidos, sendo a
mesma apresentada no Desenho 12 – Reserva Agrícola Nacional, nas Peças Desenhadas.
Em função da sua observação, estas áreas incorrem de forma dispersa pelo território, com
uma ocupação pouco expressiva (8,8%; 136,24 ha). Associadas, essencialmente, às zonas
adjacentes às linhas de água existentes, caracterizam-se por áreas de maior humidade do solo, tendo subjacente um sistema de aluviões, que fazem delas, áreas de terrenos com elevada
aptidão agrícola.
Obras de aproveitamento hidroagrícola
A importância crescente das obras de aproveitamento hidroagrícola no desenvolvimento
económico e social do país tem motivado, no sector agrícola, uma renovação progressiva e
consequente actualização das bases fundamentais daquelas obras e das suas estruturas. Desta
forma, importa garantir a utilização destas obras para os fins a que se destinam, respeitando
a integridade dos perímetros de rega, com a finalidade de proteger as respectivas infraestruturas, tendo em consideração o papel importante que desempenham no desenvolvimento económico e social do mundo rural.
O respectivo regime jurídico rege-se pelo Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de Julho, com a redacção conferida pelos decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de Abril, e n.º 169/2005, de 26 de Setembro, através do qual se pretende proteger as áreas beneficiadas pelos aproveitamentos.
De acordo com o artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 269/82, nomeadamente no que diz respeito à
protecção das áreas beneficiadas, é disposto a proibição de “(…) todas e quaisquer construções, actividades ou utilizações não agrícola nas áreas beneficiadas, excepto as que, nos
termos dos regulamentos da obra, forem admitidas como complementares da actividade
agrícola”. Neste seguimento, deverá dar-se especial atenção ao perímetro de rega da Levada
da Fareja identificada no sector sul do corredor em estudo, conforme o ilustrado no Desenho
10 – Carta de Condicionantes, nas Peças Desenhadas.
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Povoamentos florestais percorridos por incêndios
Num quadro em que a floresta portuguesa é encarada como uma efectiva prioridade nacional, importa alterar profundamente a relação da sociedade com a floresta, agindo de forma
concertada no sector florestal e criando condições para a implementação de acções de natureza estrutural, cuja concretização imediata se impõe, face à necessidade de dar primazia à
gestão e preservação do património florestal existente. Justifica-se, assim, a existência de um
quadro jurídico de protecção especial da floresta contra o risco de incêndio, em convergência harmónica com as políticas de desenvolvimento económico e de conservação da natureza.
O regime jurídico de protecção dos povoamentos florestais percorridos por incêndios 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 de Março.
Neste sentido, e de forma a verificar a existência de povoamentos florestais percorridos por
incêndios, foi consultado o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). Segundo a informação disponível, verificam-se situações de povoamentos percorridos por incêndios, registando-se a ocorrência mais recente no ano de 2012 (vd. Figura 4.13).
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FIGURA 4.13 – Áreas ardidas e risco de incêndio no corredor em estudo
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FOTOGRAFIA 4.16 – Exemplo de áreas ardidas identificadas no trabalho de campo
Áreas de risco de incêndio
A gravidade com que os incêndios se começaram a manifestar nas últimas décadas levou a
uma progressiva consciencialização sobre a necessidade de resolver esta problemática, razão
pela qual se estabeleceu um conjunto de medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, através do Decreto-Lei n.º 124/2006,
de 28 de Janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro.
Uma das medidas passa pela observância efectiva de um planeamento a nível municipal, de
forma a assegurar a consistência territorial de políticas e instrumentos. Neste contexto, o
planeamento municipal é concretizado através da elaboração de Planos Municipais de Defesa Florestal contra Incêndios (PMDFCI), constituindo-se como instrumentos de natureza
sectorial operacional e de carácter obrigatório.
Neste sentido, e de acordo com a informação disponível no ICNF (Carta de Risco de Incêndio Florestal, CRIF 2011), evidencia-se no corredor em estudo áreas com um risco de incêndio, na sua maioria, muito elevado (vd. Figura 4.13).
A este nível, o parecer recebido pela Câmara Municipal de Guimarães (vd. Anexo I - Entidades Contactadas do Volume IV – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais) refere
que deverá ser acautelada a condicionante relativa ao elevado risco de incêndio, tendo em
consideração o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, que estabelece as medidas e acções estruturais e operacionais relativas à prevenção e protecção da floresta contra incêndios. Desta forma, os pontos 1 e 2 do Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho referem, quanto às medidas de infra-estruturação eléctrica, o seguinte:
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“1— Nos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da
floresta contra incêndios é obrigatório que a entidade responsável:
c) Pelas linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica em muito alta
tensão e em alta tensão providencie 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;
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Esta Reserva tem sido considerada um instrumento fundamental na política de ordenamento
do território, pelo papel que detém na regulação do uso de áreas de elevada sensibilidade do
ponto de vista ambiental, fundamentais para o equilíbrio do território e para a segurança de
pessoas e bens.
O seu regime jurídico encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto,
rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 63-B/2008, de 21 de Outubro, e recentemente alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro. Nestes diplomas, a REN é definida como uma “estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e
sensibilidade ecológicos ou pela exposição e susceptibilidade perante riscos naturais, são
objecto de protecção especial” (artigo 2.º).
A Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro, veio estabelecer mecanismos administrativos
relativos à viabilização dos usos sobre as áreas de REN. Mais tarde, a Portaria n.º 419/2012,
de 20 de Dezembro, veio, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
Novembro, proceder à definição das condições de requisitos a que ficam sujeitos os usos e
acções compatíveis com o regime da REN.
Tomando como referência as cartas de REN publicadas pela Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR- Norte), cartografadas no Desenho 13 – Reserva Ecológica Nacional, nas Peças Desenhadas, verifica-se que grande parte do corredor em
estudo (81%; 1246,9 ha) desenvolve-se sobre áreas sujeitas ao regime da REN. Os extractos
dos originais das Cartas de REN são apresentados no Desenho 14 – Extractos dos originais
das Carta de REN, nas Peças Desenhadas.
A análise desagregada por sistemas evidencia que as áreas que nela integram correspondem
a áreas de risco de erosão, cabeceiras de linhas de água e áreas de máxima infiltração. A respectiva correspondência com as categorias definidas no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
Agosto, é apresentada no Quadro 4.21.
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QUADRO 4.21 – Correspondência entre categorias de áreas integradas na REN
DL N.º 93/90, DE 19 DE MARÇO

DL N.º 166/2008, DE 20 DE AGOSTO

Áreas com risco de erosão

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo

Cabeceiras de linhas de água
Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos
Áreas de infiltração máxima

De acordo com o diploma referido, as áreas com risco de erosão constituem “(…) áreas, que
devido às suas características de solo e declive, estão sujeitas à perda excessiva de solo por
acção do escoamento superficial”. As cabeceiras de linhas de água e áreas de máxima infiltração integram áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre que
“(…) devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e subjacentes e à morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e recarga
natural dos aquíferos (…)”. Estes ecossistemas constituem-se importantes na salvaguarda da
quantidade e qualidade de água, com a finalidade de prevenir ou evitar a sua escassez (Secção III do Anexo I).
No Quadro 4.22, apresenta-se a ocupação (ha) dos sistemas de REN identificados.
QUADRO 4.22 – Áreas de REN (ha)
SISTEMAS DA REN

ÁREAS COM RISCO
DE EROSÃO

ÁREAS DE INFILTRAÇÃO MÁXIMA

CABECEIRAS
DE LINHAS DE ÁGUA

Áreas (ha)

825,1

39,5

382,3

4.9.3.2 - Património
Outros valores arqueológicos/patrimoniais/núcleos rurais
Embora não se constituam ainda áreas com servidões ou restrições legais instituídas, foram
identificados na Planta de Condicionantes do PDM de Fafe condicionantes patrimoniais,
nomeadamente outros valores arqueológicos/patrimoniais/núcleos rurais, sendo os mesmos
identificados no Desenho 10 – Carta de Condicionantes (Peças Desenhadas).
Estes valores correspondem, segundo o artigo 17.º do respectivo regulamento, a “(…) sítios
onde esteja determinada ou indicada a presença, à superfície ou debaixo do solo, de vestígios de ocupação humana, nomeadamente artefactos e estruturas edificadas ou não (…)”.
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4.9.3.3 - Infra-estruturas
Saneamento e abastecimento de água
Os problemas de engenharia sanitária e ambiental merecem uma especial atenção, pelo directo reflexo na qualidade de vida das populações e na preservação da saúde pública e dos
recursos naturais. Numa matéria tão delicada, é, portanto, indispensável assegurar a protecção sanitária dos canais e depósitos destinadas a essa finalidade, condicionando a realização,
nos terrenos confinantes, de quaisquer obras ou acções que possam de algum modo afectar a
pureza e a potabilidade da água.
A constituição de servidões relativas a este tipo de infra-estruturas segue o regime previsto
no Decreto-Lei n.º 34.021, de 11 de Novembro de 1944, conjugado com o regime geral de
constituição de servidões que resulta do Código de Expropriações (C.E.), aprovado pela Lei
n.º 168/99, de 18 de Setembro.
De acordo com a cartografia apresentada no Desenho 10 – Carta de Condicionantes (Peças
Desenhadas), identifica-se, no corredor em estudo, uma rede de saneamento (na envolvente
ao apoio 61), assim como um conjunto de reservatórios distribuídos pelos concelhos de Fafe
e de Guimarães.
Rede eléctrica
O carácter de utilidade pública da Rede Eléctrica de Serviço Público e as questões de segurança que lhe estão associadas justificam a constituição de servidões e a existência de restrições que se destinam a facilitar o estabelecimento dessas infra-estruturas, a eliminar todo o
perigo previsível e a evitar danos em bens materiais.
A constituição de servidões administrativas respeitantes a infra-estruturas de produção,
transporte e distribuição de energia eléctrica segue o regime previsto nos Decretos-Lei
n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro, n.º 172/2006, de 23 de Agosto, e n.º 43335, de 19 de Novembro de 1960, assim como no Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas
(RLIE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de Julho de 1936.
Neste seguimento, e de acordo com a informação disponibilizada pela REN, S.A, assim como dos extractos das Plantas de Condicionantes dos PDM em análise, importa assinalar a
presença de linhas eléctricas de diversas tensões nominais (vd. Desenho 10 – Carta de Condicionantes, Peças Desenhadas).
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Rede de gás
De acordo com a informação disponibilizada pela EDP Gás, verifica-se a presença de uma
rede principal de gás, cruzada pela LAF.RA-SFAF, a 150 kV, e representada cartograficamente no Desenho 10 – Carta de Condicionantes (Peças Desenhadas).
Rede ferroviária
De acordo com a informação recebida da REFER (vd. Anexo I - Entidades Contactadas do
Volume IV – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais), o corredor em estudo não
conflitua com a Rede Ferroviária Nacional. Refere-se apenas, a este nível, a antiga linha ferroviária que unia as cidades de Guimarães e de Fafe, que foi desactivada e transformada em
Ecopista (vd. Desenho 10 – Carta de Condicionantes, nas Peças Desenhadas).
Infra-estruturas rodoviárias
Os terrenos ao longo das estradas estão sujeitas a um regime de servidões que se destina a
proteger essas vias de ocupações que podem afectar a visibilidade e a segurança da circulação. Tal regime, pretende, também, garantir a possibilidade de futuros alargamentos das vias, a realização das inerentes obras de beneficiação e a defesa de espaços canais para a construção das vias projectadas.
A largura das faixas de protecção é variável consoante a classificação da estrada e a opção
pretendida, instituindo a legislação em vigor as seguintes servidões às infra-estruturas rodoviárias identificadas no corredor em estudo (vd. Desenho 10 – Carta de Condicionantes, nas
Peças Desenhadas)






IP: está estabelecida uma zona non aedificandi de 50 m, para cada lado do eixo, e
nunca a menos de 20 m da zona da estrada;
IC: (ou estradas que estejam a assumir provisoriamente o estatuto de IC), foi estabelecida uma zona non aedificandi de 35 m para cada lado do eixo e nunca a menos de
15 m da zona da estrada;
EN: Para as Estradas Nacionais estão reservados 20 m, para cada lado do eixo da estrada, e nunca a menos de 5 m da zona da estrada;
ECM: não é permitido efectuar quaisquer construções, nas zonas limitadas de cada
lado da via por uma linha que dista do seu eixo 6 m e 4,5 m, respectivamente para as
estradas e caminhos municipais.
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Vértices geodésicos
A Rede Geodésica Nacional é composta por um conjunto de pontos coordenados - Vértices
Geodésicos - que possibilitam a referenciação espacial. Estes Vértices, tradicionalmente designados por Marcos Geodésicos, destinam-se a assinalar pontos fundamentais para apoio à
cartografia e levantamento topográfico e devem ser protegidos por forma a garantir a sua visibilidade.
A constituição de servidões relativas à sinalização geodésica e cadastral segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 43/82, de 26 de Abril, sendo a mesma instituída a partir da construção dos marcos.
Segundo o referido diploma, a sua zona de protecção é de 15 m, sendo que qualquer intervenção na mesma apenas poderá ser autorizada desde que não prejudique a visibilidade do
vértice. Nesta sequência e de acordo com a informação disponibilizada pela actual DirecçãoGeral do Território, foram identificados na área ou na sua envolvente próxima, os vértices
geodésicos referenciados no Quadro 4.23 e cartografados (incluindo respectivas visadas) no
Desenho 10 – Carta de Condicionantes, nas Peças Desenhadas.
QUADRO 4.23 - Vértices geodésicos presentes no corredor em estudo
ou na envolvente próxima
VÉRTICES GEODÉSICOS

POSIÇÃO FACE AO
CORREDOR EM ESTUDO

SINAIS VISADOS
Santa Marina

Lagedas
Folha – 1/50 000 5-D
Ordem - 3ª
Concelho - Guimarães

São Torcato
Pedra Fina
No interior
Picoto 2
Penedo da Bandeira
Campo

Santo Antoninho
Folha – 1/50 000 5-D
Ordem - 3ª
Concelho - Guimarães

No interior

Lustoso

Santa Marinha
Val Bom
Folha – 1/50 000 5-D
Ordem - 3ª
Concelho - Fafe

São Sebastião
Na envolvente próxima

Maroiço
Lajedas
Toura
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QUADRO 4.23 - Vértices geodésicos presentes no corredor em estudo
ou na envolvente próxima (cont.)
VÉRTICES GEODÉSICOS

POSIÇÃO FACE AO
CORREDOR EM ESTUDO

SINAIS VISADOS
Santa Marinha
São Sebastião
Socorro

Lustoso
Folha – 1/50 000 5-D
Ordem - 3ª
Concelho - Guimarães

Fafe
Santinho
Na envolvente próxima
Freiras
Santo Antoninho
Penha
São Torcato
Penedo da Bandeira

Penedo da Bandeira
Lajedas
Pedra Fina
Folha – 1/50 000 5-D
Ordem - 3ª
Concelho - Guimarães

Santa Marinha
Penha
Na envolvente próxima
Guimarães
Santa Eulália
Santiago
Picoto 2
Penedo da Bandeira
Lajedas
Pedra Fina

Picoto 2
Folha – 1/50 000 5-D
Ordem - 3ª
Concelho - Guimarães

Penha
Santiago
Na envolvente próxima

Sabroso
Sameiro
São Romão
Cavalgada
Campo
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QUADRO 4.23 - Vértices geodésicos presentes no corredor em estudo
ou na envolvente próxima (cont.)
VÉRTICES GEODÉSICOS

POSIÇÃO FACE AO
CORREDOR EM ESTUDO

SINAIS VISADOS

Cabreira
Sameiro
Morgair
Penha
Lajedas
Santa Marinha
Folha – 1/50 000 5-D
Ordem - 2ª
Concelho - Fafe

Cavalgada
Na envolvente próxima

Fojo
Val Bom
São Sebastião
Lustoso
São Torcato
Pedra Fina
Penedo da Bandeira

Foram ainda identificados os vértices geodésicos de Santo Antoninho e Pedras Alvas que,
segundo informação do Instituto Geográfico Português, não possuem visadas. Os mesmos
encontram-se igualmente representados no Desenho 10 - Carta de Condicionantes, nas Peças Desenhadas.

4.10 -

COMPONENTE SOCIAL

4.10.1 -

Considerações Gerais

À luz dos actuais conhecimentos, o factor ambiental Componente Social tem vindo a ganhar
relevância na tomada de decisões fundamentada, sobretudo, pelos impactes positivos que um
projecto deste tipo possa originar, decorrentes da sua contribuição para o bem-estar e qualidade de vida da população alvo.
Neste sentido, procurou-se desenvolver uma aplicação metodológica adequada aos objectivos estabelecidos para o presente EIA, baseada na construção de um modelo de análise, com
o qual se objectiva a caracterização do ambiente potencialmente afectado, focalizada nas
questões mais relevantes para a avaliação de impactes.
Previamente à construção do modelo requerido, foi definida uma área considerando duas escalas de análise:
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Área envolvente do Projecto, a um nível de análise mais macro, balizando como objecto de estudo as unidades territoriais ao nível da região, sub-região, concelhos e
freguesias;



Área de acção do Projecto, cuja análise é circunscrita ao corredor em estudo, na qual
se poderão fazer sentir essencialmente alguns dos impactes directos mais relevantes.

No primeiro nível de análise, por ser mais global, intenta contextualizar e enquadrar a realidade existente nas unidades territoriais consideradas, centrada numa abordagem a um conjunto de dimensões, que permitam perspectivar a interacção entre o Projecto e a dinâmica de
ocupação do território, e, por outro, obter uma noção da estrutura e da especialização das actividades económicas e do emprego. Num segundo nível, procede-se a uma caracterização
do corredor em estudo, visando como objectivo último identificar as diversas funcionalidades aí existentes.
Para a prossecução destes objectivos, a abordagem metodológica incorporou, previamente
aos resultados aqui apresentados, a recolha de dados de fontes secundárias, obtidos através
da leitura, análise e sistematização da informação disponível (e.g. elementos de projecto,
cartografia, dados estatísticos, análise bibliográfica e outros elementos documentais diversos, tais como imprensa local e regional, sítios da web). Este trabalho de gabinete foi complementado com reconhecimento e observação directa in loco.

4.10.2 -

Enquadramento e contextualização do corredor em estudo

4.10.2.1 - Localização e inserção administrativa
Conforme anteriormente referido no subcapítulo 3.1.1 – Localização do Projecto, o corredor
em estudo em análise localiza-se na região Norte (NUT II), nas Sub-Regiões Ave e Tâmega
(NUTS III).
Integra, administrativamente, as freguesias (Fg) de: Garfe, no concelho (Cc) de Póvoa de
Lanhoso; Gonça, Infantas, Mesão Frio, São Torcato e a União das Freguesias de Atães e
Rendufe, no concelho de Guimarães; Armil, Arões (Santa Cristina), Arões (São Romão),
União das Freguesias de Cepães e Fareja, e a União de Freguesias de Freitas e Vila Cova, no
concelho de Fafe e; Jugueiros, no concelho de Felgueiras (vd. Desenho 1 - Enquadramento
Geográfico e Administrativo, nas Peças Desenhadas).
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4.10.2.2 - Dinâmica e composição demográfica
População residente
Os dados alusivos à evolução da população residente entre o período intercensitário 20012011 (vd. Quadro 4.24 e Figura 4.14) apontam para dinâmicas demográficas variáveis. Embora algumas unidades territoriais apresentem um aumento do seu quantitativo populacional
(região Norte, sub-região do Ave e concelho de Felgueiras), a tendência que se verifica no
conjunto das unidades é de perda populacional, sobretudo determinada pelas elevadas variações negativas registadas nos concelhos de Fafe, de Guimarães e de Póvoa de Lanhoso.
QUADRO 4.24 - População residente - NUT II, NUT III e concelhos - 2011
UNIDADE GEOGRÁFICA

2001

2011

3 687 293

3 689 682

AVE (NUT III)

509 968

511 737

Fafe (Cc)

52 757

50 633

Guimarães (Cc)

159 576

158 124

Póvoa de Lanhoso (Cc)

22 772

21 886

TÂMEGA (NUT III)

551 309

550 516

Felgueiras (Cc)

57 595

58 065

NORTE (NUT II)

2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-5,0
NORTE(NU
T II)

AVE (NUT
III)

Fafe (Cc)

Guimarães
(Cc)

Póvoa de
Lanhoso
(Cc)

TÂMEGA
(NUT III)

Felgueiras
(Cc)

0,1

0,3

-4,0

-0,9

-3,9

-0,1

0,8

Taxa de variação

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

FIGURA 4.14 - Taxa de variação da população, por NUT II, NUT III e concelhos (%),
2001-2011
Particularizando a análise a um nível mais desagregado, nomeadamente ao da freguesia, verifica-se, no período intercensitário de referência, uma perda populacional, quase generali20713_md
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zada a todas estas unidades, com a União de Freguesias de Freitas e Vila Cova (concelho de
Fafe) a registar a maior taxa de variação negativa (-19,4%). Constitui excepção ao referido,
a realidade verificada nas freguesias de Arões (Santa Cristina) e Arões (São Romão), no
concelho de Fafe, e nas freguesias de Gonça e Mesão Frio, no concelho de Guimarães, onde
a respectiva taxa de variação foi positiva (vd. Figura 4.15).
União de Freguesias de Freitas e Vila
Cova (Fg)
União de Freguesias de Cepães e Fareja
(Fg)

-19,4
Jugueiros (Fg)

-8,2

Arões (São Romão) (Fg)

1,1

Arões (Santa Cristina) (Fg)

13,8

Armil (Fg)

-10,4

Fafe (Cc)

Felgueiras (Cc)

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

Concelho de Fafe

São Torcato (Fg)

0,8

-4,0

-30,0

União das Freguesias de Atães e
Rendufe (Fg)

-14,9

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

Concelho de Felgueiras

-6,2
Garfe (Fg)

-6,9

Mesão Frio (Fg)

-13,0

4,2

Infantas (Fg) -8,7
Gonça (Fg)

0,6

Guimarães (Cc)
-10,0

Póvoa de Lanhoso (Cc)

-3,9

-0,9
-5,0

0,0

5,0
-15,0

Concelho Guimarães

-10,0

-5,0

0,0

Concelho de Póvoa de Lanhoso

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

FIGURA 4.15 - Taxa de variação da população (%) - concelhos e freguesias, 2001-2011
Estrutura Etária
A estrutura etária das unidades territoriais NUT II, NUT III e concelhos, representada na Figura 4.16, ilustra um fenómeno de duplo envelhecimento verificado pela base (decorrente da
quebra nas taxas de natalidade e fecundidade) e pelo topo (consequência do aumento da esperança média de vida).
Embora com percentagens inferiores à média nacional (19,2%), os resultados apurados nos
Censos de 2011 retractam uma população envelhecida, com o grupo etário dos [65 ou mais
anos] a representarem uma percentagem significativa. Esta tendência seria menos gravosa no
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concelho de Felgueiras, onde este grupo etário representaria, em 2011, 12,7% da população.
Os valores mais preocupantes observar-se-iam no concelho de Póvoa de Lanhoso (17,5%).
Felgueiras (Cc)

17,2

14,1

TÂMEGA (NUT III)

17,2

13,2

Póvoa de Lanhoso (Cc)

16,3

12,2

Guimarães (Cc)

15,6

12,6

Fafe (Cc)

15,4

12,1

AVE (NUT III)

15,5

12,3

NORTE(NUT II)

15,1

0 - 14 anos

56,0

12,7

55,5

14,1

53,9

17,5

58,1

13,6

55,8

16,7

57,5

11,5

14,8

56,2

15 - 24 anos

25 - 64 anos

17,1

65 ou mais anos

Fonte: INE, Censos 2011

FIGURA 4.16 - Estrutura Etária da População (%) - NUT II, NUT III e concelhos, 2011
A realidade retratada na Figura anterior (vd. Figura 4.16) é igualmente reflectida ao nível das
freguesias, verificando-se em algumas situações um agravamento da população envelhecida.
Arões (Santa Cristina), concelho de Fafe, apresentava-se como a unidade a registar uma população menos envelhecida, com o grupo etário dos [65 ou mais anos] a representarem 9,9%
da respectiva população. A União das Freguesias de Freitas e Vila Cova (concelho de Fafe)
constituiria a unidade territorial mais envelhecida, com aquele grupo etário a representar
24,8% da sua população, 5,6 pontos percentuais acima da média nacional (vd. Figura 4.17).
União das Freguesias de Freitas e Vila
Cova (Fg)

14,2

União das Freguesias de Cepães e Fareja
(Fg)

16,2

13,1

Arões (São Romão) (Fg)

17,8

12,4

Arões (Santa Cristina) (Fg)

19,4

12,3

12,0

Armil (Fg)

14,7

12,1

Fafe (Cc)

15,4

12,1

48,8

24,8

55,8
57,6
58,7
53,6
55,8

14,8
12,2

Jugueiros
(Fg)

18,0

14,4

52,2

15,3

Felgueiras
(Cc)

17,2

14,1

56,0

12,7

9,9
19,6
16,7
0 - 14 anos

0 - 14 anos

15 - 24 anos

25 - 64 anos

Concelho de Fafe
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União de Freguesia de Atães e Rendufe (Fg)

17,6

São Torcato (Fg)

14,0

15,0

57,3

13,2

10,2

57,6

15,1

Mesão Frio (Fg)

16,1

13,1

60,8

9,9

Infantas (Fg)

16,3

14,8

57,2

11,7

Gonça (Fg)

16,5

12,6

59,3

11,7

Guimarães (Cc)

15,6

12,6

58,1

13,6

Garfe (Fg)

16,7 13,0

Póvoa de Lanhoso (Cc)

16,3 12,2

15 - 24 anos

25 - 64 anos

15 - 24 anos

12,8

53,9

0%
0 - 14 anos

0 - 14 anos

57,4

17,5

50%

100%

25 - 64 anos

65 ou mais anos

65 ou mais anos

Concelho Guimarães

Concelho de Póvoa de Lanhoso

Fonte: INE, Censos 2011

FIGURA 4.17 - Estrutura Etária da População (%) – concelhos e freguesias, 2011
4.10.2.3 - Povoamento
Densidade populacional
Para o ano de referência de 2011, o conjunto das unidades territoriais NUT II, NUT III e
concelhos é caracterizado por uma elevada densidade populacional (194,9 hab./km2), bastante superior à do País (113,3 hab./km2), oscilando entre os 162,5 hab./km2 (concelho de Póvoa de Lanhoso) e os 656,1 hab./km2 (concelho de Guimarães) (vd. Figura 4.18).
656,1

501,9
410,7

231,1

210,2

173,3

NORTE(NUT II) AVE (NUT III)

162,5

Fafe (Cc)

Guimarães (Cc)

Póvoa de
Lanhoso (Cc)

TÂMEGA (NUT Felgueiras (Cc)
III)

Fonte: INE, Censos 2011

FIGURA 4.18 - Densidade populacional, por NUT II, NUT III e concelhos (hab./km2)
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No contexto das freguesias (vd. Figura 4.19), verifica-se, de um modo global, que as correspondentes densidades tendem a ser inferiores às dos respectivos concelhos, constituindo excepção ao referido as seguintes freguesias: Arões (São Romão) (concelho de Fafe), Mesão
Frio (concelho de Guimarães) e Garfe (concelho de Póvoa de Lanhoso).
União das Freguesias de
Freitas e Vila Cova (Fg)

69,9

União das Freguesias de
Cepães e Fareja (Fg)

127,7
Jugueiros (Fg)

Arões (São Romão) (Fg)

100,0

268,8

Arões (Santa Cristina) (Fg)

216,4
Felgueiras (Cc)

Armil (Fg)

Fafe (Cc)

231,1

Concelho de Fafe
União de Freguesia de Atães e
Rendufe (Fg)

Concelho de Felgueiras

217,4

São Torcato

Garfe (Fg)

324,8

Mesão Frio

185,2

1010,3

Infantas

Gonça

501,9

141,9

271,6

Póvoa de Lanhoso (Cc)

149,6

Guimarães (Cc)

Concelho Guimarães

162,5

656,1

Concelho de Póvoa de Lanhoso

Fonte: INE, Censos 2011

FIGURA 4.19 - Densidade populacional, por concelhos e freguesias (hab./km2)
Distribuição da população
A estrutura urbana da Região caracteriza-se por uma clara oposição litoral-interior, salientando-se como centralidades de relevo no litoral, para além da área metropolitana, Braga e
Guimarães, enquanto no interior merecem destaque Chaves, Bragança e Vila Real.
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Em termos de povoamento, a região Norte é caracterizada por três tipos de áreas: a região
urbana metropolitana, as áreas rurais e os territórios de transição. A região urbana metropolitana tem o epicentro na Aglomeração Metropolitana do Porto e estende-se pela conurbação
do Noroeste. À volta do núcleo central desta área, desenvolve-se, numa primeira coroa em
expansão, centralidades comerciais onde se vai construindo uma mancha urbana híbrida, relativamente multifuncional, de estruturas sociais e morfologias urbanas variadas. Coalescente a esta coroa, desenvolve-se uma extensa mancha difusa urbano-industrial, onde o modelo
de povoamento é disperso, as dinâmicas populacionais são significativas e a morfologia urbana fragmentada. Neste vasto mosaico territorial emerge uma estrutura urbana policêntrica,
mas deficitária em termos de organização em rede.
Na arquitectura do sistema urbano desenhado no Esquema Global do PROT Norte, Fafe e
Felgueiras integram a categoria dos “Centros Estruturantes Sub-regionais”, desenvolvendo
um leque de funções razoavelmente diversificado ou um conjunto de funções especializadas,
polarizadores do sistema urbano numa escala supre-municipal. Ao desempenhar funções essenciais de articulação territorial e ao evidenciar capacidades para construir e dinamizar redes urbanas, Guimarães integra nas designadas “Cidades Regionais”. Por sua vez, Póvoa de
Lanhoso é categorizado como um “Centro Estruturante Municipal”, no sentido de prestar um
leque de funções urbanas fundamentais para a sustentação da coesão territorial e para a consolidação de redes de proximidade (vd. Figura 4.20).
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Fonte: adaptado do PROT Norte

FIGURA 4.20 - Enquadramento dos concelhos em estudo no modelo territorial do PROT
Norte
A realidade retratada ao nível da Região tende a alterar-se, quando direccionada a análise a
um nível de desagregação inferior, onde a percentagem de lugares com menos de 2 000 habitantes, no período de referência 2011, é bastante significativa nas unidades territoriais
NUT II, NUT III e concelhos, com especial destaque para Póvoa de Lanhoso, ao aferir
80,8% da sua população a residir em lugares daquela dimensão (vd. Figura 4.21).
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0,8

1,1

0,7

1,2

2,1

3,3

17,1

14,5

11,2

15,2
32,1

31,0

30,1
9,8

30,2
7,3

6,5

11,7

7,8

10,5

27,7
População isolada
Igual 100 000 ou mais

13,1

18,1

8,0

De 10 000 a 99 999

6,9

De 5 000 a 9 999

80,8

De 2 000 a 4 999
61,8

60,8

49,2
38,5

NORTE(NUT AVE (NUT III)
II)

Até 1 999
48,0

42,9

Fafe (Cc)

Guimarães (Cc)

Póvoa de
Lanhoso (Cc)

TÂMEGA
(NUT III)

Felgueiras (Cc)

Fonte: INE, Censos 2011

FIGURA 4.21 - Aglomerados populacionais por escalões de dimensão populacional NUT II, NUT III e concelhos (%), 2011
Ao nível das freguesias, a percentagem dos lugares com menos de 2 000 habitantes é exponenciada, verificando-se inclusivamente que algumas freguesias integram única e exclusivamente lugares desta dimensão (vd. Quadros 4.25 a 4.28). Raras são as excepções onde se
registam lugares de maiores dimensões e correspondem às freguesias de Arões (São Romão), concelho de Fafe (vd. Quadro 4.25), Mesão Frio e São Torcato, concelho de Guimarães (vd. Quadro 4.27).
QUADRO 4.25 - Aglomerados populacionais por escalões de dimensão populacional
- concelho de Fafe – 2011
ATÉ 1 999

DE 2 000
A 4 999

DE 5 000
A 9 999

DE 10 000
A 99 999

IGUAL
100 000
OU MAIS

POPULAÇÃO
ISOLADA

Fafe (Cc)

31271

3295

0

15703

0

364

Armil (Fg)

799

0

0

0

0

21

Arões (Santa Cristina)
(Fg)

1538

0

0

0

0

0

Arões (São Romão) (Fg)

0

3295

0

0

0

0

União das Freguesias de
Cepães e Fareja (Fg)

2441

0

0

0

0

4

União das Freguesias de
Freitas e Vila Cova (Fg)

1388

0

0

0

0

16

CONCELHO
/FREGUESIA
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CONCELHO
/FREGUESIA

ATÉ 1 999

DE 2 000
A 4 999

DE 5 000
A 9 999

DE 10 000
A 99 999

IGUAL
100 000
OU MAIS

POPULAÇÃO
ISOLADA

União das Freguesias de
Freitas e Vila Cova (Fg)

98,9

1,1

União das Freguesias de
Cepães e Fareja (Fg)

99,8

0,2

Arões (São Romão) (Fg)

100,0

Arões (Santa Cristina)
(Fg)

100,0

Armil (Fg)

97,4

Fafe (Cc)

Até 1 999

2,6

61,8

De 2 000 a 4 999

6,5

De 5 000 a 9 999

De 10 000 a 99 999

31,0

Igual 100 000 ou mais

0,7

População isolada

Fonte: INE, Censos de 2011

QUADRO 4.26 - Aglomerados populacionais por escalões de dimensão populacional
- concelho de Felgueiras – 2011
CONCELHO
/FREGUESIA

ATÉ 1 999

DE 2 000
A 4 999

Felgueiras (Cc)

27877

7590

0

Jugueiros (Fg)

1159

0

0

Jugueiros (Fg)

POPULAÇÃO
ISOLADA

16094

0

6504

0

0

144

11,1

88,9

Felgueiras (Cc)

Até 1 999

IGUAL
100 000
OU MAIS

DE 5 000 DE 10 000
A 9 999
A 99 999

48,0

De 2 000 a 4 999

De 5 000 a 9 999

13,1

De 10 000 a 99 999

27,7

Igual 100 000 ou mais

11,2

População isolada

Fonte: INE, Censos de 2011
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QUADRO 4.27 - Aglomerados populacionais por escalões de dimensão populacional
- concelho de Guimarães – 2011
CONCELHO
/FREGUESIA

IGUAL
100 000
OU MAIS

POPULAÇÃO
ISOLADA

47588

0

1878

0

0

0

15

0

0

0

0

38

1324

0

0

2810

0

39

0

3370

0

0

0

3

2580

0

0

0

0

50

ATÉ 1 999

DE 2 000
A 4 999

Guimarães (Cc)

67757

28568

12333

Gonça (Fg)

1036

0

Infantas (Fg)

1726

Mesão Frio (Fg)
São Torcato (Fg)
União das Freguesias de
Atães e Rendufe (Fg)
União das Freguesias de
Atães e Rendufe (Fg)

1,9

98,1

São Torcato

0,1

99,9

Mesão Frio

31,7

67,3

Infantas

0,9

97,8

Gonça

2,2

95,4

Guimarães (Cc)
Até 1 999

DE 5 000 DE 10 000
A 9 999
A 99 999

42,9

De 2 000 a 4 999

18,1

De 5 000 a 9 999

De 10 000 a 99 999

4,6
7,8

1,2

30,1

Igual 100 000 ou mais

População isolada

Fonte: INE, Censos de 2011

QUADRO 4.28 - Aglomerados populacionais por escalões de dimensão populacional
- concelho de Póvoa de Lanhoso – 2011
CONCELHO
/FREGUESIA

ATÉ 1 999

DE 2 000
A 4 999

Póvoa de Lanhoso (Cc)

17692

3739

0

Garfe (Fg)

1000

0

0

Garfe (Fg)

POPULAÇÃO
ISOLADA

0

0

455

0

0

0

100,0

Póvoa de Lanhoso
(Cc)
Até 1 999

IGUAL
100 000
OU MAIS

DE 5 000 DE 10 000
A 9 999
A 99 999

80,8
De 2 000 a 4 999

De 5 000 a 9 999

De 10 000 a 99 999

2,1

17,1
Igual 100 000 ou mais

População isolada

Fonte: INE, Censos de 2011
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4.10.2.4 - Estrutura económica
Mercado de trabalho
Emprego
A taxa de actividade refere-se à razão entre a população activa e a população residente e
permite, entre outros aspectos, inferir sobre o grau de dependência da população. Neste sentido, e de acordo com os dados apurados no último Recenseamento Geral da População
(2011), a taxa de actividade total das unidades territoriais em análise seria de 47,9%, mais
0,3 pontos percentuais que a média do País (vd. Quadro 4.29)
QUADRO 4.29 - Taxa de actividade (%), 2011
TOTAL DAS UNIDADES TERRITORIAIS EM ANÁLISE

47,9

PAÍS

47,6

Fonte: INE, Censos de 2011

Considerando as unidades territoriais NUT II, NUT III e concelhos, de forma isolada (vd.
Figura 4.22), a taxa de actividade, no mesmo período de referência, rondaria acima dos 40%,
constituindo os concelhos de Guimarães e de Felgueiras, as unidades a registarem a percentagem mais elevada (51,3%), ligeiramente acima das respectivas região e sub-região. A taxa
mais baixa seria atribuída ao concelho de Póvoa de Lanhoso (43,0%).
Comparando com os valores registados em 2001 (vd. Figura 4.22), as disparidades são evidentes. Grande parte destas unidades territoriais assinalaram um decréscimo nas taxas de actividade da sua população em idade activa. Este decréscimo foi mais significativo no concelho de Guimarães, com menos 2,5 pontos percentuais, passando de 53,8%, em 2001, para
45,8%, em 2011. A sub-região do Tâmega e os concelhos de Póvoa de Lanhoso e de Felgueiras contrariaram a tendência de decréscimo apontada para as restantes unidades territoriais, e viram a respectiva taxa de actividade aumentar, ainda que tenuemente.
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51,8
48,1 47,6

53,8
51,3

50,0
47,5

50,1 51,3
46,0 46,6

46,1
42,9 43,0

NORTE(NUT II) AVE (NUT III)

Fafe (Cc)

Guimarães (Cc)
2001

Póvoa de
TÂMEGA (NUT Felgueiras (Cc)
Lanhoso (Cc)
III)

2011

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011

FIGURA 4.22 - Evolução da taxa de actividade (%) - NUT II, NUT III e concelhos, 20012011
Ao nível da freguesia, a disparidade das taxas de actividade, no período de referência de
2011, é ainda mais acentuada, sobretudo quando comparadas com as taxas dos respectivos
concelhos (vd. Figura 4.23), variando, em 2011, entre 33,5%, na União das Freguesias de
Freitas e Vila Cova (concelho de Fafe) e 54,9%, em Infantas (freguesias do concelho de
Guimarães). Nos concelhos de Fafe, de Guimarães e de Póvoa de Lanhoso, as taxas das respectivas freguesias seriam, na sua maioria, superiores às suas, à excepção da freguesia de
Armil e da União das Freguesias de Freitas e Vila Cova, ao registarem taxas inferiores à do
respectivo concelho (Fafe). Contrariamente, no concelho de Felgueiras, a freguesia de Jugueiros apresentaria uma taxa bastante inferior à sua.
União das Freguesias de Freitas e Vila
Cova (Fg)
União das Freguesias de Cepães e Fareja
(Fg)

33,5
47,1
Jugueiros (Fg)

Arões (São Romão) (Fg)

49,5

Arões (Santa Cristina) (Fg)

49,7

48,7

Felgueiras (Cc)
Armil (Fg)

45,9

Fafe (Cc)

46,1

Concelho de Fafe
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União das Freguesias de Atães e Rendufe
(Fg)

52,5

São Torcato (Fg)

52,5
Garfe (Fg)

Mesão Frio (Fg)

43,2

54,5

Infantas (Fg)

54,9
Póvoa de Lanhoso (Cc)

Gonça (Fg)

43,0

53,2

Guimarães (Cc)

51,3

Concelho Guimarães

Concelho de Póvoa de Lanhoso

Fonte: INE, Censos de 2011

FIGURA 4.23 – Taxa de actividade por concelhos e freguesias (%), 2011
Quanto ao indicador emprego, em 2011, estariam empregados, no total das unidades territoriais, 2 063 244 indivíduos, correspondente a uma taxa de emprego (proporção da população
empregada no total da população com 15 e mais anos de idades) de 48,4%, 1,7 pontos percentuais abaixo do verificado no País (vd. Quadro 4.30).
QUADRO 4.30 - Taxa de emprego (%), 2011
TOTAL DAS UNIDADES TERRITORIAIS EM ANÁLISE

48,4

PAÍS

50,1

Fonte: INE, Censos de 2011

Desagregando este total ao nível da NUT II, NUT III e concelhos, em igual período (vd. Figura 4.24), verifica-se que a taxa de emprego mais elevada seria atribuída ao concelho de
Felgueiras, com 55,5% de população empregada em idade activa, e a mais baixa à freguesia
de Póvoa de Lanhoso, com 44,6%.
Comparativamente com o anterior período intercensitário (2001), a taxa em questão sofreu
um decréscimo, constituindo o concelho de Guimarães a unidade territorial onde este decréscimo foi mais acentuado (menos 11,2 pontos percentuais, respectivamente) (vd. Figura
4.24).
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63,4

62,1

60,3
52,2

50,3

47,9

46,4

NORTE(NUT II) AVE (NUT III)

55,5

55,0

54,6

54,4

Fafe (Cc)

51,0

48,2
44,6

Guimarães (Cc)
2001

Póvoa de
TÂMEGA (NUT Felgueiras (Cc)
Lanhoso (Cc)
III)

2011

Fonte: INE, Censos de 2001 e 2011

FIGURA 4.24 – Evolução da taxa de emprego (%) - NUT II, NUT III e concelhos, 20012011
À semelhança do verificado na taxa de actividade, ao nível da freguesia, as disparidades são
mais acentuadas quando comparadas com as taxas dos respectivos concelhos (vd. Figura
4.25). No concelho de Fafe, a maioria das suas freguesias apresentariam uma taxa de emprego inferior à sua, com excepção de Arões (São Romão). Situação semelhante verificar-se-ia
nos concelhos de Felgueiras e Póvoa de Lenhoso. Por sua vez, a realidade verificada no concelho de Guimarães seria marcada por alguma heterogeneidade, com as freguesias de Gonça,
Infantas e São Torcato a apresentarem taxas superiores, e as restantes freguesias com percentagens inferiores.
União das Freguesias de Freitas e Vila
Cova (Fg)
União das Freguesias de Cepães e Fareja
(Fg)

46,0
49,1
Jugueiros (Fg)

Arões (São Romão) (Fg)

54,5

60,8

Arões (Santa Cristina) (Fg)

54,2
Felgueiras (Cc)

Armil (Fg)
Fafe (Cc)

Concelho de Fafe
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União das Freguesias de Atães e…

55,5

São Torcato (Fg)

62,0

Mesão Frio (Fg)

Garfe (Fg)

41,3

59,5

Infantas (Fg)

68,8

Gonça (Fg)

Póvoa de Lanhoso (Cc)

63,0

Guimarães (Cc)

50,9

60,9

Concelho Guimarães

Concelho de Póvoa de Lanhoso

Fonte: INE, Censos 2011

FIGURA 4.25 – Taxa de emprego (%) - concelhos de freguesias, 2011
Distribuindo o emprego por sectores de actividade no período de referência de 2011, verifica-se que, no total das unidades territoriais NUT II, NUT III e concelhos, o terciário surgiria
como o sector a empregar o maior número de trabalhadores, 57,9%, seguido do secundário,
com 39,6% e, por último, o primário, com 2,6%. Cabe, conquanto referir que desagregando
estes registos às unidades territoriais em questão, a realidade difere, verificando-se que a terciarização da população empregada deixa de ser patente na maioria das unidades territoriais
(exceptuando na região Norte e concelho de Póvoa de Lanhoso), onde o sector secundário
passa a constituir a actividade a empregar mais mão-de-obra. A unidade territorial mais industrializada seria, em igual período, o concelho de Felgueira, com o sector secundário a
empregar 60,1% da população (vd. Figura 4.26).
100,0
90,0
38,3

80,0
70,0

48,8

49,1

48,0

50,1

49,6

51,2

1,2
AVE (NUT III)

1,3
Fafe (Cc)

52,9

48,1

61,6

60,0
50,0
40,0
60,1

30,0
20,0

43,9

49,3

35,5

10,0
0,0

2,9
NORTE(NUT II)

Primário

3,2
2,6
0,8
Guimarães (Cc) Póvoa de Lanhoso TÂMEGA (NUT
(Cc)
III)
Secundário

1,7
Felgueiras (Cc)

Terciário

Fonte: INE, Censos de 2011

FIGURA 4.26 – Distribuição do emprego, por sectores de actividade (%) - NUT II, NUT
III e concelhos, 2011
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À análise por freguesias demonstra uma industrialização destas, onde o secundário constitui
o sector a empregar mais mão-de-obra, com excepção de Mesão Frio (concelho de Guimarães) e de Garfe (concelho de Póvoa de Lanhoso), cujo sector dominante seria o terciário
(vd. Quadros 4.31 a 4.34).
QUADRO 4.31 – Distribuição do emprego por sectores de actividade
- concelho de Fafe, 2011
CONCELHO/FREGUESIA

SECTOR PRIMÁRIO

SECTOR SECUNDÁRIO

SECTOR TERCIÁRIO

Fafe (Cc)

258

9.870

9.752

Armil (Fg)

6

191

100

Arões (Santa Cristina) (Fg)

4

449

240

Arões (São Romão) (Fg)

12

884

560

União das Freguesias de
Cepães e Fareja (Fg)

12

610

309

União das Freguesias de
Freitas e Vila Cova (Fg)

12

126

92

União das Freguesias de Freitas e Vila Cova (Fg)

5,2

54,8

União das Freguesias de Cepães e Fareja (Fg) 1,3

40,0

65,5

Arões (São Romão) (Fg) 0,8

33,2

60,7

Arões (Santa Cristina) (Fg) 0,6

38,5

64,8

Armil (Fg) 2,0

34,6

64,3

Fafe (Cc) 1,3

33,7

49,6

Primário

Secundário

49,1

Terciário

Fonte: INE, Censos de 2011

QUADRO 4.32 – Distribuição do emprego por sectores de actividade
- concelho de Felgueiras, 2011
CONCELHO/FREGUESIA

SECTOR PRIMÁRIO

SECTOR SECUNDÁRIO

SECTOR TERCIÁRIO

Felgueiras (Cc)

445

16.051

10.220

Jugueiros (Fg)

13

407

162
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Jugueiros (Fg) 2,2

69,9

Felgueiras (Cc) 1,7

27,8

60,1

Primário

38,3

Secundário

Terciário

Fonte: INE, Censos de 2011

QUADRO 4.33 – Distribuição do emprego por sectores de actividade
- concelho de Guimarães, 2011
CONCELHO/FREGUESIA

SECTOR PRIMÁRIO

SECTOR SECUNDÁRIO

SECTOR TERCIÁRIO

Guimarães (Cc)

585

35.629

33.401

Gonça (Fg)

18

301

153

Infantas (Fg)

3

559

270

Mesão Frio (Fg)

7

874

1.090

São Torcato (Fg)

33

782

721

União das Freguesias de Atães
e Rendufe (Fg)

18

657

528

União das Freguesias de Atães e Rendufe (Fg) 1,5

54,6

São Torcato (Fg) 2,1

50,9

Mesão Frio (Fg) 0,4

46,9

44,3

Infantas (Fg) 0,4
Gonça (Fg)

43,9

55,3
67,2

3,8

32,5

63,8

Guimarães (Cc) 0,8

32,4

51,2

Primário

Secundário

48,0

Terciário

Fonte: INE, Censos de 2011
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QUADRO 4.34 – Distribuição do emprego por sectores de actividade
- concelho de Póvoa de Lanhoso (%), 2011
CONCELHO/FREGUESIA
Póvoa de Lanhoso (Cc)

SECTOR PRIMÁRIO

SECTOR SECUNDÁRIO

SECTOR TERCIÁRIO

259

3.585

4.326

8

166

175

Garfe (Fg)

Garfe (Fg) 2,3

Póvoa de Lanhoso (Cc)

47,6

3,2

50,1

43,9

Primário

52,9

Secundário

Terciário

Fonte: INE, Censos de 2011

Desemprego
No total das unidades territoriais em análise, em 2011, estariam desempregados 349 047 indivíduos, correspondente a uma taxa de desemprego (proporção desempregada no total da
população em idade activa) de 14,5%, 1,3 pontos percentuais acima da percentagem observada para a nível nacional (vd. Quadro 4.35).
QUADRO 4.35 - Taxa de desemprego (%), 2011
TOTAL DAS UNIDADES GEOGRÁFICAS EM ANÁLISE

14,5

PAÍS

13,2

Fonte: INE, Censos 2011

Como seria expectável face à recente conjuntura económica de recessão, a taxa em questão
sofreu um aumento significativo, comparativamente com o anterior período censitário
(2001), constituindo a sub-região do Ave a unidade territorial, no conjunto da NUT II,
NUT III e concelhos, onde este aumento foi mais acentuado (vd. Figura 4.27).
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15,1

14,5

14,8

14,3

14,3
13,2

10,3

6,7

6,5
5,6

5,3
4,5

5,1
3,7

NORTE(NUT II) AVE (NUT III)

Fafe (Cc)

Guimarães (Cc)
2001

Póvoa de
TÂMEGA (NUT Felgueiras (Cc)
Lanhoso (Cc)
III)

2011

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011

FIGURA 4.27 - Evolução da taxa de desemprego (%) – NUT II, NUT III e concelhos, 20012011
A elevada taxa de desemprego, é igualmente reflectida quando desagregando a análise ao
nível da freguesia, onde a taxa mais baixa seria registada na freguesia de Jugueiros (concelho de Felgueiras), com 8,4% da população em idade activa desempregada. Por sua vez, a
taxa mais elevada seria atribuída à freguesia de Garfe (concelho de Póvoa de Lanhoso), com
19,2% da sua população em idade activa em situação de desemprego, mais 6 pontos percentuais do que o respectivo concelho (vd. Figura 4. 28).
União das Freguesias de Freitas e Vila
Cova (Fg)

18,5

União das Freguesias de Cepães e Fareja
(Fg)
Arões (São Romão) (Fg)
Arões (Santa Cristina) (Fg)
Armil (Fg)
Fafe (Cc)

Concelho de Fafe
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Jugueiros (Fg)

11,9

8,4

10,7
9,4
Felgueiras (Cc)

11,9

10,3

14,8

Concelho de Felgueiras
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União das Freguesias de Atães e Rendufe
(Fg)

14,2

São Torcato (Fg)

13,3

Mesão Frio (Fg)

13,3

Infantas (Fg)

Garfe (Fg)

14,1

Gonça (Fg)
Guimarães (Cc)

19,2

15,6

Póvoa de Lanhoso (Cc)

13,2

14,3

Concelho Guimarães

Concelho de Póvoa de Lanhoso

Fonte: INE, Censos 2011

FIGURA 4.28 – Taxa de desemprego (%) - concelhos de freguesias, 2011
Dados mais recentes do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), referentes ao
mês de Janeiro de 2013, releva um agravamento do número de população desempregada face ao registado em 2011 nos concelhos em análise, verificando-se que naquele mês estariam
inscritos nos respectivos centros de empregos, 23 620 desempregados (mais 4 257 indivíduos desempregados) (vd. Figura 4.29).
14213
11576

4405
3465

3079 3407
1243 1595

Fafe

Felgueiras

Guimarães

Póvoa de Lanhoso

Fonte: IEFP, 2013

FIGURA 4.29 – Evolução do número de população desempregada por concelhos, 20112013
Destes desempregados, mais de metade (51,8%) seriam do sexo feminino (vd. Figura 4.30),
89,9% encontrar-se-iam à procura de novo emprego (vd. Figura 4.31) e 50,6 estariam inscritos há menos de 1 ano (vd. Figura 4.32).
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Fonte: IEFP, 2013

FIGURA 4.30 – População desempregada face ao género, 2013
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Fonte: IEFP, 2013

FIGURA 4.31 – População desempregada face ao emprego, 2013
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Fonte: IEFP, 2013

FIGURA 4.32 – População desempregada face ao tempo de inscrição, 2013
Tecido empresarial
Considerando os valores do VAB (Valor Acrescentado Bruto), verifica-se que o contributo
da região Norte foi, em 2009, de certa forma expressivo, tendo sido responsável, por 28,0%
do VAB nacional. A sua composição por sector de actividade segue a tendência nacional:
crescimento do sector terciário e declínio do secundário e sobretudo do primário. Não obs20713_md
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tante, a economia sub-regional do Ave e do Tâmega, apresentava, em igual período, uma especialização relevante do sector secundário, constituindo-se como motor da economia alguns sectores dos têxteis, vestuário e calçado (vd. Quadro 4.36).
QUADRO 4.36 - VAB por Sector de Actividade Económica (2009)
UNIDADES TERRITORIAIS
NORTE

ESTRUTURA POR
VAB (milhões de euros) SECTOR DE ACTIVIDADE (%)
41 657,9

28,0*

669,9

1,6**

Indústria (incluindo energia) e construção

12 855,5

30,9**

Serviços

28 132,5

67,5**

5 227,7

12,5**

58,7

1,1***

Indústria (incluindo energia) e construção

2 389,0

45,7***

Serviços

2 780,0

53,2***

4 308,1

10,3**

59,5

1,4***

Indústria (incluindo energia) e construção

1 730,4

40,2***

Serviços

2 518,5

58,4***

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Ave
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Tâmega
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

* % em relação a Portugal; ** % em relação à região; *** % em relação à sub-região
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Norte, 2012

Interpretando o Quadro 4.35, obtém-se o panorama geral do tecido empresarial caracterizador das unidades territoriais em análise ao nível da NUT II, NUT III e concelhos, considerando como indicadores o número de empresas e sociedades, no período de referência de
2010.
Nesta sequência, a região Norte apresentava um tecido empresarial com alguma representatividade no contexto nacional, quer em termos de número de empresas quer em termos de
número de sociedades (32% e 32,5%, respectivamente). No contexto regional, o número de
empresas e sociedades existentes nas sub-regiões do Ave e do Tâmega assumiria pouca expressividade. Desagregando a análise à unidade “Concelho”, destaca-se o concelho de Guimarães, pelo peso considerável que o seu tecido empresarial deteria no contexto subregional (vd. Quadro 4.37).

20713_md

201/358

Abertura da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

QUADRO 4.37 - Síntese de indicadores do tecido empresarial (2010)
EMPRESAS

SOCIEDADES

UNIDADES TERRITORIAIS
N.º

%

N.º

%

NORTE

366 022

32,0*

117 232

32,5*

Ave

45 724

12,5**

16 302

13,9**

Fafe

4 388

9,6***

1 556

9,5***

Guimarães

14 195

31,0***

5 382

33,0***

Póvoa de Lanhoso

1 875

4,1***

637

3,9***

42 993

11,7**

14 129

12,1**

5 067

11,8***

1 969

13,9***

Tâmega
Felgueiras

* % em relação a Portugal; ** % em relação à região; *** % em relação à sub-região
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região do Norte, 2012

4.10.2.5 - Consumos eléctricos
No Quadro 4.38, sintetizam-se os consumos de energia eléctrica nos concelhos em estudo,
disponibilizados pela DGEG, referentes ao ano de 2011. Através da sua análise, verificou-se
um consumo total de 1 185 058 267 kWh. Guimarães constituiria o concelho com maior
consumo de energia (787 101 423 kWh), distanciando-se nitidamente dos restantes concelhos. Quanto ao tipo de consumo, seria a indústria a actividade com maior consumo de energia (533 617 109 kWh), seguida do uso doméstico (327 332 872 kWh) (vd. Figuras 4.33 e
4.34).
QUADRO 4.38 - Consumo de energia eléctrica por tipo (kWh), 2011 (provisório)
FAFE

FELGUEIRAS

GUIMARÃES

PÓVOA DE
LANHOSO

TOTAL

875 393

2 797 783

5 187 154

1 286 487

10 146 817

1 829

3 093

1 331

-

6 253

Doméstico Normais

55 738 920

68 122 193

177 975 239

25 496 520

327 332 872

Edifícios do Estado

4 514 732

6 380 557

33 353 371

2 740 432

46 989 092

Iluminação Vias Públicas

7 224 537

7 202 088

18 462 850

4 485 057

37 374 532

Indústria (Normal)

44 531 075

78 325 764

400 971 284

9 788 986

533 617 109

Não Doméstico

30 769 148

35 359 965

151 151 194

12 311 285

229 591 592

143 655 634

198 191 443

787 102 423

56 108 767

1 185 058 267

TIPO/CONCELHOS
Agricultura (Normal)
Aquecimento c/ Contador

Total
Fonte: DGEG, 2011
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FIGURA 4.33 – Consumos de energia por concelhos, 2011
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FIGURA 4.34 – Consumos de energia por tipo de uso, 2011

4.10.3 -

Caracterização do corredor em estudo

Uma vez efectuada a caracterização global e contextualizadora às unidades territoriais onde
se insere o Projecto, os esforços principais apresentados neste ponto são direccionados para
a caracterização do corredor em estudo, onde se inclui a área apresentado no Desenho 1 Enquadramento Geográfico e Administrativo, nas Peças Desenhadas.
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As dimensões analisadas foram seleccionadas segundo o critério da pertinência, tendo sido
apenas abordadas as consideradas relevantes para estabelecer as bases para a posterior avaliação de impactes.
Nesta sequência e em função do observado in loco, o corredor em estudo insere-se num território de índole rural, onde foi possível identificar as seguintes funcionalidades:
Áreas agrícolas
Detentoras de pouca representatividade, estas áreas foram sobretudo identificadas na envolvente aos núcleos populacionais, dispersas ao longo do corredor em estudo. As parcelas
identificadas compreendem essencialmente culturas anuais, verificando-se, ainda, algumas
parcelas de vinhas (vd. Fotografia 4.17), sendo a estrutura de propriedade dominante o minifúndio. No sector Sul do corredor em estudo, foi identificada uma área de regadio, parte integrante do Regadio da Levada da Fareja.
A representação cartográfica destas áreas consta do Desenho 5 – Carta de Ocupação do Solo e Biótopos, nas Peças Desenhadas.

FOTOGRAFIA 4.17 – Parcela de vinha identificada na envolvente do apoio 46
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Áreas florestais
Áreas com a maior representatividade no corredor em estudo, de variadas dimensões e densidade, predominantemente ocupadas por espécies arbóreas de regeneração natural e/ou de
plantação, do tipo folhosas (eucaliptos) e resinosas (pinheiro-bravo) (vd. Fotografia 4.18).
A representação cartográfica destas áreas consta do Desenho 5 – Carta de Ocupação do Solo e Biótopos.

FOTOGRAFIA 4.18 – Parcela de pinheiros-bravos identificada na envolvente ao apoio 55
Núcleos populacionais e edificações isoladas
Conforme referido anteriormente, o corredor em estudo encontra-se predominantemente
ocupado por povoamentos florestais, onde os núcleos populacionais e edificações isoladas
detêm, em conjunto, uma representatividade pouco expressiva.
Os núcleos populacionais identificados no corredor em estudo encontram-se referenciados
no Quadro 4.39. Estes núcleos, apesar de dimensões e densidades variáveis, ainda apresentam um caracter rural, normalmente organizados ao longo das vias de comunicação de forma
contínua e/ou descontínua (de um ou ambos os lados da via) (vd. Fotografias 4.19, 4.20 e
4.21).
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QUADRO 4.39 - Núcleos populacionais identificados no corredor em estudo
DESIGNAÇÃO

LOCALIZAÇÃO APROXIMADA

Eidos

Na envolvente do apoio 39 e 40 (oeste)

São Torcato

Entre os apoios 40 e 41 (oeste)

Terço

Entre os apoios 43 e 44 (este)

Souto

Entre os apoios 47 e 48 (oeste)

Prelada

Entre os apoios 48 e 50 (este)

Sernandinho

Na envolvente do apoio 49 (este)

Sairrão

Entre os apoios 51 e 52 (oeste)

FOTOGRAFIA 4.19 – Núcleo populacional de São Torcato

FOTOGRAFIA 4.20 – Núcleo populacional de Souto
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FOTOGRAFIA 4.21 – Núcleo populacional de Prelada
Foram ainda identificadas algumas edificações isoladas que vão surgindo pontualmente ao
longo do corredor em estudo, maioritariamente de uso habitacional.
Ainda que não seja possível quantificar o número de indivíduos que residem no corredor em
estudo, é possível fazer-se uma aproximação, considerando os resultados definitivos apurados no Recenseamento Geral da População de 2011, por lugares estatísticos. Neste sentido e
considerando os lugares estatísticos interceptados pelo corredor em estudo que constam do
Quadro 4.40, foram recenseados um total de 9 928 residentes.
QUADRO 4.40 - Lugares estatísticos abrangidos pelo corredor em estudo
Arões (São Romão), Bacelos, Bouça e Banda D’Além, Devezinha, Moinhos e Cancelo, Pontidos,
Regedoura, São António e Tapada, Souto Novo, Torpeza, Borralheiro, Bouça, Cachos, Carreira,
Casas Novas, Cernadinhos, Fontela, Mestre, Picoto, Quintães, São Torcato, Sabugosa, Sairrão, São
Paio, Souto, Terço, Urbanização das Cruzadas e Venda

Áreas industriais
De acordo com a ocupação do solo cartografada no Desenho 5 – Carta de Ocupação do Solo
e Biótopos, verifica-se a presença de algumas áreas ocupadas por infra-estruturas e edifícios
industriais, equipamentos comerciais e outros equipamentos gerais, nomeadamente reservatórios.
Estas áreas distribuem-se de forma dispersa pelo corredor em estudo e encontram-se identificadas no Desenho supra mencionada como “Espaços de actividades industriais, comerciais
e de equipamentos gerais (Ind)” (vd. Fotografia 4.22).
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FOTOGRAFIA 4.22 – Fábrica de serração de pedra localizada junto ao apoio 61

4.11 -

PAISAGEM

4.11.1 -

Considerações gerais

A caracterização da situação actual da componente paisagem integra várias aproximações
metodológicas, compreendendo inicialmente uma caracterização objectiva, com o estudo
dos elementos estruturantes do território e do funcionamento e da participação de cada elemento no espaço (nomeadamente da geologia, clima, recursos hídricos, solos, vegetação e
uso do solo), e posteriormente uma caracterização mais subjectiva que é a caracterização e
avaliação do resultado visual do território - a paisagem.
A paisagem constitui um sistema complexo e dinâmico, onde os diferentes factores naturais
e culturais se influenciam uns aos outros e evoluem em conjunto ao longo do tempo. A
compreensão da paisagem implica o conhecimento de factores como a litologia, o relevo, a
hidrografia, o clima, os solos, a flora e a fauna, a estrutura ecológica, o uso do solo e todas
as expressões da actividade humana ao longo do tempo, bem como a compreensão da sua articulação, constituindo uma realidade multifacetada. A expressão visual desta articulação,
num determinado momento, constitui a paisagem que pode ser vista por cada observador,
segundo a sua percepção e os seus interesses específicos (Cancela d’Abreu A. e Correia, T.
2001).
Na análise do descritor Paisagem estudou-se uma área que se considerou adequada para uma
boa percepção da envolvente (pelo menos 3 km em redor do eixo do traçado da LAF.RASFAF, a 150 kV), tendo-se atendido às características do território em análise e procurado
abranger toda a bacia visual directamente influenciada pelo conjunto das futuras infra-estruturas previstas.
A definição das unidades de paisagem na área de influência do Projecto baseou-se no cruzamento da informação relativa à fisiografia com as unidades de ocupação do solo, relacio20713_md
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nando-as com as diferentes estruturas espaciais criadas pelas diversas utilizações do território, obtendo-se assim uma caracterização sistemática da área em estudo e das relações de
dependência entre o substrato físico, a compartimentação natural e a presença humana.
A conjugação destes factores bióticos (uso e ocupação do solo), abióticos (morfologia, relevo e geomorfologia) e culturais (padrões de ocupação do solo e presença de valores do património cultural), permitiu definir unidades e subunidades de paisagem homogéneas. As
unidades de paisagem correspondem às zonas fisiográficas de maior relevo, enquanto as
subunidades resultam da conjugação destas com o seu carácter (que é dependente das características da ocupação). Obtiveram-se assim as unidades e subunidades de paisagem que adiante se identificam.
Serviram de apoio à caracterização e análise da paisagem local a Carta Militar de Portugal à
escala 1/25 000 (folhas n.º 71 e 85), elementos obtidos nas várias visitas de campo, cobertura aérea e bibliografia diversificada.

4.11.2 -

Enquadramento da área de estudo da paisagem

O corredor em estudo situa-se na região Norte de Portugal, no Grupo de Unidades de Paisagem Minho interior que se individualiza na Unidade Entre Douro e Minho, definidas por
Cancela d’Abreu, P. Correia e R. Oliveira (2002), entre a freguesia de Gonça, no concelho
de Guimarães, e a freguesia de Armil, no concelho de Fafe.
Esta unidade de paisagem caracteriza-se por apresentar uma paisagem minhota de carácter
rural dominada pela tonalidade verde dos arvoredos e pela diversidade de usos (vd. Fotografia 4.23). A proximidade de centros urbanos (Guimarães, Fafe e Felgueiras), introduz nessa
matriz rural uma faceta urbana cada vez mais marcante.

FOTOGRAFIA 4.23 – Aspecto geral da paisagem envolvente
O relevo é variado, constituído por uma sucessão de colinas com encostas de declive mais
ou menos acentuado e vales com formas e dimensões diversificadas.
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Quanto à ocupação do solo, as encostas estão quase sempre florestadas, por vezes cobertas
por matos, sendo que as restantes áreas são dominadas por utilização agrícola muito intensiva e diversificada.
O abandono dos sistemas tradicionais, tanto agrícolas como pastoris, tem conduzido à transformação da paisagem que se vê sujeita a pressões crescentes por parte de novas actividades,
como seja a construção dispersa nas áreas rurais, nomeadamente, habitações, unidades industriais e equipamentos, em parte resultante da sua proximidade a centro urbanos.
Como resultado, os aglomerados populacionais encontram-se dispersos, mas alguns sem
qualidade e sem qualquer tipo de integração na paisagem, constituindo conjuntos heterogéneos difíceis de definir.
Complementarmente surgem os espaços canais viários como linhas estruturantes de grande
importância na capacidade de indução de transformações significativas, especialmente no
estabelecimento de núcleos urbanos com grande significado local, designadamente o Itinerário Complementar IC5, a Auto-estrada A7, Estradas Nacionais (EN206 e EN207-4), Estradas Municipais (EM603, EM309, EM604 e EM607) e Caminhos Municipais (CM1566 e
CM1788).

4.11.3 -

Análise visual da paisagem

4.11.3.1 - Estrutura da paisagem
A fisiografia é a base de análise física da paisagem, permitindo a percepção das linhas básicas e estruturais do relevo, colocando em evidência os aspectos mais importantes da morfologia da paisagem.
A hipsometria, traduzindo classes de altitude, contribui de forma importante para uma leitura mais clara de relevo existente. Os centros de distribuição (encontros de linhas de festo
principais) e os centros de encontro (confluência de talvegues, linhas de água), constituindo
pontos fundamentais do relevo, permitem caracterizar e compreender importantes fluxos no
território, no que respeita à circulação hídrica, atmosférica e dos seres vivos, nomeadamente
do Homem.
A hipsometria (vd. Desenho 15 – Carta Hipsométrica, nas Peças Desenhadas) demonstra
claramente a existência de um relevo movimentado, em que as áreas mais elevadas correspondem às linhas de festo dos principais cursos de água, verificando-se os pontos mais elevados junto aos vértices geodésicos de Penedo da Bandeira (534 m), Lajedas (556 m), Pedra
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Fina (506 m), Santa Marinha (601 m), Lustoso (583 m), Pedras Alvas (507 m), Santo Antoninho (526 m), Penha (613 m), São Sabagudo (542 m) e Freiras (423 m).
As áreas mais baixas consignam-se aos vales do rio Ave, da ribeira da Aveleira (Selho ou
Quintães) e seus afluentes, e dos rios Vizela e Ferro.
Refira-se que o traçado da LAF.RA-SFAF, a 150 kV desenvolve-se a uma altitude que varia
entre os 517 m no primeiro apoio (32) e os 370 m, junto à futura Subestação de Fafe.
No que diz respeito aos pontos mais notáveis no território, destacam-se as zonas de cumeada
em pontos de maior altitude, com grande expressão na paisagem, nomeadamente o santuário
da Penha, a SE da cidade de Guimarães, a linha de cumeada entre o vértice geodésico de
Santa Marinha e Santo Antoninho, passando pelos vértices de Lustoso e Penas Aldas, e a linha de cumeada junto ao vértice geodésico de Lajedas.
Como aglomerados populacionais de maior dimensão destacam-se fundamentalmente os seguintes: Gonça, Freiras, São Torcato, Rendufe, Atães, Arões (São Romão), Infantas, Fareja e
Armil.
Pela sua proximidade, salienta-se a cidade de Guimarães, a cerca de 4 km a poente do traçado da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, e a cidade de Fafe, localizada a cerca de 4 km a NE do local de implantação da futura subestação de Fafe.
O declive do terreno constitui uma das formas de medição do relevo, pelo que representa outro dos indicadores indispensáveis ao planeamento.
Neste sentido elaborou-se uma Carta de Declives, com uma analise coesa, onde se definiram
seis classes (0-3%, 3-6%, 6-9%, 9-16%, 16-25% e > 25%), cujos limites foram estabelecidos
com base na escala de trabalho, nas limitações impostas pelos vários declives aos usos do
solo e nos objectivos do estudo (vd. Desenho 16 - Carta de Declives, nas Peças Desenhadas).
Na análise da carta de declives, constata-se que o relevo é de um modo geral encaixado, estando as zonas mais acidentadas associadas à zona de encosta. É notório que a classe dominante é > 25%, declive a partir do qual é desaconselhável qualquer uso que não seja o florestal.
O tipo de ocupação do solo é uma característica que, pela sua importância como elemento de
avaliação da paisagem, adquire o valor de atributo físico nos estudos paisagísticos. O uso do
solo, considerado como sistema cultural da paisagem, é fundamental para avaliar o seu valor
paisagístico, sendo uma característica particularmente relevante na apreciação estética e cé20713_md
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nica. Esta valoração, representada pela ocupação do solo, pode ser expressa de um modo positivo, contribuindo para o incremento da qualidade cénica do território, ou de modo negativo, contribuindo para a diminuição desse valor sendo, neste caso, classificada como intrusão
visual. Ambas as classificações podem coexistir numa determinada região, sendo pois fundamental a definição dos elementos que reflectem o maior ou menor contributo para o enriquecimento da qualidade visual ou cénica global de uma determinada paisagem.
Em todo o corredor e envolvente próxima, a paisagem é dominada pelos povoamentos florestais, compostos fundamentalmente por monoculturas de pinheiro-bravo e eucalipto.
As áreas de pinheiro-bravo, caracterizam-se por apresentar uma matriz clareira-orla, tipologia de paisagem que garante uma elevada diversidade sensorial e ecológica, devido ao contraste existente entre zonas densamente plantadas (orla e maciços) e zonas abertas (clareira),
permitindo obter sensações variadas, estimuladas respectivamente, ora por efeitos de clausura, ora pela expansão visual. Permite também, devido à menor densidade de árvores ao nível
subarbustivo uma maior luminosidade, traduzindo-se num aumento considerável da biodiversidade local.
A ocupação agrícola, associada a uma elevada quantidade de água, a um relevo moderado e
a um solo de elevado potencial produtivo, surge também com alguma representatividade no
corredor em estudo e na sua envolvente próxima, associada a uma baixa densidade arbórea,
verificando-se, maioritariamente uma agricultura de subsistência.
Tal como já referido, destaca-se na paisagem, a Auto-estrada A7, de ligação a Vila do Conde
e a Vila Pouca de Aguiar, o Itinerário Complementar IC5, de ligação entre a A24 em Vila
Pouca de Aguiar e Miranda do Douro, as Estradas Nacionais, as Estradas Municipais e os
Caminhos Municipais, designadamente, a EN206, a EN207-4, a EM603, a EM309, a
EM604, a EM607, o CM1566 e o CM1788, atravessadas pelo traçado da LAF.RA-SFAF, a
150 kV, no sentido N-S.
Salienta-se ainda a presença de uma pista de cicloturismo (Ecopista de Guimarães-Fafe),
bem integrada na paisagem, a poente do local da Subestação de Fafe prevista (vd. Fotografia
4.24).
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FOTOGRAFIA 4.24 - Ecopista de Guimarães-Fafe
Em síntese, o corredor em estudo caracteriza-se pela predominância do uso florestal, seguido
do uso agrícola. Integra uma paisagem rural onde já se faz sentir alguma expansão suburbana, dada a sua proximidade a centros urbanos de média dimensão, designadamente as cidades de Guimarães e Fafe.
4.11.3.2 - Unidades e subunidades de paisagem
O conhecimento da organização estrutural do território é a chave para a compreensão da paisagem. Por este motivo, procuram-se encontrar padrões organizacionais (unidades de paisagem), através da sua diferenciação funcional e visual, que serão estudados segundo os seus
factores estruturais, estudando-os individualmente e percebendo quais os seus padrões de influência para a dinâmica de cada unidade de paisagem, em particular e para toda a paisagem
em geral.
Tal como referido anteriormente, o Projecto em análise insere-se na Unidade Homogénea de
Paisagem (UHP) Minho interior, da qual se podem identificar três Subunidades Homogéneas de Paisagem (SHP), de acordo com as suas características biofísicas e ocupação do solo
(vd. Desenho 17 –Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem, nas Peças Desenhadas):
SUHP1 – Zonas de vale
Vale do rio Ave
O rio Ave, com cerca de 100 km de extensão, nasce no cimo da Serra da Cabreira, na
sua vertente NW, a cerca de 1260 m de altitude e desagua em Vila do Conde, gerando uma bacia hidrográfica vasta e complexa. Em todo o seu percurso, caracteriza-se
20713_md
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por ser um rio muito sinuoso, desenhando, após a sua fase juvenil, belas curvas e
meandros (vd. Fotografia 4.25).

FOTOGRAFIA 4.25 – Paisagem do vale do rio Ave
Desde a nascente até à proximidade da albufeira do Ermal, o rio é em geral estreito e
serrano. Depois passa a ser progressivamente mais largo, correndo tranquilo e traçando de forma geral um vale muito aberto, de margens planas e bastante espraiadas,
o que se verifica na envolvente da área de estudo da paisagem.
Em termos de ocupação do solo, com excepção das áreas eminentemente fabris, que
correspondem a troços contínuos mas limitados do vale deste rio, e que ocupam uma
parte relativamente pequena da totalidade da sua extensão, o vale do Ave caracterizase por ser dos mais belos exemplos da paisagem agrícola minhota.
Evidencia assim, uma paisagem rural extremamente ordenada e diversa, plena de valores culturais, onde os campos agrícolas e leiras de cultura, que ocupam todo a extensa planura do fundo do vale, traçam um reticulado espantoso de ramadas e vinhas
de enforcado, chegando até ao rio e frequentemente bordejando as águas (vd. Fotografia 4.26).
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FOTOGRAFIA 4.26 - Áreas agrícolas no vale do rio Ave
Outra característica notável deste rio é a sua vegetação ripícola, que é praticamente
contínua da foz até à nascente, e que é mantida mesmo nos troços de vale mais artificializados, o que faz com que mesmo nalguns destes troços a qualidade paisagística
ribeirinha seja boa. Trata-se de uma orla vegetal fundamentalmente arbórea, de amieiros e salgueiros, muito frondosa, densa e desenvolvida, de grande contributo cénico
e ecológico para a paisagem em estudo. Esta galeria é por vezes interrompida por
choupos ou cerejeiras bravas marginais de campos agrícolas, por onde trepa a vinha
de enforcado, enriquecedores da paisagem fluvial, pela nota de diversidade que introduzem.
Vale da ribeira da Aveleira e seus afluentes
O vale da ribeira da Aveleira caracteriza-se também pela presença de áreas agrícolas
que surgem intercaladas com povoamentos florestais mistos destacando-se alguns
carvalhos (vd. Fotografias 4.27 e 4.28).
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FOTOGRAFIA 4.27 - Vista panorâmica para o vale da ribeira da Aveleira
(vista para norte)

FOTOGRAFIA 4.28 - Vista panorâmica para o vale da ribeira da Aveleira
(vista para sul)
E, à semelhança de outros cursos de água existentes na área de estudo da paisagem,
apresenta também uma vegetação ripícola bem evidente, o que possibilita a presença
de espécies arbustivas, que se apresentam de forma incipiente mas que contribuem
para o incremento da riqueza e diversidade, assim como para a valorização cénica da
paisagem.
A vegetação ripícola, essencial no corredor fluvial, propicia uma maior frescura e
humidade, o que possibilita a presença de espécies arbustivas, muito embora, dada a
forte pressão antrópica sobre eles exercida (agricultura e áreas florestais), se apresentem de forma incipiente quase não se diferenciando como uma identidade própria na
paisagem. No entanto, contribuem para o incremento da riqueza e diversidade, assim
como para a valorização cénica da paisagem.
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Vale dos rios Vizela e Ferro
Quer no vale do rio Vizela, quer no vale do rio Ferro, seu afluente da margem esquerda, as formas arredondadas do relevo tornam-se mais acentuadas, incutindo um
maior movimento à paisagem. Estes vales constituem um corredor ribeirinho que
atravessa a matriz da paisagem, de declive acentuado, constituído por matos, povoamentos florestais, áreas agrícolas e vegetação ripícola.
O rio Vizela que nasce nas proximidades de Fafe apresenta uma bacia hidrográfica
muito vasta e de individualidade própria.
Apresenta padrões muito semelhantes, no que respeita à forma e tipologia do seu
curso, ao rio Ave, bem como ao tipo de vale que sulcam na paisagem – extremamente aberto e de margens muito largas e planas, proporcionando amplas e profundas bacias visuais do vale.
Também em termos de ocupação do solo, revelam-se muito idênticos, com predomínio da paisagem agrícola.
Estas áreas estão associadas a um padrão de uso agrícola e florestal de pequena propriedade, nas quais ocorre uma associação sistemática entre espaço produtivo e espaço de habitação. Verifica-se o predomínio de culturas de regadio e pomares nas situações de solos férteis e bem irrigados. Esta unidade territorial é, também, caracterizada por um povoamento concentrado e de média dimensão (vd. Fotografia 4.29).
Salienta-se ainda a presença, nesta unidade, da Levada de Fareja e do Regadio de Fareja, que se desenvolve nas margens do rio Vizela entre Pontado e Fareja, onde o relevo se torna mais suave contribuindo para um aproveitamento agrícola evidente.

FOTOGRAFIA 4.29 - Vista panorâmica sobre o vale do rio Vizela
20713_md

217/358

Abertura da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

SUHP2 – Zonas de encostas
São zonas de menor elevação e de declive mais acentuado, predominantemente ocupadas por povoamentos florestais, sobretudo de eucaliptal e pinhal, e também por
matos (vd. Fotografia 4.30).

FOTOGRAFIA 4.30 - Povoamentos florestais existentes na área de estudo
Esta subunidade de paisagem surge de uma forma maioritária na paisagem, ocupada
por manchas de espécies arbóreas pertencentes à vegetação potencial da região, intercalada por algumas zonas de matos rasteiros.
Em termos de ocupação predomina o uso florestal, composto nomeadamente por
monoculturas de pinheiro-bravo e eucalipto. Salienta-se também a presença de carvalhos que surgem dispersos ou associados a povoamentos mistos de pinheiros e eucaliptos.
As áreas de pinheiro-bravo, caracterizam-se por apresentar uma matriz clareira-orla,
tipologia de paisagem que garante uma elevada diversidade sensorial e ecológica,
devido ao contraste existente entre zonas densamente plantadas (orla e maciços) e
zonas abertas (clareira), permitindo obter sensações variadas, estimuladas respectivamente, ora por efeitos de clausura, ora pela expansão visual.
Por outro lado, esta subunidade apresenta formas de relevo com características agrestes, formadas por encostas e colinas declivosas e pedregosas (vd. Fotografia 4.31).
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FOTOGRAFIA 4.31 – Áreas de povoamentos florestais nas zonas de encostas
SUHP3 – Zonas de cumeadas
Esta subunidade, com uma forte expressão em termos de dimensão, tem como principal atractivo, por se constituir como ponto de elevação sobre todo o território, vários e interessantes miradouros, com soberbas vistas para praticamente todas as direcções.
Salientam-se como pontos de maior elevação os cumes dos vértices geodésicos Penedo da Bandeira, Lajedas, Pedra Fina, Santa Marinha, Lustoso, Pedras Alvas, Santo
Antoninho, Penha, São Sabagudo e Freiras. As áreas mais baixas consignam-se aos
vales dos rios Ave, Vizela, Ferro e ribeira da Aveleira e seus afluentes.
São zonas que abrangem o conjunto das zonas planálticas e caracteriza-se pela presença de afloramentos rochosos mais ou menos cobertos por matos rasteiros que surgem a colonizar as zonas onde se fizeram sentir fortes perturbações, bem como aquelas que resultam do desenvolvimento natural, em áreas de reduzido potencial agrícola
e de difícil acessibilidade (vd. Fotografia 4.32).
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FOTOGRAFIA 4.32 - Zona de cumeada
Quanto aos elementos que constituem o Projecto em análise, referencia-se que os mesmos se
distribuem maioritariamente pela SUHP2 – Zonas de encostas.

4.11.4 -

Avaliação da paisagem

Em complemento do anterior, em que se definem e descrevem as principais características e
unidades de paisagem do corredor em estudo, neste capítulo procede-se à avaliação da paisagem do território em análise. Esta é feita tendo por base não as unidades territoriais atrás
descritas mas sim uma unidade mínima de análise (Pixel) de forma a reflectir a variabilidade
e diversidade espacial da paisagem. Assim, serão definidos parâmetros de Qualidade Visual
da Paisagem e Capacidade de Absorção da Paisagem.
A metodologia usada na determinação da Sensibilidade Paisagística do território resulta do
cruzamento entre os parâmetros de Qualidade Visual e Capacidade de Absorção estando cada um dos parâmetros, assim como o resultado final, devidamente cartografado. A cartografia referida encontra-se representada nos Desenhos 18, 19 e 20, nas Peças Desenhadas.
A cartografia referida foi produzida através do software ArcGIS 10. Para o efeito criou-se
um Modelo Digital de Terreno (MDT) a partir das curvas de nível da Série M888 das cartas
do IGeoE, seguido de conversão para pixel. A dimensão do pixel, tida como unidade mínima
de análise, foi determinada em função do elemento mais pequeno a cartografar, no caso presente, os elementos patrimoniais, as linhas de água, bem com os corredores das linhas eléctricas existentes. O resultado final foi um pixel de 25 m, o equivalente a uma unidade mínima cartográfica de 0,0625 ha.
Cada pixel tem associado uma qualificação (elevada, media, baixa) da Qualidade Visual da
Paisagem e da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem o que permite apresentar a dis20713_md

220/358

Abertura da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

tribuição espacial das diferentes qualificações e a respectiva quantificação em termos de área
por cada unidade de paisagem.
Através de software aplicou-se a matriz de avaliação sendo gerado um valor de sensibilidade
para o novo pixel. Em resultado, a carta de Avaliação da Sensibilidade Paisagística permite
identificar a distribuição espacial e respectiva quantificação em termos de área da sensibilidade paisagística do território.
Na avaliação da paisagem consideraram-se os conceitos de:
- Qualidade Visual da Paisagem - corresponde ao carácter, expressão e qualidade de
uma paisagem e como estes são compreendidos, preferidos e/ou valorizados pelo utilizador;
- Capacidade de Absorção da Paisagem - entendida como a capacidade que uma
paisagem possui para absorver ou integrar as actividades humanas sem alteração da
sua expressão e carácter e da sua qualidade visual;
- Sensibilidade Paisagística - resulta da combinação dos indicadores anteriores e corresponde à potencial sensibilidade da paisagem, baseada nas suas características visuais e nas condições que afectam a percepção visual, mediante a ocorrência de acções perturbadoras.
4.11.4.1 - Qualidade visual da paisagem
A Qualidade Visual de uma paisagem depende da diversidade e da complexidade das situações que concorrem para a sua estruturação, quer do ponto de vista físico quer do ponto de
vista cultural, e do uso do solo. Essa diversidade contribui para a estimulação sensorial e distinção entre as diferentes paisagens. A sua estrutura, entendida como a relação entre os volumes e as superfícies (relação estabelecida entre as massas de vegetação, ou elementos edificados com a superfície do solo), é um factor relevante para a qualificação. Assim, a qualidade visual depende das condições de equilíbrio ambiental, sendo elevada, quando a acção
humana não ultrapassa a sua capacidade de carga e, reduzida, quando ocorre o contrário.
Considerando que, o tratamento da paisagem inclui a dificuldade de encontrar uma sistemática objectiva para a medir, optou-se no presente estudo por uma abordagem mais sistemática, de menor subjectividade e dirigida para o estudo de grandes áreas.
O processo metodológico seleccionado, para a qualificação da qualidade da paisagem foi baseado nos métodos indirectos que estabelecem que a qualificação é realizada através da desagregação da paisagem e da análise de seus componentes (elementos da paisagem), de
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acordo com diferentes juízos de valor e segundo critérios de qualificação e classificação pré
estabelecidos.
Assim, para a determinação da Qualidade Visual da Paisagem do território em análise foram
utilizados parâmetros de base relacionados com a ocorrência de elementos patrimoniais,
usos do solo e classificação do solo nos planos directores municipais. Os critérios utilizados
na qualificação de cada um dos parâmetros de estudo sintetizam-se no seguinte:
Classificação Elevada: é constituída pelas áreas do território abaixo da cota 200, onde
se desenvolvem as principais linhas de água (rio Ave, ribeira da Aveleira e seus afluentes, rio Vizela e rio Ferro, e seus afluentes), que correspondem a estruturas lineares
no território onde os cursos de água, mais ou menos meandrizados, definem interessantes sistemas paisagísticos. Nestas áreas a presença do elemento água propicia uma
maior frescura e humidade, possibilitando a presença de espécies arbustivas e arbóreas
um pouco mais luxuriantes, criando situações de maior riqueza imagética e contraste
com o espaço envolvente.
Inclui-se também na classificação elevada as áreas do território acima da cota 500 por
se demarcarem da envolvente e funcionarem como elementos polarizadores do espaço.
Assim como, as áreas do território com ocorrências de Património construído e natural
que integram elementos abrangidos por figuras de protecção, nomeadamente, os imóveis classificados ou outros monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes dos planos directores municipais (PDM) e planos de ordenamento territorial, dos
quais se destaca o Parque da Penha, que integra o santuário da Penha, localizado a sudeste de Guimarães, caracterizado por um mata natural com cerca de 50 hectares, com
flora e fauna muito diversificadas, grutas, ermidas, miradouros e percursos pedestres.
Nesta categoria foi também considerada a ciclopista, de ligação a Guimarães e Fafe,
bem integrada na paisagem.
Classificação Média: classificam-se como áreas de média qualidade visual as áreas do
território com maiores declives, correspondendo as zonas de encosta e alguns vales secundários em zona de serra. Incluem-se também nesta classificação, as áreas de matos
rasteiros e as áreas cultivadas, as aldeias que ainda mantêm uma traça rural e se encontram relativamente bem integradas na paisagem e, ainda, alguns troços da rede viária,
também bem integrados na paisagem.
Classificação Baixa: com baixa qualidade visual incluem-se áreas do território onde
se percebe a ocorrência de fogos florestais, manchas de arborização recente, que cons20713_md
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tituem plantações florestais sobretudo de pinhal e de eucaliptal que surgem um pouco
por toda a área em estudo. Nestas áreas a intervenção antrópica implicou a conversão
das vertentes em socalcos e a conversão de campos agrícolas mais ou menos abandonados. No contexto da actual caracterização da situação actual do ambiente, estas áreas
apresentam fraca qualidade do fundo cénico e incutem baixa diversidade paisagística à
paisagem.
Nesta classe incluem-se também as pedreiras existentes no sector NW da área de estudo.
A metodologia seguida, na determinação da qualidade visual da paisagem, incluiu assim os
elementos notáveis qualificadores da mesma numa escala de qualificação elevada e pelo
contrário atribui uma qualificação média/baixa aos elementos existentes que constituem claras intrusões visuais e que, como tal, diminuem a qualidade visual da paisagem no seu entorno.
O resultado da metodologia é apresentado no Desenho 18 – Carta de Qualidade Visual da
Paisagem, nas Peças Desenhadas.
Pela análise da carta de qualidade visual da paisagem é possível concluir que as áreas de
elevada qualidade visual se concentram nos vales, onde se desenvolvem as principais linhas
de água e nas zonas de maior altitude, associadas à presença de afloramento rochosos.
As áreas de média qualidade visual estão associadas às zonas de encosta num território cuja
organização e uso agrícola se diferencia do tecido predominantemente florestal que em boa
medida parece prevalecer no corredor em estudo.
4.11.4.2 - Capacidade de absorção da paisagem
A Capacidade de Absorção da Paisagem corresponde à sustentabilidade que esta possui para
integrar elementos adicionais sem alteração da sua qualidade visual ou das suas características cénicas. Quando a paisagem possui baixa capacidade de absorção diz-se que é visualmente mais vulnerável.
Na determinação da Capacidade de Absorção da Paisagem foram utilizados indicadores de
acessibilidade visual. Foram assim escolhidos pontos de observação representativos da presença humana no território em análise (povoações, pontos com vistas panorâmicas e vias), e
para cada ponto de observação foi gerada a sua bacia visual (raio de 3 km) à altura média de
um observador. A carta da Capacidade de Absorção Visual foi, assim, obtida por cruzamento dos potenciais pontos de observação com o relevo da área estudada (modelada e represen20713_md
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tada em Modelo Digital do Terreno), considerando-se a situação mais desfavorável (sem vegetação). O resultado para cada ponto/pixel do MDT traduz a informação/somatório do número de bacias visuais que se sobrepõem/intersectam nesse mesmo ponto. A carta expressa
assim graficamente para cada pixel/área, de quantos pontos de observação o mesmo é visível
e é essa informação que determina se essa área está visualmente muito ou pouco exposta e
por isso se revela menor ou maior capacidade de absorção, respectivamente.
Assim, e no sentido de determinar as áreas visualmente mais sensíveis, seleccionaram-se 30
pontos de observação, sendo que 22 estão associados a locais habitados (10 a partir das vias
de comunicação) e 8 são pontos de interesse.
Para efectuar este estudo foi utilizado o software ArcGIS 10, a partir do MDT global. Foram
definidos parâmetros de observação tais como a altura do observador (1,6 m), raio de observação (3 km) e ângulos de visão (360º).
O resultado da metodologia é apresentado no Desenho 19 – Carta de Capacidade de Absorção da Paisagem, nas Peças Desenhadas.
Pela análise da carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem é possível concluir que
as áreas com baixa capacidade para absorver novos elementos na paisagem se concentram
nas áreas de maior altitude, nos relevos associados às formações serranas.
Este conjunto, resultado das circunstâncias fisiografias locais, tem efectivamente uma forte
exposição visual e grande frequência de visibilidade, também resultado, da elevação que
mantem sobre as restantes áreas do território, mais baixas.
As áreas de baixa e média capacidade visual distribuem-se nas cotas mais baixas e estão associadas aos sistemas florestais que predominam no corredor em estudo. As áreas de encosta
e algumas zonas associadas a campos agrícolas têm no contexto global uma capacidade de
absorção média.
4.11.4.3 - Sensibilidade paisagística do território em análise
A Sensibilidade Visual de uma paisagem é definida como o grau de susceptibilidade que esta apresenta, relativamente à implementação de actividades humanas, ou a eventuais alterações de usos do solo. Assim, uma paisagem que apresente um elevado grau de sensibilidade
poderá facilmente sofrer uma redução significativa de qualidade visual perante a implementação de actividades humanas não compatíveis com as aptidões naturais do território.
De um modo geral, as paisagens de elevada qualidade apresentam simultaneamente elevada
sensibilidade, ou seja, são facilmente afectadas negativamente por acções de alteração do
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uso do solo e dos respectivos sistemas de gestão. Da mesma forma, pode referir-se que em
paisagens que apresentam elevada sensibilidade, as acções de valorização paisagística são
mais susceptíveis de gerar impactes visuais significativos.
A Avaliação da Sensibilidade Visual revela-se assim, um instrumento com elevada importância nos estudos de paisagens, nomeadamente na procura de estratégias que visem a salvaguarda dos recursos naturais e culturais responsáveis por situações de elevado valor paisagístico e visual. Contribui igualmente, de uma forma fundamental, para a definição de estratégias de valorização de situações que apresentam menor qualidade ou mesmo, para a minimização de intrusões que geram impactes visuais negativos. As intrusões encontram-se frequentemente associadas a actividades que alteram fortemente as características da paisagem
ou que geram situações de degradação ambiental, ecológica e visual.
A Avaliação da Sensibilidade da Paisagem é obtida através da combinação dos indicadores
de Qualidade Visual e Capacidade de Absorção Visual, de acordo com a matriz estabelecida
no Quadro 4.41.
A Avaliação da Sensibilidade da Paisagem é apresentada no Desenho 20 – Carta de Sensibilidade da Paisagem, nas Peças Desenhadas.
QUADRO 4.41 – Matriz para a Avaliação da Sensibilidade da Paisagem
QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM

CAPACIDADE DE
ABSORÇÃO VISUAL

Elevada

Média

Baixa

Elevada

Elevada

Média

Baixa

Média

Muito elevada

Média

Baixa

Baixa

Muito elevada

Elevada

Média

As áreas de paisagem de maior sensibilidade paisagística na área em estudo, na matriz de
avaliação designada por áreas de muito elevada e elevada sensibilidade, concentram-se nas
formações de relevo junto aos vértices geodésicos de Penedo da Bandeira, Lajedas, Pedra
Fina, Santa Marinha, Pedras Alvas, Lustoso, Santo Antoninho, Penha e São Sabagudo, e nos
vales dos rios Ave, Vizela e Ferro.
Dentro destas, é possível, diferenciar que as áreas de elevada sensibilidade estão associadas
aos pontos de maior elevação onde se concentram os valores associados às formações de
matos e afloramentos rochosos. Também se incluem nesta classe de sensibilidade as linhas
de água mais encaixadas.
As áreas de média e baixa sensibilidade paisagística têm uma distribuição que acompanha as
zonas mais baixas, determinando a ocupação do solo com agricultura, zonas de sensibilidade
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paisagística média, e a ocupação do solo com floresta de produção, zonas de sensibilidade
paisagística baixa, em resultado da maior e menor exposição e visibilidade.
No global, a expressão de áreas com média sensibilidade paisagística é predominante na área
em estudo, verificando-se que 57% do território em análise apresenta uma sensibilidade paisagista média.

4.12 -

PATRIMÓNIO CULTURAL

4.12.1 -

Considerações gerais

O presente subcapítulo tem como objectivo a caracterização completa e descriminada dos
impactes associados à construção do projecto de “Abertura da Linha Terras Altas de FafeRiba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe” sobre o património histórico-cultural nas
vertentes arqueológica, arquitectónica e etnográfica.
Pretende-se assim proporcionar uma perspectiva actualizada das ocorrências de valor patrimonial, arqueológicas e edificadas que possam integrar-se na área a afectar pelas infraestruturas a construir, de modo a minimizar no possível a sua afectação.
O Projecto desenvolve-se no distrito de Braga, concelhos de Guimarães e de Fafe, e freguesias de Gonça, de Rendufe, de São Torcato, de Atães, de Mesão Frio e de Infantas, no concelho de Guimarães; e freguesias de Fareja, de Freitas, de Armil, de Cepães, de Arões (Santa
Cristina) e de Arões (São Romão), no concelho de Fafe.
A legislação em vigor para execução de trabalhos arqueológicos é constituída pelo DecretoLei n.º 164/2014, de 4 de Novembro) que revoga e actualiza o anterior Decreto-Lei
n.º 270/99, de 15 de Julho (com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 287/2000, de 10 de Novembro) e com a adaptação da Circular “Termos de Referência
para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro de 2004.
Para a realização de trabalhos arqueológicos a equipa de arqueologia tem que estar devidamente autorizada pela DGPC (Direcção-Geral do Património Cultural), que se apresenta no
Apêndice 4 do Anexo VI – Património Cultural, do Volume III – Anexos Técnicos, conforme definido no Regulamento de Trabalhos Arqueológicos publicado no Decreto-Lei n.º
164/2014, de 4 de Novembro. O pedido para a realização de trabalhos arqueológicos é enviado para a Direcção Regional de Cultura territorialmente competente que tem entre outras
atribuições a de “instruir e submeter à apreciação da DGPC os pedidos de autorização para a
realização de trabalhos arqueológicos…” (artigo 2º, n.º 3 do DL 114/2012, de 25 de Maio).
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4.12.2 -

Metodologia

A metodologia geral da caracterização da situação de referência ao nível do factor ambiental
Património teve como directiva a Circular do extinto Instituto Português de Arqueologia, de
10 de Setembro de 2004, sobre os “Termos de Referência para o Descritor do Património
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental” e a constante no Guia das Linhas eléctricas da REN,S.A, sendo que este constitui uma adaptação da metodologia genérica às especificidades das linhas eléctricas.
A metodologia considerada compreende assim as seguintes etapas fundamentais:







Definição das áreas de incidência directa e indirecta do Projecto;
Pesquisa Prévia – pesquisa documental, bibliográfica realizada antes do trabalho de
campo e que permite reconhecer as ocorrências patrimoniais pré-existentes na área
afecta ao Projecto;
Prospecção sistemática de toda a área de implantação do Projecto, em particular nas
áreas de incidência do Projecto;
Sistematização e registo sob a forma de inventário;
Avaliação de impactes e do potencial científico e patrimonial e respectivas medidas
de minimização.

Para a realização deste trabalho considerou-se como área de estudo o corredor da LAF.RASFAF, a 150 kV. Considerou-se como área de incidência directa a área directamente afectada pela execução do Projecto e como área de incidência indirecta a área passível de ser
afectada no decorrer da implementação do Projecto.
Para a elaboração do presente estudo, consideraram-se relevantes os materiais, sítios e estruturas integrados nos seguintes âmbitos:






Elementos abrangidos por figuras de protecção, nomeadamente, os imóveis classificados ou outros monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes dos planos directores municipais (PDM) e planos de ordenamento territorial;
Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que não estando
abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação, em inventários da especialidade e ainda aqueles cujo valor se encontra reconhecido;
Elementos singulares de humanização do território, representativos de processos de
organização do espaço e da exploração dos recursos naturais de forma tradicional.
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Como resultado, no presente estudo analisou-se um amplo conjunto de vestígios arqueológicos (achados isolados, manchas de dispersão de materiais, estruturas), vestígios de rede viária, vestígios de indícios materiais de exploração de recursos naturais, estruturas hidráulicas
e industriais, estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade, estruturas de apoio a actividades humanas e estruturas funerárias e religiosas. No presente estudo, estes dados são
denominados, de forma genérica, como ocorrências.
4.12.2.1 - Pesquisa documental
A realização da pesquisa documental teve como objectivo a recolha do máximo de informação existente, de modo a proceder ao enquadramento histórico da área em estudo e obter
uma leitura integrada das ocorrências patrimoniais referenciadas no contexto da ocupação
humana do território.
Esta recolha de informação baseou-se num conjunto variado de fontes de informação:
- DGPC, que sucede nas atribuições do extinto IGESPAR, IP. - Recorreu-se às bases
de dados disponíveis, que proporcionaram uma listagem das ocorrências arqueológicas da área em análise. Salienta-se que não existem elementos patrimoniais classificados ou em vias de classificação na área de estudo;
- Portal do Arqueólogo: Recorreu-se às bases de dados disponíveis, que proporcionaram uma listagem das ocorrências arqueológicas e elementos patrimoniais classificados ou em vias de classificação da zona em análise.
- IHRU: Foi consultada a base de dados existente, onde se obtiveram as descrições de
diversas ocorrências patrimoniais, consideradas de relevante interesse arquitectónico.
- Plano Director Municipal (PDM) dos concelhos de Guimarães, Fafe e Póvoa de
Lanhoso.
- Câmara Municipal de Fafe: A autarquia facilitou o extracto da Carta Arqueológica
do Município de Fafe (Figura 4.35), na qual foram identificados diversos túmulos e
abrigos a Sul da Subestação. De acordo com o Município de Fafe, esta Carta ainda
não teria sido validada pela Câmara, Assembleia Municipal e Comissão de Acompanhamento do processo de revisão do PDM, no entanto, dada a importância de salvaguardar a afectação de ocorrências patrimoniais, considerou-se de interesse proceder
à sua identificação na Carta de Condicionantes. Foi ainda realizada uma reunião de
esclarecimento junto da Casa Municipal de Cultura de Fafe, em Outubro de 2013, relativa às ocorrências arqueológicas registadas no interior do corredor em estudo.
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Câmara Municipal de Guimarães: O responsável de arqueologia da CM de Guimarães, alertou para o facto da existência de um Castro, junto ao topónimo de Margial,
cuja localização ainda não se encontra cartografada no PDM de Guimarães.
- Bibliografia especializada – A bibliografia consultada não revelou a existência de
novas ocorrências patrimoniais. Contudo, os dados obtidos permitiram aprofundar o
conhecimento histórico da área em estudo.
Paralelamente, efectuou-se a recolha de informação nos suportes cartográficos disponíveis
para a zona em estudo, nomeadamente as folhas n.º 71 e n.º 85 da Carta Militar de Portugal (escala 1/25 000) com o intuito de detectar indícios toponímicos e designações com interesse que pudessem reportar a existência de elementos de interesse patrimonial.
Por outro lado, a análise da Carta Militar permitiu uma planificação prévia da abordagem
metodológica da prospecção em campo, através da observação da orografia do terreno, uma
vez que as características e os condicionantes próprios do meio físico reflectem-se na implementação estratégica de algumas ocorrências patrimoniais, assim como das actividades
produtivas associadas ao homem ao longo dos tempos.
O corredor em estudo situa-se administrativamente nos concelhos de Guimarães e de Fafe.
Como resultado desta primeira fase de pesquisa documental, foram identificadas 88 ocorrências patrimoniais, das quais 51 são de natureza arqueológica, 36 de cariz arquitectónica, e
apenas uma de cariz arquitectónico-etnográfico. Destas, apenas 17 ocorrências se inserem no
corredor em estudo, sendo que nenhuma se encontra na zona de incidência directa do Projecto.
Nos Apêndices 1 e 3 do Anexo VI – Património Cultural, do Volume III – Anexos Técnicos, apresenta-se, respectivamente, as ocorrências de interesse patrimonial identificadas e as
fichas de sítio.
Tal como referido anteriormente, salienta-se ainda, que no âmbito do Estudo de Grandes
Condicionantes, apresentado no Anexo IV, foram efectuadas consultas às Câmaras Municipais de Guimarães e de Fafe, tendo esta última fornecido o extracto da Carta Arqueológica
do Município de Fafe (do PDM em revisão) onde foram identificados diversos túmulos e
abrigos a Sul das alternativas estudadas para a localização da subestação de Fafe (vd. Figura
4.35).
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FIGURA 4.35- Extracto da carta arqueológica do Município de Fafe (1994) (CAOP, 2008),
elaborada com as alternativas de localização da Subestação assinaladas com um círculo
Após a análise dos dados apurados, assinala-se como aspecto positivo o facto de nenhum
imóvel classificado se localizar no interior da área de estudo do Projecto. Refira-se que, segundo a legislação em vigor (Lei n.º 107/01, de 8 de Setembro, artigo 43.º), os bens imóveis
classificados ou em vias de classificação beneficiarão automaticamente de uma zona de pro20713_md
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tecção de 50 metros, contados a partir dos seus limites externos, ou de perímetro variável,
caso se trate de uma zona especial de protecção.
4.12.2.2 - Trabalho de campo
Nos termos do Decreto-Lei nº 270/99, de 15 de Julho - Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos, considerando as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº287/2000, de 10 de Novembro, os trabalhos de prospecção arqueológica foram autorizados pela DGPC.
No decurso da fase de trabalho de campo, a equipa procurou desempenhar as seguintes tarefas:
-

-

Reconhecimento no terreno dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental, quer das ocorrências inventariadas através das bases de dados existentes,
quer dos indícios toponímicos que pudessem apontar para a presença de outros vestígios não detectados na bibliografia;
Recolha de informação oral e posterior confirmação nos locais citados;
Prospecção arqueológica da localização dos apoios e dos cabos condutores.

Para o factor ambiental Património foi realizada uma prospecção sistemática num corredor
de 100 metros de largura, limitado por duas rectas paralelas distanciadas 50 m metros do eixo do traçado.
A metodologia utilizada consistiu na progressão no terreno, apoiada por cartografia em formato papel, e na georreferenciação com GPS. Foram igualmente introduzidas as coordenadas das estruturas e sítios conhecidos previamente, para proceder à verificação e eventual
correcção de todas as localizações facultadas pela bibliografia.
Os elementos patrimoniais identificados durante a prospecção foram alvo de registo fotográfico (vd. Apêndice 2 do Anexo VI – Património Cultural, do Volume III – Anexos Técnicos) e foram cartografados, à escala 1/25 000 (vd. Desenho 21, nas Peças Desenhadas). No
que concerne a documentação fotográfica, de forma a facilitar o posterior reconhecimento
no terreno, procurou ilustrar-se tanto os testemunhos patrimoniais identificados, como a sua
integração espacial e paisagística. O Apêndice 1 integra ainda todas as ocorrências identificadas na pesquisa bibliográfica.
A prospecção de campo foi efectuado em Janeiro de 2014 e Dezembro de 2014. Na prospecção de campo foi dada maior relevância a alguns locais, designadamente, junto ao local onde
foram identificados diversos túmulos e abrigos na proximidade à subestação de Fafe, no início da linha (dado que segundo informação da Câmara Municipal de Guimarães, na zona en20713_md
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tre o Monte de Gonça e a Sobreira, e Sr.ª do Monte e Barranca foram identificadas diversas
mamoas nos anos 80) e junto ao topónimo Margial, onde foi identificado um povoado.

4.12.3 -

Caracterização histórica da zona em estudo

Apesar do passado histórico de Guimarães estar muito ligado ao seu papel na Idade Média
como “berço da nacionalidade”, a realidade é que as primeiras ocupações humanas na zona
hoje compreendida pelo concelho de Guimarães são já muito antigas.
Os registos mais antigos de que se tem conhecimento remontam ao Neo-Calcolítico e correspondem essencialmente a monumentos funerários, maioritariamente sob a forma de mamoas.
Da Idade do Bronze conhecem-se os primeiros povoados fortificados, caracterizados pela
sua implantação geográfica privilegiada e alinhamentos de muralhas defensivas. Com frequência, a ocupação destes povoados irá intensificar-se e perdurar na fase seguinte, a Idade
do Ferro, mostrando uma continuidade ao nível da edificação das zonas de habitat. Apesar
de escassos, conhecem-se alguns vestígios de sepulturas da Idade do Bronze, sob a forma de
cistas individuais, revelando uma ruptura com os grandes monumentos funerários colectivos
do Neolítico e Calcolítico. Foi recuperado também um conjunto de machados de talão, em
bronze, mas provêm sobretudo de achados fortuitos ou descontextualizados.
Na Idade do Ferro assiste-se a uma aparente continuidade do povoamento da fase interior
através da intensificação da ocupação de povoados fortificados, alguns com origem na Idade
do Bronze. Apesar de alguns destes povoados serem bastante discretos, outros atingem
mesmo dimensões consideráveis e representam bons exemplos da denominada “Cultura
Castreja”. Entre os povoados deste tipo, também denominados de castros ou citânias, que
podem ser encontrados no concelho de Guimarães, destacam-se a Citânia de Briteiros e a Citânia de Sabroso, ambos qualificados como Monumentos Nacionais. A Citânia de Briteiros,
em concreto, afigura-se como um dos sítios arqueológicos deste período mais emblemáticos
no território nacional pela sua dimensão, pano de muralhas e organização interna onde é
possível determinar arruamentos, zonas funcionais ou bairros próprios e sobretudo um grande conjunto de edifícios de habitação, circulares, totalizando mais de cento e cinquenta unidades habitacionais.
A integração desta região no mundo romano faz-se notar através de um vasto conjunto de
vestígios arqueológicos deste período, nomeadamente ao nível de infra-estruturas. Assiste-se
a uma “romanização” dos antigos povoados indígenas da Idade do Ferro, indicando uma
progressiva assimilação cultural do novo mundo romano pelas comunidades locais. A manu20713_md
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tenção de uma cultura material identificada com a “Cultura Castreja” em pleno período romano permite concluir que o processo de assimilação cultural romano terá sido um processo
longo mas aparentemente tranquilo, uma vez que não se verificou uma ruptura com a cultura
ou modo de vida anteriormente presente no território. A presença romana faz-se sentir também através da presença da rede viária, pontes, balneários, necrópoles e inscrições funerárias
e votivas. Embora de forma incipiente, assiste-se também a um novo fenómeno de povoamento com a instalação de pequenos povoados de natureza rural, algo apenas possibilitado
depois da pacificação do território e plena integração no Império Romano.
A Idade Média será o período onde esta região assumirá maior destaque. Na zona da actual
cidade de Guimarães existiria apenas uma villa denominada Vimaranes, com origem na fixação de povos germânicos depois da desagregação do Império Romano. No séc. X a condessa Mumadona Dias, senhora destas terras, manda erguer um mosteiro que se tornará num
pólo de desenvolvimento local e que atrairá e fixará no local uma nova população. À medida
que a povoação vai crescendo assumindo importância a nível regional, é erguido também o
castelo que a protegerá. No século seguinte o Conde D. Henrique recebe o governo do Condado Portucalense e fixa-se em Guimarães que passa a ser a sua capital. Após a sua morte
tem início a disputa entre a sua esposa, D. Teresa e o seu filho, D. Afonso Henriques, que
culminará na batalha de São Mamede, travada às portas do Castelo de Guimarães, saindo este último vencedor e defendendo a independência do Condado Portucalense, em relação ao
Reino de Leão. Como capital do recém-fundado Reino de Portugal, Guimarães irá conhecer
um grande desenvolvimento durante toda a Idade Média, mesmo depois da transferência da
capital para a cidade de Lisboa.
Os vestígios mais antigos de ocupação humana no território do concelho de Fafe remontam
ao Neo-Calcolítico e estão representados por um vasto conjunto de monumentos funerários
megalíticos do tipo mamoa. Estes monumentos estão normalmente concentrados em necrópoles com vários sítios do mesmo tipo agrupados normalmente em zonas mais elevadas.
Conhecem-se ainda dois menires e uma rocha com covinhas também deste período. Contudo, trata-se de um período que ainda não foi totalmente estudado uma vez que raras foram as
mamoas alvo de intervenção arqueológica e, de facto, os actuais conhecimentos ainda têm
uma lacuna enorme no que diz respeito à detecção dos povoados que estariam associados a
estas necrópoles.
Para os períodos seguintes da Idade do Bronze e da Idade do Ferro, a realidade arqueológica
é marcada exactamente pelo oposto, a proliferação de sítios de habitat actualmente registados, contra uma única sepultura conhecida deste período. Estes sítios de habitat, essencialmente da Idade do Ferro, têm também uma particularidade que é a de se tratarem exclusiva20713_md
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mente de povoados de fortificados, erguidos no topo de elevações com condições naturais de
defesa e possuidores de linhas de muralhas e por vezes fossos. Estes povoados fortificados
integram-se na denominada Cultura Castreja do Norte do país, apesar de não se conhecer
neste concelho nenhum sítio com a monumentalidade das grandes citânias. Em algumas ocasiões verifica-se que estes castros terão sido posteriormente romanizados e mesmo certas
ocasiões apresentam uma ocupação mais larga que se estende até à Idade Média.
A romanização desta região ainda é um processo do qual não temos muita informação, sobretudo devido à escassez de dados arqueológicos, mas ter-se-á dado um processo lento de
aculturação das populações indígenas que continuou maioritariamente a habitar os antigos
povoados fortificados. Apenas há conhecimento de um sítio que aparenta tratar-se de uma
villa, pequeno povoado aberto de natureza rural, que evidência uma mudança na mentalidade de ocupação e exploração do espaço marcadamente de origem romana.
Ao contrário de alguns dos concelhos vizinhos, também o período da Idade Média ainda está
mal conhecido no concelho de Fafe, parecendo concluir que a sua ocupação neste período
não terá sido muito intensa ou, pelo menos, terá sido constituída mais por pequenos aglomerados populacionais sem grande expressividade. No que diz respeito à realidade arqueológica, conhecem-se apenas alguns vestígios de povoados e uma necrópole constituída por sepulturas antropomórficas. Porém, o primeiro registo escrito da existência de um povoamento
no lugar da actual cidade de Fafe remonta ao séc. XIII, como uma freguesia do concelho de
Montelongo.
Apesar de receber um foral manuelino em 1513, Fafe assistirá a um processo de desenvolvimento lento, só se vindo a tornar sede de concelho em 1836. É uma terra muito ligada ao
movimento de emigração, sendo esta realidade manifestada através de várias “casas de brasileiro”, apalaçadas.
No concelho de Póvoa de Lanhoso não temos registos da presença humana anteriores à
Idade do Bronze, facto que se pode dever à falta de estudos de levanto mais exaustivo nesta
região. Os vestígios deste período concentram-se apenas em povoados fortificados, localizados em elevações com boas condições de defesa.
Para a Idade do Ferro temos já uma maior quantidade de registos, destacando-se a continuidade de ocupação dos povoados fortificados, estratégia de povoamento iniciada na Idade do
Bronze. Com efeito, num dos sítios mais emblemáticos desta fase, o Castro de Lanhoso, observamos uma ocupação que se inicia na Idade do Bronze, e se estende pela Idade do Ferro e
período romano, momentos nos quais atinge a sua etapa mais emblemática. Neste sítio arqueológico em concreto foram descobertas várias estruturas defensivas e um grande conjun20713_md
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to de casas de planta circular. Conhecem-se ainda outros povoados fortificados de características similares, vestígios de algumas sepulturas, e um balneário pré-romano.
Para a época romana também se conhece um conjunto de vestígios considerável, destacando-se a ocupação neste período dos mesmo povoados da Idade do Ferro, indicando uma linha de continuidade, ao mesmo tempo que surgem outras estruturas e artefactos já tipicamente romanos em ambientes funerários e habitacionais, incluindo uma villa. O território do
actual concelho de Póvoa de Lanhoso era ainda atravessado por um troço da via romana
XVII, que ligava Braga a Astorga.
Na Idade Média assiste-se à continuidade de ocupação de povoados cuja fundação tem origem ainda na Idade do Ferro. No entanto, destacam-se sobretudo as novas construções como
o Castelo de Penafiel de Soás, um pequeno castelo roqueiro que aproveita os afloramentos
rochosos, situado num sítio de provável origem romana, mas principalmente o próprio Castelo de Lanhoso, construído no séc. XII e que a partir do qual se desenvolveu a povoação
que veio dar origem à actual Póvoa de Lanhoso. A vila de Póvoa de Lanhoso foi elevada a
sede de concelho a 1292, por foral de D. Dinis. Conhecem-se ainda algumas evidências de
necrópoles deste período.
Póvoa de Lanhoso recebe novo foral em 1514, por D. Manuel. Já de época contemporânea,
Póvoa de Lanhoso é conhecida por ser a terra onde teve início a sublevação popular chamada de “Revolta da Maria da Fonte”, em 1846, e que foi um dos pontos marcantes das lutas
liberais no nosso país.

4.12.4 -

Fisiografia

O território da área de estudo é caracterizado essencialmente pela existência de vários relevos com altitudes variáveis entre os 300 e os 500 metros, em média. Tratam-se de zonas de
difícil acesso e apenas interrompidas por zonas baixas de vale onde passam linhas de águas,
sendo as mais importantes o rio Ave e o rio Vizela. Nestas zonas mais baixas do rio Ave regista-se uma altitude mínima a rondar os 130 metros.
Geologicamente, a região é marcada pela presença do grande Maciço Hespérico, a mais antiga unidade estrutural da Península Ibérica. Trata-se de uma região essencialmente granítica, constituída por várias manchas florestais de grande densidade, salientando-se, essencialmente, a presença de manchas de eucaliptos e de pinheiros.
No que diz respeito à geografia humana, esta é pouco representativa, apenas se destacando a
presença de alguns troços de rede rodoviária a alguns aglomerados populacionais nas pro20713_md
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ximidades das localidades de Gonça, de Freiras, de São Torcato, de Rendufe, de Atães, de
Arões (São Romão), de Infantas, de Fareja e de Armil.

4.12.5 -

Levantamento Toponímico

O levantamento toponímico permitiu identificar designações com interesse, que reportam a
existência de elementos construídos de fundação antiga, designações que sugerem tradições
lendárias locais ou topónimos associados à utilização humana de determinados espaços em
moldes tradicionais. Muitas vezes são nomes cuja origem se perdeu no tempo, cuja ligação
dos espaços actuais com o passado é difícil de atestar no terreno, estando normalmente apenas no campo das hipóteses.
Neste sentido, apenas se identificaram alguns topónimos que poderão estar ligados ao passado histórico da região ou sugerir pré-existências actualmente desconhecidas:
















Carreira – indica a existência de um caminho ou estrada porventura antigos;
Campos da Portela – as portelas correspondem a fenómenos topográficos normalmente associadas a vias de comunicação actuais ou antigas;
Castelo – sugere a existência de uma fortificação antiga no local;
Cruz Nova – poderá indicar a presença de um cruzeiro na região. Além do lado religioso, por vezes podiam ser utilizados marcos em forma de cruz para indicar limites
de propriedades ou jurisdições;
Marco – indica a existência de um objecto colocado para ser visto, possivelmente
feito em pedra, e que serve para delimitar propriedades ou jurisdições;
Pedra Fina, Pedras Alvas – topónimos que fazem referência a elementos pétreos.
Caso tenham sido trabalhados ou manipulados por mão humana poderão ter várias
naturezas, desde marcos, monumentos funerários, estelas, etc.;
Pinhal dos Cubelos – a palavra cubelo pode referir-se a torreões de muralhas, mas
por outro lado, também pode designar pequenos vasos para transportar líquidos, tendo, de um modo ou de outro pertinência do ponto de vista histórico-arqueológico;
Pousada – local de descanso, normalmente junto de uma via de comunicação importante, porventura antiga;
Real – sugere presenças antigas na região;
Terço – pode ter vários significados, um dos quais religioso, referindo-se ao rosário
o que pode sugerir presenças eclesiásticas na zona, ou um significado militar, indicando a passagem ou fixação de um conjunto de tropas na região;
Vilar, Aldeia, Quintãs, Casais, Cabanas – indica a presença de pequenos aglomerados populacionais, nomeadamente de natureza rural, podendo alguns ter uma origem antiga.
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4.12.5.1 - Resultados da prospecção arqueológica
O trabalho de campo consistiu na prospecção sistemática da área de incidência tendo como
objectivo a relocalização das ocorrências identificadas na fase de pesquisa documental, assim como na identificação de novos vestígios não referenciados nas fontes de informação.
A prospecção arqueológica foi realizada em dois momentos distintos por uma equipa constituída por dois prospectores. As condições meteorológicas para a execução deste trabalho não
foram as melhores e o solo encontrava-se seco numa das ocasiões mas muito encharcado na
outra. Os terrenos apresentavam, em geral, um coberto vegetal muito denso, tanto florestal
como arbustivo, o que impediu a observação directa do solo e dificultou mesmo a progressão no terreno. Mesmo em áreas recentemente ardidas, a observação do solo não era a melhor uma vez que este se encontrava coberto por uma camada de cinzas.
Em termos gerais, a área caracteriza-se pela arborização de grande porte, essencialmente eucaliptos, e pela vegetação rasteira intensa, não permitindo a visibilidade do solo e o acesso
aos locais de implementação dos apoios.
De igual forma, a falta de acessos e a orografia do terreno impossibilitou a prospecção de alguns locais de execução de apoios. Foi possível, no entanto, visitar os locais de todas as
ocorrências patrimoniais situadas no interior da área de estudo.
As características e visibilidade do solo do corredor prospectado apresentam-se referidas no
Desenho 21 – Carta de Ocorrências Patrimoniais, nas Peças Desenhadas, sendo que no presente estudo foram considerados os seguintes patamares de valor:
- Visibilidade Boa: Ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea), devido a
incêndio, desmatação ou lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo;
- Visibilidade Média: A densidade da cobertura vegetal é mediana ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% da superfície do solo;
- Visibilidade Reduzida: A densidade da vegetação impede a progressão e/ou visualização de mais de 75% da superfície do solo;
- Visibilidade Nula: Zona artificiada, impermeabilizada ou oculta por se encontrar
ocupada por construções, depósito de materiais, pavimento ou vegetação densa, impedindo, desta forma, a progressão e visualização do solo na totalidade da área considerada.
Da análise do Quadro 4.42 e da cartografia do Desenho 21, verifica-se que nenhuma ocorrência se encontra na zona de incidência directa do Projecto.
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Todas as ocorrências se encontram a distâncias superiores a 50 m da zona de incidência directa do Projecto.
A prospecção realizada no trabalho de campo permitiu relocalizar todas as ocorrências patrimoniais, com excepção da ocorrência n.º 76 (Mamoa de Santo Antoninho), devido ao facto deste sítio se localizar no interior de uma propriedade privada de acesso interdito.
Algumas ocorrências como foi o caso das ocorrências n.º 24 (Monte das Penas Aldas), nº 70
(Senhora do Monte), nº 69 (Castro), n.º 81 (Mamoa 10 do Monte de São Jorge) e n.º 83
(Mamoa 11 do Monte de São Jorge), as respectivas localizações foram visitadas e a sua envolvente prospectada, mas a ausência de vestígios arqueológicos à superfície não permitiram
atestar a realidade referida nas fontes consultadas. A prospecção de algumas destas ocorrências foi ainda dificultada pela presença de vegetação intensa ao nível do solo e pode-se
mesmo colocar a hipótese de que a intervenção humana tenha danificado, ou mesmo destruído estas ocorrências, nomeadamente através da plantação de eucaliptais. Esta dificuldade de
acesso pela presença de vegetação densa verificou-se também junto do apoio 44.
Como resultado dos trabalhos de prospecção arqueológica, foram ainda detectadas sete ocorrências novas, nomeadamente as ocorrências n.º 85 (Cruzeiro), n.º 86 (Capela de São Martinho), n.º 88 (Regedoura), n.º 92 (Nicho), nº 93 (Mina de água 1), nº 94 (Mina de água 2) e nº
95 (Margial) de natureza etnográfica, arquitectónica e arqueológica (vd. Quadro 4.42).
Esta última ocorrência, foi identificada através da indicação do arqueólogo da Câmara Municipal de Guimarães.
A ocorrência nº 88 (Regedoura) incide numa área recentemente atingida por um incêndio
florestal, o que facilitou a sua identificação.
Em síntese, a área em estudo incide sobre um território com sensibilidade, devido a diversos
testemunhos de ocupação antrópica arcaica, localizados na área envolvente, e ponderados na
apresentação de condicionantes para a implementação do Projecto.
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QUADRO 4.42 – Ocorrências patrimoniais identificadas no corredor em estudo
Nº
INVENTARIO

FONTE
DESIGNAÇÃO

CATEGORIA

TIPO DE SÍTIO

CONCELHO
/FREGUESIA

PD TC

20713_md

DISTÂNCIA AO APOIO
MAIS PRÓXIMO (m)

AP

DISTÂNCIA

CRONOLOGIA PROTECÇÃO

VALOR
PATRIMONIAL

14

Santo Antoninho

√

√

Arqueológico

Atalaia

Guimarães
Mesão Frio

52

131

Idade Média

ZC

Médio

24

Monte das Penas
Aldas

√

√

Arqueológico

Achado(s)
Isolado(s)

Fafe
Freitas e Vila Cova

33

337

Indeterminada

AA

Médio

50

Casa da Carvalheda

√

√ Arquitectónico

Solar

Fafe
Armil

62

478

Indeterminada

-

Médio

69

Castro

√

√

Arqueológico

Povoado
Fortificado

Guimarães
São Torcato

38

450

Idade do Ferro

-

Médio

70

Senhora do Monte

√

√

Arqueológico

Povoado

Guimarães
Gonça

33

587

Indeterminada

-

Médio

76

Mamoa de Santo
Antoninho

√

√

Arqueológico

Mamoa

Guimarães
Atães e Rendufe

51

418

Neocalcolítico

-

Médio

77

Mamoa 6 do Monte
de São Jorge

√

√

Arqueológico

Mamoa

Fafe
Cepães e Fareja

61

244

Neocalcolítico

AA

Médio

78

Mamoa 8 do Monte
de São Jorge

√

√

Arqueológico

Mamoa

Fafe
Cepães e Fareja

60

274

Neocalcolítico

AA

Médio

79

Mamoa 7 do Monte
de São Jorge

√

√

Arqueológico

Mamoa

Fafe
Cepães e Fareja

60

232

Neocalcolítico

AA

Médio

80

Mamoa 9 do Monte
de São Jorge

√

√

Arqueológico

Mamoa

Fafe
Cepães e Fareja

60

252

Neocalcolítico

AA

Médio

81

Mamoa 10 do Monte
de São Jorge

√

√

Arqueológico

Mamoa

Fafe
Cepães e Fareja

60

117

Neocalcolítico

AA

Médio

82

Mamoa 12 do Monte
de São Jorge

√

√

Arqueológico

Mamoa

Fafe
Cepães e Fareja

60

121

Neocalcolítico

AA

Médio
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QUADRO 4.42 – Ocorrências patrimoniais identificadas no corredor em estudo (cont.)
Nº
INVENTARIO

FONTE
DESIGNAÇÃO

CATEGORIA

TIPO DE SÍTIO

CONCELHO
/FREGUESIA

PD TC

DISTÂNCIA AO APOIO
MAIS PRÓXIMO (m)
CRONOLOGIA PROTECÇÃO

AP

DISTÂNCIA

VALOR
PATRIMONIAL

83

Mamoa 11 do Monte
de S. Jorge

√

√

Arqueológico

Mamoa

Fafe
Cepães

60

137

Neocalcolítico

AA

Médio

84

Abrigo

√

√

Etnográfico?

Abrigo

Fafe
Cepães e Fareja

60

349

Indeterminada

AA

Indeterminado

85

Cruzeiro

√

Etnográfico

Cruzeiro

Guimarães
São Torcato

39

340

Contemporânea

-

Reduzido

86

Capela de São Martinho

√ Arquitectónico

Capela

Guimarães
Rendufe

42

438

Moderna

-

Médio

87

Capela de Santo Antoninho

√ Arquitectónico

Capela

Guimarães
Mesão Frio

52

131

Indeterminada

ZC

Médio

88

Regedoura

√

Arqueológico

Mamoa

Fafe
Cepães e Fareja

62

80

Neocalcolítico

-

Médio

89

Mamoa 1 de Souto
Novo

√

√

Arqueológico

Mamoa

Fafe
Cepães e Fareja

55

217

Neocalcolítico

AA

Médio

90

Mamoa 2 de Souto
Novo

√

√

Arqueológico

Mamoa

Fafe
Cepães e Fareja

55

180

Neocalcolítico

AA

Médio

92

Nicho

√

Etnográfico

Nicho

Fafe
Cepães e Fareja

34

461

Contemporâneo

-

Reduzido

93

Mina de Água 1

√

Etnográfico

Minas de Água

Fafe
Freitas e Vila Cova

35

538

Contemporâneo

-

Reduzido

94

Mina de Água 2

√

Etnográfico

Minas de Água

Fafe
Cepães e Fareja

62

240

Contemporâneo

-

Reduzido

95

Margial

√

Arqueológico

Povoado
Fortificado?

Guimarães
São Torcato

39

180

Idade do Ferro?

-

Médio

√

Legenda: MN - Monumento Nacional; IIP - Imóvel de Interesse Público; IIM - Imóvel de Interesse Municipal; EVC - Imóvel em Vias de Classificação; AA - Área Arqueológica; ZC – Zona Cautelar; IVL - Imóvel de Valor Local, PD Pesquisa Documental; TC - Trabalho de Campo.
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5 - EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL SEM PROJECTO
No presente capítulo pretende-se avaliar os efeitos que teria a opção de não ser construída a abertura
da Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe, ou seja, ponderar
a opção zero. No sentido de possibilitar a previsão e avaliação dos impactes ambientais resultantes
da implementação do Projecto em estudo, devem ser tidas em consideração as suas características
construtivas, bem como, o estado actual do ambiente no momento da implantação do Projecto.
Desta forma, o cenário de evolução previsível para esta área, fundamentada em indicadores económicos, demográficos e nos planos de ordenamento da área interessada, não perspectiva qualquer alteração sensível nos padrões sócio-económicos e ambientais que se observam actualmente, ou seja,
não se prevê, assim, uma modificação sensível da situação de referência identificada, sendo esta,
portanto, um bom suporte para a análise a concretizar em seguida.
Clima – Não são de prever alterações a longo prazo neste factor ambiental, para além da manutenção da situação actual
Qualidade do ar – Quanto à qualidade do ar, na ausência da implantação do Projecto, não estão
previstas transformações no uso actual do solo que afectem significativamente a qualidade do ar da
região, pelo que se esperaria a manutenção dos padrões de qualidade do ar actualmente existentes.
Geologia e geomorfologia – Na ausência do projecto em estudo, os aspectos físicos do meio ambiente, nomeadamente a geologia e a geomorfologia, serão mantidos, prevendo-se que a situação actual se mantenha inalterada.
Recursos hídricos e domínio hídrico – No que respeita às características hidrológicas e hidrogeológicas, sem a implementação do projecto prevê-se, na área onde será implementada a LAF.RASFAF, a 150 kV, que a rede de drenagem natural se mantenha, não ocorrendo impactes ao nível,
quer da impermeabilização do solo, quer da recarga de aquíferos.
Solos e ocupação do solo – A evolução das características pedológicas da região estará dependente
da intensidade de actuação dos factores de formação dos solos, entre o quais de destaca o tempo,
como um do mais importantes. No entanto, à escala temporal que interessa analisar, não são de esperar alterações significativas destes solos, a longo prazo. Relativamente à ocupação do solo a projecção da evolução da situação actual, sem a construção do projecto, faz prever que se mantenham
as características globais identificadas actualmente.
Ecologia – Espera-se que a evolução da situação de referência na ausência de projecto consista na
manutenção das características dos habitats envolventes ao Projecto.
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Ambiente sonoro – No que se refere ao ambiente sonoro, a não implementação do Projecto em estudo corresponderia à manutenção da situação actual.
Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo e Componente social – O cenário de
evolução previsível para o corredor em estudo, fundamentada em indicadores económicos, demográficos e nos planos de ordenamento, não perspectiva uma grande alteração nos padrões sócioeconómicos e ambientais que se observam actualmente.
Paisagem – Uma vez que na área de desenvolvimento do Projecto já apresenta várias linhas eléctricas, é de esperar que a paisagem em alguns locais, mantenha um certo carácter de artificialidade.
Património cultural – Face ao exposto no subcapítulo 4.13 – Património cultural, verifica-se que a
projecção da situação de referência na ausência do Projecto, a priori mantenha as condições actuais
do terreno. A manutenção das condições actuais da paisagem permite conservar um eventual potencial arqueológico e as edificações reconhecidas com interesse arquitectónico e etnográfico.
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6 - PERCEPÇÃO DE RISCO
6.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os riscos associados à presença e funcionamento de uma linha de alta tensão, incluindo os que decorrem de circunstâncias adversas e externas à própria ligação, podem considerar-se completamente
abrangidos pelas situações que a seguir se referem:



Incêndios;
Queda dos apoios ou dos cabos condutores ou de guarda;






Contactos acidentais com elementos sob tensão;
Tensões induzidas;
Obstáculos a ligar à terra e dimensionamento do circuito de terra associado;
Efeitos dos campos electromagnéticos.

6.2 - INCÊNDIOS
No âmbito da análise deste tipo de riscos, há a considerar a situação em que a linha está na origem
do incêndio e, por outro lado, o caso em que a mesma é afectada por incêndios de outra origem.
A probabilidade do funcionamento de linha estar na origem de incêndios é muito reduzida, uma vez
que na fase de construção serão garantidas distâncias de segurança aos obstáculos situados dentro
de uma faixa de protecção adequada e superior aos mínimos exigidos pelo regulamento.
Durante a exploração, proceder-se-á a rondas periódicas, a fim de detectar atempadamente construções de edifícios ou crescimento exagerado de árvores que possam aproximar-se da linha a distâncias inferiores aos valores de segurança.
A probabilidade da linha ser afectada por incêndios de outra origem é mais elevada, com incidência
na qualidade de exploração e na continuidade de serviço (interrupção do transporte de energia). Associadas a estas situações haverá que considerar o risco de danos ou inutilização dos equipamentos
(postes, cabos e cadeias de isoladores), com eventual risco de indução de outro tipo de acidentes,
nomeadamente queda de apoios, ou dos cabos condutores ou de guarda.
As opções de concepção a adoptar (distâncias aos obstáculos na vizinhança da linha largamente superiores aos valores de segurança) permitem antever que estão minimizados os riscos da linha originar ou vir a ser afectada por incêndios.
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6.3 - QUEDA DE APOIOS OU DE CABOS
Em face das características dos cabos condutores e de guarda e dos coeficientes de segurança adoptados em linhas com estas características poderá afirmar-se ser, praticamente nula a probabilidade
de ocorrência de rotura de qualquer destes elementos.
A queda de cabos condutores surge, normalmente, por rotura de cadeias de isoladores. Assim, para
diminuição da probabilidade deste tipo de risco, deverão ser utilizadas, com carácter sistemático,
cadeias duplas de amarração e cadeias duplas de suspensão nas travessias consideradas mais importantes, tais como:






Auto-estradas, estradas nacionais;
Zonas públicas;
Sobrepassagem de edifícios;
Linhas de alta tensão;
Rios navegáveis.

O risco deste tipo de ocorrências é muito reduzido e pode traduzir-se, tal como no caso dos incêndios, numa incidência na continuidade de serviço da linha, embora se possa associar o risco sobre
pessoas e bens na sequência da queda daqueles elementos.
A queda de apoios apresenta um risco mínimo em face das suas características e dos coeficientes de
segurança sempre adoptados no dimensionamento dos mesmos e das respectivas fundações.
Por outro lado, a intensidade das acções consideradas, resultantes dos agentes naturais, como por
exemplo o vento, correspondem a valores muito elevados, ou seja ocorrências cuja probabilidade de
ser ultrapassada é muitíssimo baixa. Estes critérios não são arbitrários mas fazem parte da Legislação Nacional aplicável (RSLEAT) e internacional, após estudos muito aprofundados e experiência
real de quase um século de História da Indústria de Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica.
Estes critérios são técnica e legalmente considerados pelos projectistas como suficientes no que se
refere à segurança das populações.
Em relação aos apoios pode dizer-se adicionalmente que todos os apoios, quer de amarração quer de
suspensão, são dimensionados para poder manter a sua estabilidade em caso de rotura de qualquer
um dos cabos ou cadeias, simultaneamente com a ocorrência da tracção máxima expectável. De um
modo geral, no dimensionamento global dos diversos componentes estruturais da linha, procura-se
estabelecer uma coordenação de resistências onde, no caso do componente principal apoio, os subcomponentes crescentemente mais fortes serão apoio, fundações, acessórios e no caso do componente principal cabos, os subcomponentes crescentemente mais fortes serão cabos, isoladores, acessórios.
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6.4 - CONTACTOS ACIDENTAIS COM PEÇAS EM TENSÃO
A ocorrência desta situação é improvável e pode resumir-se à utilização de gruas ou outros equipamentos na proximidade das linhas.
Como medida de segurança, a altura mínima ao solo da linha cumprirá os mínimos regulamentares
o que torna improvável a hipótese daquela ocorrência, reduzindo-se o risco de acidente.
Refira-se ainda que todos os apoios, tal como está regulamentado, deverão possuir uma chapa sinalética em local visível, indicando PERIGO DE MORTE.
Nas travessias de caminhos, estradas e de cursos de água são também observadas distâncias de segurança muito superiores aos valores regulamentares.

6.5 - TENSÕES INDUZIDAS
A existência de objectos metálicos (vedações e aramados para suporte de vinhas), isolados ou ligados à terra, na vizinhança de linhas e acompanhando estas em grandes extensões, são afectados por
campos eléctricos, magnéticos ou ainda por elevação de potencial no solo, tornando possível o aparecimento de tensões induzidas, com incidência na segurança de pessoas (contactos ocasionais).
Nesta fase de projecto não se prevê a ocorrência de situações deste tipo. No entanto, se detectadas
em fase posterior (fase de exploração da linha) serão tratadas de acordo com a metodologia abaixo
proposta.
Todas as situações serão analisadas pontualmente de modo a garantir-se o estipulado pelo NESC
(National Electrical SafetyCode, USA): “a corrente induzida que fluirá no corpo de uma pessoa em
contacto com o aramado ou vedação será inferior a 5 mA”.
Tomando um aramado de  = 4 mm disposto paralelo à linha a 1,5 m de altura numa extensão de
40 m de comprimento obteríamos uma corrente I  0,32 mA muito inferior ao limite acima referido
de 5 mA. Na prática, a corrente nem seria esta porque as correntes de fuga em cada poste de fixação
do aramado, ou através de vegetação em contacto com o aramado, seriam da mesma ordem de
grandeza, pelo que a hipótese de uma vedação ligada apenas na extremidade, com a extensão indicada, é, geralmente, irrealista, e a corrente que atravessaria uma pessoa em contacto com o arame
seria ainda uma fracção mais reduzida, atendendo à resistência eléctrica da pessoa.
No entanto, naqueles casos de vedações metálicas que se avalie que possam originar, por contacto,
correntes induzidas superiores a 5 mA, será efectuada a ligação sistemática à terra (critério BPA - de 60 m em 60 m com uma estaca de copperweld) a fim de prevenir qualquer risco.
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Relativamente à elevação de potencial do solo, na sequência de um defeito monofásico, seguir-se-á
o preconizado nas normas ANSI/IEEE std 80-1986, VDE0141/7.76, ASE 3569-1.1985, devendo
ainda tomar em consideração:
- a existência de cabos de guarda (2) que transportam a maior parte da corrente de defeito,
funcionam como elemento protector em termos de segurança de pessoas;
- tempo de eliminação do defeito ser  0,5 s (protecções rápidas);
- ser muito baixa a probabilidade de coincidência de um contacto ocasional com a ocorrência
do defeito no mesmo instante;
- a improvável combinação negativa de todas as ocorrências referidas, leva que a actual normalização aponte métodos probabilísticos para estes aspectos.
Deste modo, pode inferir-se que os riscos ligados às correntes que provêm das tensões induzidas são
extremamente baixos e muito abaixo dos critérios técnicos e ambientais mais restritivos que se conhecem.

6.6 - RELAÇÃO DE OBSTÁCULOS A LIGAR À TERRA E DIMENSIONAMENTO DO
CIRCUITO DE TERRA
Não estão previstas a priori ligações particulares de obstáculos. Quaisquer situações deste tipo que
se verifiquem na fase de construção ou de exploração da linha serão resolvidas através de uma adequada ligação à terra, conforme preconizada no número anterior.

6.7 - EFEITOS DOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
A REN, S.A. toma como referência a Portaria n.º 1421, de 23 de Novembro, que retoma os valores
limites de exposição do público em geral definidos na recomendação do Conselho da União Europeia (“Council Recommendation on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields 0Hz – 300 GHz”) de 99/07/05, previamente homologada na 2 188ª Reunião do
Conselho em 99/06/08 pelos Estados Membros, e as recomendações do ICNIRP (International Comission on Non Ionizing Radiation Protection) no que se refere aos limites de exposição do público
em geral.
O Quadro 6.1 sistematiza estes limites.
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QUADRO 6.1 – Limite de exposição a campos eléctricos e magnéticos a 50 Hz
CARACTERÍSTICAS DE
EXPOSIÇÃO

CAMPO ELÉCTRICO
[kV/m] (RMS)

DENSIDADE MAGNÉTICA
[T] (RMS)

Público em geral
(em permanência)

5

100

Para a LAF.RA-SFAF, a 150 kV, em estudo, foi efectuado o cálculo do campo eléctrico para a situação mais desfavorável ao nível do solo e a 1,8 m acima do nível do solo para várias distâncias do
eixo da linha obtendo-se o valor de 5,9kV/cm.
Os valores de campo eléctrico obtidos sistematizam-se no Quadro 6.2.
QUADRO 6.2 – Valores do campo eléctrico

TIPOLOGIA

Linha dupla “DL”

ALTURA MÍNIMA
DOS CABOS
AO SOLO

CAMPO ELÉCTRICO
MÁXIMO
(nível do solo)

CAMPO ELÉCTRICO
MÁXIMO
(a 1,8 m de altura)

(m)

[kV/m]

[kV/m]

18

0,76 (a 10 m do eixo)

0,76 (a 10 m do eixo)

Os valores do campo magnético calculados para a situação de carga máxima (cabo condutor a 85ºC)
e carga nominal (cabo condutor a 60ºC) apresentam-se no Quadro 6.3. Salienta-se que os valores
dos campo eléctricos obtidos estão muitíssimo abaixo dos valores definidos na portaria e recomendados pela OMS.
QUADRO 6.3 – Valores do campo eléctrico

TIPOLOGIA

Linha dupla “DL”

ALTURA MÍNIMA
DOS CABOS
AO SOLO
(m)

DENSIDADE DE
FLUXO MAGNÉTICO
MÁXIMO
[T]

DENSIDADE DE
FLUXO MAGNÉTICO
NOMINAL
[T]

18

17,02 (no eixo)

13,45 (no eixo)

A 30 m do eixo da linha os valores da densidade de fluxo magnético são de 4,62 T e 3,65 T, respectivamente para o máximo e nominal.
Todos os valores, como se verifica, estão bastante abaixo dos limites legislados.
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Esta página foi deixada propositadamente em branco
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7 - IDENTIFICAÇÃO, PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS
7.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Neste capítulo pretende-se identificar, caracterizar e avaliar os impactes, que se prevêem que venham a ser gerados pela construção, exploração e desactivação da LAF.RA-SFAF, a 150 kV. A avaliação destes impactes será efectuada com base numa descrição dos seus efeitos e numa caracterização assente na seguinte sistematização:
SENTIDO VALORATIVO

Positivo

Negativo

EFEITO

Directo

Indirecto

Induzido

MAGNITUDE

Elevada

Moderada

Reduzido

SIGNIFICÂNCIA

Elevada
(Muito significativo)

Moderada
(Significativo)

Reduzido
(Pouco significativo)

Certo

Provável

Improvável

Temporário

Periódico

Permanente

PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA

DURAÇÃO
REVERSIBILIDADE

Reversível

Irreversível

Seguidamente define-se com maior exactidão o significado de cada elemento classificativo:
Por sentido valorativo de um impacte entende-se a natureza da sua consequência ao nível de determinado factor ambiental, ou seja, se o impacte em questão valoriza (positivo) ou desvaloriza (negativo) a qualidade ambiental desse factor.
O efeito de um impacte pretende identificar se a consequência de determinada acção do projecto
afecta directamente o ambiente (efeito directo), ou se provoca impactes que por sua vez têm efeitos
secundários que resultam em novos impactes ambientais (efeito indirecto), ou se dá origem a situações que independentemente do projecto, provocam alterações no ambiente (efeito induzido).
A magnitude de um impacte corresponde à sua dimensão, quer esta seja referente a uma área, a um
nível de emissão, ou a uma concentração de poluição. Esta dimensão é usualmente ponderada em
termos de afectação relativa e em função da tipologia de projecto, sendo uma caracterização bastante objectiva.
Por sua vez a significância de um impacte consiste na importância social ou ecológica que esse impacte representa, sendo uma variável mais subjectiva uma vez que depende da sensibilidade do avaliador. Poderão, em alguns factores ambientais, serem considerados impactes de significância nula,
ou irrelevantes, que se definem como sendo impactes cuja análise não merece relevância.
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A probabilidade de ocorrência ou o grau de certeza dos impactes deverão ser determinados com
base no conhecimento das características de cada uma das acções e de cada factor ambiental, permitindo identificar impactes certos, prováveis ou improváveis.
Quanto à duração de um impacte, esta pretende definir se este se manifesta apenas durante um determinado período de tempo (temporário), se se manifesta ocasionalmente ao longo do período de
vida útil do projecto (periódico) ou se se manifesta durante todo o período de vida do Projecto
(permanente).
A reversibilidade de um impacte encontra-se relacionada com as suas consequências ao longo do
tempo. Ou seja, se os seus efeitos acabam por anular-se ao fim de algum tempo (reversível), ou se
pelo contrário, esses efeitos persistem (irreversível).
Ao longo do estudo cada impacte será analisado de forma particular. Existirão factores ambientais
analisados de forma mais específica que outros, uma vez que, de acordo com o projecto, existem
factores que à partida se consideram mais sensíveis e passíveis de sofrerem afectações mais preocupantes ambientalmente.
Em função da significância dos impactes avaliados, será necessário proceder à implantação de medidas que visem reduzir ou compensar os efeitos negativos do projecto, ou por outro lado, que visem potenciar os efeitos positivos que este apresenta. As medidas de minimização consideradas necessárias são apresentadas no capítulo correspondente do presente EIA.
Serão ainda considerados os impactes que se prevêem que venham a ser gerados pela LAF.RASFAF, a 150 kV, cumulativamente com outros projectos lineares ou actividades, independentemente do respectivo promotor, incluindo os projectos complementares ou subsidiários.

7.2 - ACCÇÕES SUSCEPTÍVEIS DE GERAR IMPACTES AMBIENTAIS
Os principais impactes gerados por projectos de linha de MAT, como é o caso da LAF.RA-SFAF, a
150 kV, ocorrem na fase de construção, onde se verificam as principais interferências sobre o ambiente biofísico e socioeconómico e são os seguintes:
 Instalação dos estaleiros;
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Circulação de maquinaria e veículos;
Estabelecimento de acessos;
Desmatação e decapagem;
Definição da faixa de protecção, na qual se realiza o abate ou decote do arvoredo susceptível de interferir com o funcionamento da Linha;
Abertura de caboucos e construção de maciços de betão;
Implantação dos apoios.
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Salienta-se que, de uma maneira geral, os principais impactes referem-se à utilização de áreas naturais e não infra-estruturadas.
Durante a fase de construção de uma linha eléctrica é necessário providenciar a instalação de estaleiros. No que se refere ao Projecto em análise, não são conhecidos, nesta fase, o número de estaleiros necessários, nem qual a sua localização, apresentando-se, desta forma, no Desenho 25 – Carta
de restrições à localização dos estaleiros e parques de materiais (Peças Desenhadas), as áreas interditas à localização destas infra-estruturas, e, no Capítulo 8, uma série de recomendações, a ser
tomadas em consideração para a sua instalação.
Os estaleiros deverão ocupar, preferencialmente, zonas artificializadas ou previamente infraestruturadas (p.e. campos de futebol, armazéns, etc). Caso não seja possível, há condicionantes a
respeitar na escolha da sua localização. Ainda assim, e apesar das medidas de minimização preconizadas, é previsível que a sua implantação e exploração possam causar efeitos negativos no ambiente, ainda que pouco significativos.
Embora os locais de implantação dos estaleiros sejam sujeitos a aprovação por parte do Dono de
Obra/Fiscalização e estejam obrigados a cumprir o que a este respeito se encontra recomendado no
presente EIA e o que vier a ser definido na DIA (sendo este conteúdo remetido para o Plano de
Acompanhamento Ambiental e para o Caderno de Encargos da Obra), é previsível que a sua implantação e exploração possam causar efeitos negativos no ambiente.
O tipo de máquinas e veículos que se prevê que venham a ser utilizados na obra consistirá em viaturas de transporte de equipamentos, materiais e pessoal, gruas e escavadoras, roldanas e ferramentas
mecânicas e manuais. As viaturas deverão cumprir as normas requeridas para as suas características
de utilização e, segundo normas da REN, S.A., ao Adjudicatário da Obra, é-lhe vedada qualquer acção de manutenção incluindo abastecimento de combustível e mudanças de óleo, no interior dos estaleiros.
No que diz respeito à abertura de acessos para aceder aos locais dos apoios, de uma forma geral dever-se-á privilegiar, sempre que possível, a utilização de caminhos existentes. Caso não existam
caminhos na vizinhança dos apoios a instalar será necessário abrir acessos, o que poderá implicar a
necessidade de proceder a desmatações e eventuais movimentações de terras. Apresenta-se no Desenho 26, nas Peças Desenhadas a Carta de restrições à localização dos acessos.
Será igualmente necessário proceder-se à desmatação ou abate de árvores na envolvente dos locais
de implantação dos apoios, numa área variável, podendo chegar aos 400 m2 em torno de cada apoio.
Ainda na fase de construção, e prologando-se durante a fase de exploração, será necessário assegurar uma faixa de protecção, correspondente a um corredor de 45 m centrado no eixo da LAF.RA20713_md
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SFAF, a 150 kV, de forma a garantir as distâncias de segurança exigidas pelo RSLEAT e especificações da REN, S.A.
A abertura de caboucos, execução dos maciços de fundação e implantação dos apoios implica a
ocupação temporária de uma área de trabalho de cerca de 400 m2, que inclui as áreas afectas às fundações dos apoios, as áreas de trabalho ocupada pela grua utilizada para elevar o apoio e a generalidade da área de trabalho para cada apoio.
Uma vez executadas as fundações proceder-se-á à montagem das estruturas dos apoios e dos condutores, o que implicará a necessidade de transporte de materiais desde o local de fabrico ou de armazenamento até ao local dos apoios, a montagem dos elementos e a elevação dos apoios e a montagem dos condutores.
Na fase de exploração, verifica-se a manutenção dos impactes ocorridos na fase de construção no
que se refere à implantação dos apoios, sendo que os acessos são recuperados na fase final da construção de forma a favorecer a recuperação da vegetação.
Refira-se que é prática corrente da REN, S.A a intervenção sobre as linhas da RNT, tendo em vista
a sua adaptação técnica e a necessidade de dar resposta à evolução das solicitações de abastecimento energético no território nacional, incorporando para tal melhorias e substituindo componentes
que se aproximem do seu fim de vida útil. Esta manutenção ocorre durante a fase de exploração das
linhas eléctricas.
Considerando que as linhas de transporte de energia tem uma vida útil longa, não é possível prever,
com rigor, o horizonte temporal da sua eventual desactivação.
A REN, S.A. não prevê o abandono do corredor das linhas, procedendo antes, às alterações que
considere necessárias.
Assim, caso venha a ocorrer, a fase de desactivação corresponderá à remoção das infra-estruturas
com reutilização de componentes e gestão de resíduos, à desocupação do solo e sua descompactação e a intervenções paisagísticas no sentido da recuperação dos locais desactivados.
Refira-se que no decorrer do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (apresentado integralmente no Volume IV), foi seleccionado um corredor para a LAF.RA-SFAF, a 150 kV, tendo em
consideração a minimização de impactes detectados aquando da elaboração do estudo. Prevê-se assim, de uma maneira geral que os impactes da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, sejam pouco significativos e que se restrinjam mais à fase de construção.
Seguidamente, são analisados os impactes sobre os vários descritores ambientais em análise.
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7.3 - CLIMA
Um projecto desta natureza não produz quaisquer afectações no clima da região, pelo que não se
identificam quaisquer impactes quer para a fase de construção quer para a fase de exploração.

7.4 - QUALIDADE DO AR
7.4.1 - Considerações gerais
Tal como referido no capítulo da caracterização do ambiente afectado pelo Projecto, a área envolvente ao corredor em análise é composta por um vasta área de ocupação florestal, com alguns territórios artificializados dispersos.
A identificação de receptores sensíveis e os impactes que o Projecto poderá exercer sobre eles, dependem das características básicas do Projecto, que diferenciam duas fases: a fase de construção,
em que as incidências assumem um carácter temporário, limitado à duração das obras, podendo
causar incomodidade apenas a curto ou médio prazo e sendo de um modo geral fáceis de minimizar;
e na fase de exploração, onde os impactes assumem-se como de acção mais duradoura e de difícil
minimização.
Considera-se como receptor sensível uma edificação para uso habitacional ou edificações com uso
social, nomeadamente, hospitais e outras unidades de cuidados de saúde, escolas, creches e espaços
de lazer, com utilização humana. Os receptores sensíveis identificados ao nível da qualidade do ar
correspondem às habitações pertencentes às povoações que se encontram mais próximas do traçado
de desenvolvimento da LAF.RA-SFAF, a 150 kV.

7.4.2 - Fase de construção
Não são previsíveis impactes significativos na fase de construção. Na realidade, as únicas acções
passíveis de provocar impactes associam-se ao levantamento de poeiras e à emissão de gases de escape durante as obras necessárias à fase de obra.
Assim, durante a fase de construção, prevê-se a ocorrência de impactes negativos na qualidade do ar
local gerados pelas emissões produzidas por diversas actividades, podendo originar situações de incomodidade nos receptores sensíveis identificados, nomeadamente, junto dos seguintes aglomerados populacionais:




Santo António – 280 m a este do apoio 34 e 280 m da linha; habitação isolada a cerca de 70
m da linha;
Fontela – 190 m a oeste da linha, no vão entre os apoios 34 e 35;
Campainhas – 65 m a este da linha e 90 m do apoio 40;
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Quintãs – 260 m a este da linha e 280 m do apoio 41;
Rendufe – 225 m a este da linha e 230 m do apoio 42;
Terço – 170 a este da linha e a 180 m do apoio 43; habitação isolada a 88 m a este da linha;
Alijó – 260 m a este da linha e apoio 47;
Souto – 235 m a oeste da linha e 240 do apoio 48;
Sernadinho – 60 m a este da linha e 67 m do apoio 49;
Sairrão – 600 m a oeste da linha entre o vão dos apoios 51 a 52.

As principais actividades causadoras de impactes nesta fase são as seguintes:




Escavação e betonagem dos caboucos e, escavação e terraplenagem para beneficiação dos
acessos existentes ou para a construção de novos acessos;
Depósito temporário de terras, embora localizado e reduzido ao curto espaço de tempo entre
a abertura e recobrimento das fundações dos apoios;
Circulação e operação de veículos, máquinas e equipamentos afectos à obra, no local de trabalho e nas vias de acesso.

A magnitude dos impactes gerados pelo Projecto dependerá, essencialmente, das condições meteorológicas locais, mais concretamente da direcção e velocidade do vento, da ocorrência de precipitação e da percentagem de humidade atmosférica.
Neste sentido, prevê-se que nos períodos secos e menos ventosos (segundo a análise efectuada no
factor ambiental clima, Julho apresenta-se como o mês mais seco e Setembro e Outubro como os
meses onde se verifica uma velocidade média do vento mais baixa), os impactes sobre a qualidade
do ar dos receptores mais próximos da LAF.RA-SFAF, a 150 kV atinjam o seu ponto mais crítico.
Nas operações de escavação e betonagem, construção e beneficiação de novos acessos e na deposição temporária de terras, a emissão de partículas deve-se à exposição de superfícies de solo à acção
do vento, as quais, devido à mobilização do mesmo, à fraca coesão entre as partículas, à baixa humidade e à inexistência de uma cobertura vegetal, são susceptíveis de sofrer remoção por erosão eólica. A ocorrência destes fenómenos depende das características do solo (granulometria, teor de
humidade, exposição ao vento), das características erosivas do vento (velocidade, turbulência) e restringe-se aos períodos do ano em que ocorre uma menor pluviosidade e a temperatura do ar é mais
elevada e, consequentemente, o solo se encontra mais seco e menos coeso.
Com maior significado são as emissões de partículas resultantes da operação e circulação de veículos e máquinas nas áreas de construção e vias de acesso, em particular, em vias não pavimentadas.
Além de partículas, os veículos, máquinas e equipamentos envolvidos nos trabalhos de construção
são, igualmente, responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos característicos do tráfego ro20713_md
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doviário pesado, nomeadamente, monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), hidrocarbonetos e fumo negro.
Atendendo à natureza do Projecto não é de esperar valores de tráfego susceptíveis de afectarem a
qualidade do ar.
Face ao exposto, os impactes induzidos nesta fase, embora negativos, consideram-se pouco significativos e de magnitude reduzida, atendendo ao seu carácter temporário, localizados, directos, certos
e reversíveis.
Refira-se, no entanto, que os impactes identificados para a fase de construção são minimizáveis,
através da adopção das medidas de minimização ambientais propostas no capítulo correspondente,
sendo ainda a sua relevância atenuada pelo seu carácter temporário e rapidamente reversível.

7.4.3 - Fase de exploração
Na fase de exploração da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, na superfície dos condutores, o efeito de coroa,
quando ocorre, produz uma pequena emissão de ozono, que é uma forma instável de oxigénio. O
ozono é um gás que está continuamente a ser produzido na natureza por acção de ondas electromagnéticas existentes na atmosfera.
As quantidades de ozono produzidas pelas linhas de alta tensão são mínimas. Trata-se de um gás
que se dispersa rapidamente e se transforma espontaneamente em oxigénio.
O volume de ozono emitido por linhas de 150 kV, em condições climáticas adversas, por exemplo
chuva, não supera as 0,2 partes por cada 100 milhões, concentração 50 vezes inferior à aceite pelas
normas mais exigentes existentes em alguns países, relativas à emissão deste gás. Nenhuma destas
emissões é susceptível de provocar qualquer tipo de afectação sensível sobre a qualidade do ar.

7.4.4 - Fase de desactivação
Caso venha a ocorrer esta fase, os impactes verificados serão semelhantes aos identificados para a
fase de construção, dado que as acções geradoras de impactes serão semelhantes: verificar-se-ão
emissões de poeiras nas operações de desactivação, manifestando um impacte localizado, pouco
significativo, de magnitude reduzida, temporário e reversível.

7.5 - GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
7.5.1 - Considerações gerais
Na fase de construção, os principais impactes sobre a geologia e geomorfologia resultam essencialmente das actividades de construção das plataformas dos estaleiros, da escavação, movimentação e
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depósito de terras, inerentes à construção das fundações dos apoios da LAF.RA-SFAF, a 150 kV e,
da construção/beneficiação de acessos, em áreas naturais.
A fase de exploração do Projecto, por sua vez, não implica grandes impactes negativos sobre a geologia e geomorfologia.

7.5.2 - Fase de construção
Em termos geomorfológicos, as movimentações de terras para a construção das plataformas dos estaleiros, para as fundações dos apoios e para a abertura dos acessos, modificarão localmente a morfologia do terreno. Considera-se um impacte negativo, de magnitude reduzida, certo, temporário e
reversível, no que se refere aos estaleiros, e permanente e irreversível, nas restantes situações, mas
pouco significativo e de âmbito local.
Refira-se que não são conhecidos, nesta fase, o número de estaleiros necessários, nem a sua localização, assim como, as extensões dos acessos a beneficiar/construir, pelo que não se consegue prever
qual a movimentação de terras inerentes a estas actividades.
Quanto às escavações necessárias para a fundação das bases dos apoios, verificou-se que os volumes de escavação e de betão das fundações dos apoios neste Projecto totalizam cerca de 4 154,98
m3 e 1 264,37 m3 respectivamente. O volume de terras sobrantes é de aproximadamente 1 264,37
m3, terras estas que serão espalhadas junto de cada apoio. Salienta-se que este volume de terras sobrantes é o somatório de todos os volumes de 31 apoios dispostos ao longo dos cerca dos 13,8 km
da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, pelo que em média trata-se de um volume de 40,79 m3, por apoio.
As fundações dos apoios atingem, normalmente, uma profundidade entre 3 e 4 m, originando uma
reduzida quantidade de terras sobrantes. Na maior parte das situações, essas terras sobrantes são utilizadas para regularizar o terreno junto às sapatas das fundações, não se considerando, como tal, a
ocorrência de qualquer impacte com significado.
Aquando da caracterização do ambiente afectado, verificou-se que o traçado da LAF.RA-SFAF, a
150 kV se desenvolve na proximidade de algumas concessões mineiras, não se verificando contudo
qualquer tipo de afectação directa, cumprindo-se os limites de protecção legais.

7.5.3 - Fase de exploração
Na fase de exploração não se prevê que as actividades associadas à presença dos cabos e dos apoios
e às operações de manutenção da LAF.RA-SFAF, a 150 kV originem impactes negativos sobre a
geologia e a geomorfologia.
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Refere-se ainda que, em termos de risco sísmico, o Projecto em estudo está implantado numa região
classificada com risco sísmico reduzido, apesar da existência a SW do corredor em estudo do importante acidente activo da zona de cisalhamento dúctil Vigo-Régua. Adicionalmente, constata-se
que a LAF.RA-SFAF, a 150 kV atravessa algumas falhas prováveis no seu desenvolvimento, considerando-se, no entanto, sem relevância no que respeita à afectação do bom funcionamento do Projecto. Importa ainda referir, por um lado, que as acções de dimensionamento das linhas da RNT são
as indicadas na regulamentação em vigor, por outro, que o tipo de estruturas utilizadas nas linhas
aéreas, pela REN, S.A., está associado à flexibilidade da localização dos apoios, eliminando eventuais incidências da sismicidade e dos fenómenos associados.

7.5.4 - Fase de desactivação
A desactivação da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, na eventualidade de ocorrer, não provocará afectações
significativas na geologia e na geomorfologia. Os impactes morfológicos identificados pela presença da LAF.RA-SFAF, a 150 kV cessarão com a desmontagem dos apoios, condutores e equipamentos, o que é globalmente positivo por restituir à área a naturalidade que detinha antes da instalação
da LAF.RA-SFAF, a 150 kV.

7.6 - RECURSOS HÍDRICOS E DOMÍNIO HÍDRICO
7.6.1 - Considerações gerais
A afectação do meio hídrico superficial e subterrâneo ocorre exclusivamente durante a fase de construção onde os eventuais impactes resultarão da movimentação de terras, da afectação das condições
naturais de infiltração e escoamento subterrâneo da água, da afectação das linhas de água, bem como da alteração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas.
Na fase de exploração não se prevê a ocorrência de impactes no presente factor ambiental.

7.6.2 - Fase de construção
7.6.2.1 - Recursos hídricos superficiais
Dadas as características do Projecto em causa e a selecção de um corredor tendo em consideração a
minimização dos impactes detectados aquando da elaboração do Estudo de Grandes Condicionantes
Ambientais (apresentado integralmente no Volume IV), prevê-se que os impactes sobre este factor
ambiental sejam muito pouco significativos e que se restrinjam à fase de construção.
Assim, no decorrer da fase de construção, as principais actividades geradoras de impactes nos recursos hídricos superficiais são:
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Escavação e betonagem dos caboucos e escavação e terraplenagem para beneficiação dos
acessos existentes ou para a construção de novos acessos;
Depósito temporário de terras, embora localizado e reduzido ao curto espaço de tempo entre
a abertura e recobrimento das fundações dos apoios;
Instalação, funcionamento e desmantelamento dos estaleiros;
Circulação de maquinaria e de veículos pesados afectos à obra.

O transporte sólido, gerado pelas acções de escavação efectuadas nos locais das fundações dos
apoios da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, pela escavação e terraplenagem dos acessos e pelo depósito
temporário de terras, poderá provocar a turvação das águas de escorrência, sobretudo nos atravessamentos dos cursos de água ou em áreas de relevo acidentado. Dos vales atravessados destaca-se
pela sua importância o vale encaixados do rio Vizela. Ao longo de todo o corredor em estudo são
atravessados afluentes de ribeiros e rios, que apresentam menor expressão morfológica. Esta acção
é considerada como geradora de um impacte negativo, provável, de magnitude reduzida, atendendo
às pequenas dimensões das áreas de intervenção, temporário, reversível e pouco significativo.
Salienta-se, também que, de acordo com a Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos, não deverão ser construídos apoios a menos de 10 m de qualquer
linha de água. Assim, tendo por base o traçado da LAF.RA-SFAF, a 150 kV apresentado no projecto de execução (vd. Anexo I – Elementos de Projecto, do Volume III – Anexos Técnicos), verificase que a localização mais próxima de linhas de água ocorre no apoio 45 que se localiza a cerca de
40 m de uma cabeceira de linha de água, afluente do rio de Atães. Cabe ainda referir que no que se
refere a travessias aéreas de cursos de água, o Projecto da LAF.RA-SFAF, a 150 kV teve em consideração a distância dos condutores aos cursos de água não navegáveis, nas condições de flecha máxima, mantendo, em relação ao mais alto nível das águas uma distância mínima, em consonância
com o artigo 93.º do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro.
De referir ainda que a LAF.RA-SFAF, a 150 kV intercepta algumas áreas integradas no regime de
Reserva Ecológica Nacional (REN), essencialmente, áreas com risco de erosão e cabeceiras das linhas de água. Relativamente a zonas definidas como sendo cabeceiras de linhas de água, verifica-se
a interferência em 14 apoios; no entanto e tendo em consideração que os apoios não implicam escavações significativas, a interferência com o regime de escoamento não se considera expressiva.
Nesta fase, também poderão ocorrer afectações ao nível dos recursos hídricos devido a derrames
acidentais de óleos ou combustíveis na área dos estaleiros ou durante o funcionamento da maquinaria. Considera-se como um impacte negativo, directo, pouco provável, podendo atingir maior significado em função das quantidades envolvidas e da distância à rede hidrográfica. No entanto, prevêse que o impacte resultante de situações acidentais seja de magnitude e significado reduzidos se
adoptadas as medidas de minimização preconizadas no Capítulo 8.
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Assim, e de uma forma geral, os impactes identificados são negativos, prováveis, de magnitude reduzida, temporários, reversíveis e pouco significativos.
7.6.2.2 - Recursos hídricos subterrâneos
Durante o transporte e manuseamento de óleos e combustíveis poderão ocorrer derrames acidentais,
que originarão impactes negativos na qualidade das águas subterrâneas. Estes impactes serão negativos, pouco prováveis, e poderão ser significativos se ocorrerem derrames de volumes significativos.
A área destinada a estaleiro afectará apenas localmente a recarga do sistema hidrogeológico, não se
prevendo que o mesmo seja globalmente afectado.

7.6.3 - Fase de exploração
7.6.3.1 - Recursos hídricos superficiais
A exploração de uma linha de alta tensão não produz quaisquer efluentes, não podendo, desta forma, potenciar quaisquer impactes nos recursos hídricos superficiais.
Refere-se ainda, de acordo com a análise efectuada anteriormente, que os apoios da LAF.RA-SFAF,
a 150 kV se encontram afastados das linhas de água e respectivos leitos de cheias, não se perspectivando qualquer interferência com o normal escoamento destas, durante a sua exploração.
7.6.3.2 - Recursos hídricos subterrâneos
A impermeabilização do terreno ocorre apenas nas zonas associadas às fundações dos apoios, não
determinando uma redução significativa da área de recarga do sistema hidrogeológico. Assim, não
se prevêem quaisquer impactes nesta matéria.

7.6.4 - Fase de desactivação
7.6.4.1 - Recursos hídricos superficiais e subterrâneos
A ocorrer, a desactivação da LAF.RA-SFAF, a 150 kV poderá trazer impactes similares aos identificados na fase de construção e que se resumem à afectação do normal escoamento das linhas de
água, com o incremento de material particulado nas suas margens, decorrente da circulação de maquinaria afecta à obra e desmontagem dos apoios.
Estes impactes serão da mesma natureza dos impactes da fase de construção, e classificam-se como
sendo negativos, directos, de reduzida magnitude e significância, prováveis, temporários e reversíveis.
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7.7 - SOLOS E OCUPAÇÃO DO SOLO
7.7.1 - Considerações gerais
De uma forma geral, a implantação de uma linha de transporte de energia não implica ocupação
contínua no terreno onde é implantada, mas apenas uma ocupação reduzida correspondente aos locais de implantação dos apoios.
Contudo, salienta-se que será necessário, nas zonas de ocupação florestal, considerar os impactes
associados ao corte e decote da vegetação arbórea, não apenas na zona de colocação do apoio, mas
também na faixa de protecção.
As áreas a ocupar para a instalação dos apoios diferem da fase de construção, em que a área utilizada abrange, além da implantação do apoio, toda a zona envolvente, da fase de exploração, em que a
área afectada permanentemente corresponde apenas à área ocupada pelo apoio.
Os impactes sobre as zonas de ocupação agrícola e actividades agrícolas durante a fase de construção estão relacionados com a perturbação e/ou destruição das culturas existentes nos locais onde seja necessário intervir, nomeadamente, na abertura de acessos e colocação dos apoios.
Na fase de construção, as alterações da topografia dos terrenos afectados e a aceleração dos processos erosivos causada pelas movimentações de terras, podem provocar, de forma directa ou indirecta,
modificações nas características físicas e químicas dos solos, como a sua estrutura, a densidade, a
capacidade de armazenamento de água e ar e a sua permeabilidade. Para além da potencial alteração
das características dos solos, as quais se verificam quase exclusivamente na fase de construção,
também a sua ocupação física é alterada.
Na fase de exploração, os impactes negativos, permanentes, identificados na fase de construção
manter-se-ão, uma vez que é durante esta fase que se dá a conversão definitiva da ocupação do solo.

7.7.2 - Fase de construção
7.7.2.1 - Solos
É durante a fase de construção que se verifica a maior parte dos impactes sobre os solos, considerando que é nesta fase que se verificam as acções decorrentes das obras, nomeadamente a desmatação e movimentos de terras, circulação de maquinaria e, ocupação do solo por parte das infraestruturas que compõem o Projecto.
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Durante a fase de construção os trabalhos de desmatação e limpeza de terrenos e de movimentação
de terras, tornarão os solos mais susceptíveis à acção dos agentes erosivos, podendo determinar processos de erosão e de arrastamento dos solos.
No Quadro 7.1 apresenta-se a relação entre a localização dos apoios e os tipos do solo afectados, em
que a área afectada inclui não somente a área de implantação do apoio, como também as áreas de
trabalho ocupadas pela grua usada para a elevação dos apoios, na ordem dos 400 m2, por apoio.
QUADRO 7.1 – Tipo de solos afectados durante a fase de construção

APOIOS

TOTAL DE
APOIOS

ÁREA
AFECTADA
(m2)

43

1

400

Regossolos úmbricos

-

-

-

Regossolosdístricos

-

-

-

CLASSE DE SOLOS
ANTROSSOLOS
Cumúlicos dístricos
REGOSSOLOS

A partir da análise do Quadro 7.1, verifica-se que apenas um apoio incidirá sobre Antrossolos, sendo que os restantes incidirão sobre solos sem informação quanto à sua aptidão agrícola.
Salienta-se, contudo, que estas actividades, que ocorrem durante a fase de construção, apesar de
conduzirem à compactação dos solos, não provocarão uma alteração significativa das suas características e qualidades agro-pedológicas, traduzindo-se apenas, numa efectiva perda de solos nas áreas
a ocupar pelas fundações. Este impacte, restrito às áreas de intervenção dos apoios da LAF.RASFAF, a 150 kV, classifica-se como negativo, directo, certo e de magnitude reduzida. Sendo irreversível, permanente e significativo, na área efectivamente ocupada pelas fundações e reversível,
temporário e pouco significativo, na restante área a intervir.
Contudo, este impacte poderá adquirir uma maior relevância, caso ocorra em áreas de aptidão para
o uso agrícola. No Quadro 7.2, apresenta-se a relação da localização dos apoios, por áreas de aptidão da terra para uso agrícola.
QUADRO 7.2 – Classes de aptidão da terra para uso agrícola afectadas durante a fase de construção

APOIOS

TOTAL DE
APOIOS

ÁREA
AFECTADA
(m2)

43

1

400

Aptidão moderada

-

-

-

Aptidão moderada + sem aptidão

-

-

-

Aptidão marginal

-

-

-

Sem aptidão

-

-

-

APTIDÃO
Aptidão elevada
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Através da análise do Quadro 7.2, é possível verificar que apenas um apoio incidirá sobre áreas de
elevada aptidão agrícola, verificando-se, uma ocupação actual de culturas anuais.
Apesar da afectação das características pedológicas do solo e do eventual impacte na actividade
agrícola, atendendo à natureza da maior parte dos solos e à extensão do Projecto, considera-se que o
Projecto não conduz a impactes significativos acrescidos no factor ambiental solos.
No que se refere à afectação de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN), verifica-se
também que apenas um apoio será colocado em áreas RAN (apoio 43) afectando uma área de 400
m2, conduzindo a um impacte negativo, directo, de magnitude reduzidas, certo, irreversível, permanente e pouco significativo, na área efectivamente ocupada pelas fundações, e reversíveis, temporário e pouco significativos na restante área de intervenção. Salienta-se ainda uma relação de proximidade sobre áreas de RAN, designadamente o apoio 37 que se localiza a cerca de 9 m, não se esperando contudo afectação da RAN pela implantação deste apoio.
Relativamente ao perímetro de rega da levada da Fareja, verifica-se que este não será afectado pela
construção dos apoios (vd. Desenho 4 - Carta de Solos e Aptidão da Terra para a Agricultura, nas
Peças Desenhadas). Da mesma forma, não se espera afectação desta área pela circulação e operação
de veículos e máquinas e equipamentos afectos à obra, no local de trabalho e nas vias de acesso,
uma vez que esta área encontra-se distanciada do apoio mais próximo (apoio 59) cerca de 131 m.
Nesta fase ocorrerá também a compactação dos solos decorrente da movimentação de maquinaria e
veículos, havendo ainda a considerar a definição de locais destinados ao parqueamento de máquinas, depósito de materiais de construção, instalação dos estaleiros e abertura de acessos, acções estas que provocarão, também, a compactação dos solos e a perda, ainda que temporária e reversível,
das propriedades físicas e mecânicas dos solos. Estes impactes são negativos, de reduzida magnitude, temporários, localizados e pouco significativos.
Por último, a potencial poluição do solo, em resultado de derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis é um cenário pouco provável, no entanto, numa eventual ocorrência determinarão impactes negativos, considerados significativos no âmbito local, incertos e cuja magnitude depende da
quantidade de substâncias envolvidas.
7.7.2.2 - Ocupação do solo
Os impactes sobre a actual ocupação do solo, no que diz respeito à implantação dos apoios da
LAF.RA-SFAF, a 150 kV, referem-se, essencialmente, às actividades de desmatação e movimentação de terras e ocupação do terreno pelas componentes do Projecto. Estas áreas correspondem a
uma ocupação maioritariamente de povoamentos florestais mistos, matos e matos com povoamento
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de folhosas (vd. Quadro 7.3 e Desenho 5 - Carta de Ocupação de Solos e Biótopos, nas Peças Desenhadas).
QUADRO 7.3 – Classes de ocupação do solo directamente afectadas pelo Projecto durante a fase de
construção
CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO

APOIOS

TOTAL DE
APOIOS

ÁREA
AFECTADA
(m2)

35; 36; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 50; 51; 52;
53; 54; 55; 56; 59; 60; 61

18

7 200

34; 37; 38; 39; 40, 49; 57; 58; 62

9

3 600

32; 33; 48

3

1 200

43

1

400

31

12 400

Áreas florestais
Povoamentos florestais mistos (Px)
Matos com povoamento de folhosas (Ma+Fl)
Áreas naturais
Matos (Ma)
Áreas agrícolas
Culturas anuais (Ca)
Total

Esta alteração à ocupação do solo conduz a impactes negativos, directos, certos, com significância e
magnitude reduzidas a moderadas (atendendo à importância económica e social das áreas afectadas), irreversíveis e permanentes na área efectivamente ocupada pelas fundações, e reversíveis e
temporários na área total da intervenção.
Realça-se, mesmo assim, que todas estas ocupações serão objecto de adequada negociação com os
proprietários, minimizando-se, desta forma, os impactes sobre os usos dos solos, já de si, reduzidos.
Importa também analisar os impactes associados ao eventual corte e decote da vegetação arbórea na
faixa de protecção que corresponde a uma faixa de 45 m de largura (22,5 m centrados no eixo da linha), onde a presença de espécies arbóreas, especialmente de crescimento rápido, exige que sejam
garantidas as distâncias de segurança exigidas pelo RSLEAT e especificações da REN, S.A. Neste
sentido, com base na criação deste buffer, foi efectuada uma análise espacial sobre as classes de
ocupação (shapefile) apresentadas no Desenho 5 - Carta de Ocupação de Solos e Biótopos (Peças
Desenhadas), sendo o resultado sintetizado no Quadro 7.4.
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QUADRO 7.4 – Classes de ocupação do solo directamente afectadas
pela faixa de protecção da linha
ÁREA
AFECTADA (ha)

%

Culturas anuais

1,49

2,4

Culturas anuais associadas a culturas permanentes

1,52

2,5

Culturas de regadio

0,19

0,3

Vinha

0,81

1,3

Espaços florestais degradados, cortes e novas plantações

0,37

0,6

Povoamentos Florestais Mistos

37,95

61,5

Matos com povoamentos de folhosas

15,09

24,5

Matos

3,27

5,3

Planos de Água

0,03

0,05

Espaços de actividades industriais, comerciais e de equipamentos gerais

0,03

0,05

Espaço urbano

0,09

0,1

Improdutivo

0,35

0,6

Rede viária

0,5

0,8

61,69

100

CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO

Áreas agrícolas

Áreas florestais

Áreas naturais

Áreas artificializadas

Total

Da análise do Quadro anterior (Quadro 7.4), verifica-se que os impactes derivados da faixa de protecção são mais significativos nos povoamentos florestais mistos e nos matos com povoamentos de
folhosas, sendo necessário proceder ao corte e desbaste das espécies florestais. Desta forma, procede-se, no Quadro 7.5, a uma caracterização mais detalhada dos povoamentos florestais atravessados
e afectados pelo Projecto.
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QUADRO 7.5 – Caracterização detalhada das áreas de povoamentos florestais atravessadas e afectadas pelo Projecto
ÁREA
AFECTADA
(ha)

CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA

Matos com
povoamento de folhosas

1,73

Eucaliptos
(Eucaliptus spp)
com vestígios de
incêndio

Povoamentos
florestais mistos

4,35

Eucaliptos
(Eucaliptus spp)

3,6

Eucaliptos
(Eucaliptus spp).
Detectaram-se in
loco algumas
manchas de
eucaliptos ardidas,
junto ao apoio 37

Matos com
povoamentos de
folhosas e resinosas

6,98

Pinheiros bravos
(Pinus pinaster),
eucaliptos
(Eucaliptus spp.) e
carvalhos
(Quercus spp.)

Povoamentos
florestais mistos

6,26

Eucaliptos
(Eucaliptus spp)

APOIO/
EXTENSÃO

POVOAMENTOS
FLORESTAIS

33 ao 34
385 m de
extensão

34 ao 35
966 m de
extensão

35 ao 37
800 m
de extensão

Povoamentos
florestais mistos

37 ao 40
1552 m
de extensão

FOTOGRAFIA

41 ao 42
1390 m de
extensão
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QUADRO 7.5 – Caracterização detalhada das áreas de povoamentos florestais atravessados e afectados pelo Projecto (cont.)
APOIO/
EXTENSÃO

POVOAMENTOS
FLORESTAIS

ÁREA
AFECTADA
(ha)

CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA

6,89

Pinheiros bravos
(Pinus pinaster),
eucaliptos
(Eucaliptus spp.) e
carvalhos
(Quercus spp.)

13,92

Eucaliptos
(Eucaliptus spp.) e
pinheiros bravos
(Pinus pinaster)

6,51

Pinheiros bravos
(Pinus pinaster) e
eucaliptos (Eucaliptus spp.)

4,05

Eucaliptos
(Eucaliptus spp.) e
pinheiros bravos
(Pinus pinaster)

1,79

Eucaliptos
(Eucaliptus spp.)
com alguns
pinheiros bravos
(Pinus pinaster)

43 ao 48
1531 m
de extensão

Povoamentos
florestais mistos

49 ao 56
3093 m
de extensão

Povoamentos
florestais mistos

56 ao 59
1446 m
de extensão

Matos com
povoamentos de folhosas

59 ao 61
900 m
de extensão

Povoamentos florestais mistos

61 até à
subestação
Matos com folhosas
398 m
de extensão

FOTOGRAFIA

Face à descrição efectuada no Quadro anterior (Quadro 7.5), os impactes expectáveis classificam-se
como negativos, directos, localizados e moderadamente significativos.
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A instalação dos estaleiros poderá implicar a alteração da ocupação do solo nesses locais. Apesar de
nesta fase do Projecto ainda se desconhecer a sua localização exacta (só a definir pelo empreiteiro),
prevê-se que esta actividade possa envolver, corte de vegetação, remoção e limpeza da camada mais
superficial do solo. No entanto, refere-se que, geralmente, são propostos para os estaleiros, locais
que possuam já infra-estruturas, ainda que provisórias, de águas, esgotos, electricidade e telefones.
Ainda assim, são apresentadas, no Desenho 25 – Carta de restrições à localização dos estaleiros e
parques de materiais (Peças Desenhadas), as áreas interditas à localização destas infra-estruturas. O
impacte originado será, assim, negativo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito local, temporário, reversível, directo e minimizável.
Salienta-se ainda que qualquer local escolhido para os estaleiros terá de ter a aprovação da REN,
S.A., com o apoio da equipa de Acompanhamento Ambiental.

7.7.3 - Fase de exploração
7.7.3.1 - Solos
Após a conclusão da obra, a vegetação natural das áreas envolventes dos apoios tenderá gradualmente a fixar o solo, reduzindo os efeitos erosivos, provocados temporariamente durante a
obra.
Considerando que, na fase de exploração, a área efectivamente ocupada por cada apoio é de
cerca de 120 m2, a afectação total aferida sobre os solos e sua aptidão agrícola será de cerca de
3 720 m2 para o total dos apoios. A esta afectação está associado um impacte negativo, directo,
de magnitude e significância reduzidas atendendo à dimensão do Projecto, certo, permanente e
irreversível.
Quanto às áreas integradas no regime de RAN, verifica-se a afectação de um único apoio, sendo
a sua afectação de 55 m2 (apoio tipo DLA1) o que representa um impacte negativo, directo, de
magnitude e significância reduzidas atendendo à dimensão da área afectada, certo, permanente e
irreversível.
7.7.3.2 - Ocupação do solo
Na fase de exploração, os impactes negativos permanentes identificados na fase de construção
manter-se-ão, uma vez que é durante esta fase que se dá a conversão definitiva da ocupação do
solo.
Salienta-se contudo que parte da área afectada é recuperada, estando essa análise patente no Quadro
7.6. Efectivamente, dos 12 400 m2 utilizados durante a fase de construção, cerca de 8 4680 m2 serão
recuperados na fase de exploração.
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Da análise efectuada considera-se assim que os impactes na ocupação do solo são negativos,
certos, mas de magnitude e significado reduzidos, atendendo à importância económica e social
das áreas afectadas, assim com à área efectivamente afectada pela colocação dos apoios da
LAF.RA-SFAF, a 150 kV.
QUADRO 7.6 – Classes de ocupação do solo directamente afectadas pelo Projecto
CLASSES DE OCUPAÇÃO DO SOLO

APOIOS

TOTAL DE
APOIOS

ÁREA
AFECTADA (m2)

35; 36; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 50; 51;
52; 53; 54; 55; 56; 59; 60; 61

18

2 160

34; 37; 38; 39; 40, 49; 57; 58; 62

9

1 080

32; 33; 48

3

360

43

1

120

31

3 720

Áreas florestais
Povoamentos florestais mistos (Px)
Matos com povoamento de folhosas (Ma+Fl)
Áreas naturais
Matos (Ma)
Áreas agrícolas
Culturas anuais (Ca)
Total

Em relação à afectação de áreas florestais pela faixa de protecção da LAF.RA-SFAF, a 150 kV,
esta constitui, em termos de uso e ocupação do solo, o impacte mais relevante, classificando -se
como certo, reversível, de magnitude moderada, no entanto globalmente pouco significativo,
considerando a reduzida área de afectação.
Refira-se que a prática da REN,S.A. tem sido, caso os proprietários estejam de acordo, proceder
à reconversão do uso do solo através da plantação de espécies de crescimento lento. Refira-se
que este tipo de prática é voluntária, não podendo constituir uma obrigação tendo em conta que
apenas é constituída uma servidão de passagem.

7.7.4 - Fase de desactivação
7.7.4.1 - Solos
A descompactação e libertação dos espaços ocupados pelos apoios, após a remoção de todas as estruturas, conduzirá a um impacte positivo reduzido, com algum significado nos apoios que se localizarem em áreas de RAN (apoio 43).
7.7.4.2 - Ocupação do solo
Nesta fase, e ultrapassados os impactes directos resultantes das intervenções propostas, será reposta
a situação actual da ocupação do solo, o que terá reflexos positivos. É considerado como um impacte positivo, de reduzida magnitude, pouco significativo, atendendo à área efectivamente ocupada re20713_md
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lativamente a dimensão do Projecto e, significativo, no que se refere à liberação da faixa de protecção da LAF.RA-SFAF, a 150 kV.

7.8 - ECOLOGIA
7.8.1 - Considerações gerais
A avaliação dos impactes do Projecto em análise sobre a componente ecológica é feita para as fases
de construção, de exploração e de desactivação do Projecto, dadas as especificidades destas três fases.
Na fase de construção os impactes encontram-se associados à abertura de acessos, decapagem e terraplenagem, movimentação de maquinaria e pessoal afecto à obra, construção de apoios e instalação
dos estaleiros.
Na fase de exploração os impactes associam-se à destruição do coberto vegetal na área de implantação dos apoios e abertura da faixa de protecção, o que poderá perturbar algumas espécies faunísticas. O principal impacte consiste na mortalidade de vertebrados voadores por colisão com os cabos
condutores, podendo também ocorrer electrocussão ainda que seja bastante rara.
Os impactes na fase de desactivação deverão ser semelhantes aos identificados na fase de construção.

7.8.2 - Fase de construção
7.8.2.1 - Flora e vegetação
Os impactes sobre a flora e a vegetação decorrentes da execução deste Projecto serão sobretudo resultantes da decapagem, depósito e movimentação de terras, da instalação e operação de estaleiros,
da abertura dos acessos, da implantação dos apoios, e do acréscimo de circulação de pessoas e maquinaria inerente a este tipo de obra.
As acções referidas irão originar as seguintes afectações:
 Destruição do coberto vegetal em toda a área de afectação do Projecto;
 Alterações pontuais e temporárias do coberto vegetal, em especial junto das áreas onde
ocorram movimentação de terras e junto aos acessos à obra, aos estaleiros ou onde o tráfego
se sinta com maior intensidade.
Prevê-se que este empreendimento poderá originar impactes negativos que resultam das alterações
ecológicas na área afecta ao Projecto e envolvência. Da sua implantação, deverá resultar uma densi20713_md
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dade considerável de intervenções, o que implicará o eventual corte e decote da vegetação arbórea
numa parte da área afecta ao Projecto.
De acordo com a caracterização da área desenvolvida na situação de referência, no corredor em estudo não foram assinaladas comunidades vegetais potencialmente representativas de habitats com
estatuto de protecção, de acordo com o Decreto-Lei nº.49/2005, de 24 de Fevereiro (Anexo A-I).
Durante a execução dos estaleiros de obra e dos caminhos de acesso, mais concretamente na fase de
desmatação, o coberto vegetal será destruído. Da mesma maneira, prevê-se que no local de instalação de cada apoio da LAF.RA-SFAF, a 150 kV seja desmatada uma área equivalente a 400 m2.
De acordo com os resultados apresentados no Quadro 7.7, verifica-se que os biótopos onde a intervenção será desenvolvida correspondem a áreas de povoamento florestal misto e zonas de matos
com povoamentos florestais.
QUADRO 7.7 – Biótopos afectados pela implementação do Projecto
BIÓTOPO

ÁREA A INTERVENCIONAR NA
COLOCAÇÃO DOS APOIOS (ha)

% ÁREA A
INTERVENCIONAR

Povoamento florestal misto

0,72

60,0

Matos com povoamento florestal

0,32

26,7

Matos

0,12

10,0

Culturas anuais

0,04

3,3

1,20

100

TOTAL

Tal como para a ocupação do solo, para a ecologia importa também analisar os impactes associados
ao eventual corte e decote da vegetação arbórea, não apenas na zona de colocação do apoio, mas
também na faixa de protecção que corresponde a uma faixa de 45 m de largura centrada no eixo da
linha, onde, atendendo à presença de espécies arbóreas, especialmente de crescimento rápido, deverão ser garantidas as distâncias de segurança exigidas pelo RSLEAT e as especificações da REN,
S.A..
De referir que esta afectação será mais significativa caso ocorra corte ou desbaste de espécies de
carvalhos, mas que ocorrem com pouca preponderância no corredor em estudo. Como já foi referido
na situação de referência, apenas se identificou uma mancha de carvalhal com Quercus robur entre
os apoios 39 e 40, num estado que pode corresponder ao do habitat do anexo B-I do Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de Abril: Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica,
subtipo 9230pt1, correspondente a Carvalhais de Quercus robur. As restantes formações onde se
pode encontrar esta espécie de carvalho correspondem a estados bastante alterados deste habitat:
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matos com carvalhos esparsos ou povoamentos florestais mistos com dominância de pinheiro-bravo
ou eucaliptal.
Da análise da cartografia que se apresenta nos Desenhos 5 e 6, nas Peças Desenhadas prevê-se que a
edificação de apoios da LAF.RA-SFAF, a 150 kV venha a afectar formações com presença de quercíneas, mas não se prevê a afectação da mancha do habitat 9230pt1 identificada. Com a criação prevista da faixa de segurança para a LAF.RA-SFAF, a 150 kV, em que são abatidas árvores de crescimento rápido como pinheiros ou eucaliptos, poderão vir a ocorrer alguns abates de carvalhos em
zonas onde a linha se encontra mais próxima do solo. Contudo, por se situarem em zonas de vale, as
áreas identificadas do habitat 9230pt1 não deverão ser afectadas por esta situação. No entanto, e para tentar minimizar eventuais abates pontuais, efectuou-se uma análise mais detalhada cruzando a
localização das manchas com as alturas das mesmas à LAF.RA-SFAF, a 150 kV. No Quadro 7.8
apresentam-se os resultados.
QUADRO 7.8 – Afectação de povoamentos de carvalho e habitat 9230
pela faixa de protecção da LAF.RA-SFAF, a 150 kV
VÃO

ALTURA DA COPA AOS
CABOS INFERIORES
(M)

AVALIAÇÃO DE MEDIDAS PROPOSTAS

34/29 – 35/28

18,9

Acima da distância regulamentar. Não é necessário abate.

40/23 – 41/22

11,4

Acima da distância regulamentar. Não é necessário abate.

41/22 – 42/21

10,6

Acima da distância regulamentar. Não é necessário abate.

42/21 – 43/20

23,8

Acima da distância regulamentar. Não é necessário abate.

44/19 – 45/18

13,0

Acima da distância regulamentar. Não é necessário abate.

Como tal, estima-se que o impacte sobre povoamentos de quercíneas se classifique como negativo,
directo, de reduzida magnitude, irreversível, pouco provável, permanente e pouco significativo a
significativo, dependendo da dimensão e grau de preservação dos exemplares a afectar.
Prevê-se ainda que alguns apoios incidam sobre áreas do habitat do anexo B-I do Decreto-Lei
n.º 140/99, de 24 de Abril: Charnecas secas europeias, subtipo 4030pt2, correspondentes aos tojais e
urzais-tojais galaico-portugueses não litorais. Tratando-se de um subtipo de charneca seca muito
comum no Sector Galaico-Português, considera-se este impacto como negativo, directo, de reduzida
magnitude, irreversível, certo, permanente e pouco significativo.
De uma forma geral, os impactes sobre a flora classificam-se como negativos, directos, de reduzida
magnitude, irreversíveis, certos, permanentes e pouco significativos a significativos, de acordo com
os habitats afectados.
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Nos locais onde decorrerão actividades de desmatação e decapagem verificar-se-á a colonização dos
solos alterados, pois as comunidades vegetais envolventes encontram-se mais vulneráveis. Assim, é
previsível que nos próprios espaços, bem como na envolvente, surjam uma série de espécies invasoras e/ou exóticas, estranhas a este espaço, que desempenham o papel de colonizadoras e que conduzem seguramente a alterações pontuais na composição florística.
Face ao exposto, durante um período mais ou menos longo ocorrerão muito provavelmente impactes sobre as comunidades vegetais, devido ao efeito de competição, considerando-se um impacte
negativo, directo, provável, de magnitude reduzida, temporário, reversível e pouco significativo,
uma vez que as comunidades vegetais afectadas incorporam já espécies exóticas.
Poderão ainda ocorrer afectações indirectas devido à emissão de poeiras resultantes das movimentações de terra, bem como da circulação de maquinaria e veículos de transporte em acessos não asfaltados.
A emissão de poeiras para a atmosfera afecta o coberto vegetal na medida em que reduz a capacidade fotossintética pela deposição do pó nas superfícies foliares. Estas afectações serão tanto mais
gravosas quanto maior for o número de exemplares afectados. Estes impactes serão negativos, indirectos, de reduzida magnitude, pouco significativos a significativos, certos, temporários e reversíveis.
Relativamente aos acessos, os mesmos serão recuperados no final da construção de forma a favorecer a recuperação da vegetação.
7.8.2.2 - Fauna
Os impactes sobre a fauna, decorrentes da implementação do Projecto em avaliação, serão essencialmente resultantes das actividades que promovem a redução dos seus habitats de ocupação. Tal
como foi referido no capítulo anterior a eliminação do coberto vegetal é inevitável mas o facto de se
tratar de pequenas áreas faz com que praticamente não exista uma perda de habitats para a maioria
dos grupos faunísticos.
As actividades de desmatação, decapagem e movimentações de terra, implicam a perda dos habitats
na área de intervenção. Os impactes associados a esta acção far-se-ão sentir sobretudo para as espécies que dependem dos habitats afectados, que têm áreas vitais menores e/ou que são mais sensíveis
à perturbação antropogénica. Os trabalhos darão ainda origem a um aumento da perturbação e potenciam a ocorrência de mortalidade directa. Esta mortalidade é muito variável consoante os hábitos
das espécies em presença, bem como da época do ano em que se realizem os trabalhos, sendo que
genericamente o período mais sensível corresponde a época de reprodução ou de hibernação.
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Estes impactes serão negativos, directos, de reduzida magnitude, pouco significativos, certos, temporários e reversíveis.
A circulação de maquinaria e de veículos aumenta a perturbação de origem antropogénica, com o
que se propicia o aumento do efeito de exclusão sobre a comunidade faunística, nomeadamente
mamíferos, e se potencia a ocorrência de mortalidade directa, as quais à semelhança da acção anterior variam com os hábitos das espécies em presença, bem como da época do ano em que se realizem os trabalhos.
Estes impactes serão negativos, directos, de reduzida magnitude, pouco significativos, prováveis,
temporários e reversíveis.
Adicionalmente a circulação de maquinaria e de veículos pode ter efeitos negativos ao potenciar a
ocorrência de derrames acidentais de produtos tóxicos sobre meios naturais, havendo, consequentemente, um efeito sobre o meio. No entanto, a ocorrência deste tipo de acções é improvável, se forem tidas em conta as boas práticas de utilização e manutenção adequada da maquinaria e veículos.
Contudo, a ocorrerem, o impacte induzido por esta actividade sobre a fauna será negativo, directo,
de magnitude muito reduzida, pouco significativo, improvável, temporário e reversível.
Salienta-se ainda que de acordo com o “Manual de apoio à análise de projectos relativos á instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica”, do ICNB (Junho, 2010), o
corredor em estudo não incide em áreas muito críticas, críticas ou sensíveis para a componente Avifauna.

7.8.3 - Fase de exploração
7.8.3.1 - Flora e vegetação
Durante a fase de exploração, os impactes originados na fase de construção assumirão um carácter
definitivo, nomeadamente os impactes negativos directos que resultarão da manutenção dos biótopos ocupados pelos apoios.
As áreas afectadas pela implantação dos apoios serão mantidas sem cobertura vegetal durante toda a
fase de exploração da infra-estrutura. No entanto, uma vez que se trata de áreas de reduzida dimensão e de biótopos sem maior interesse conservacionista, serão sentidos impactes negativos certos,
pouco significativos, de reduzida magnitude, permanentes, reversíveis e localizados na área de intervenção.
O impacte resultante das acções de manutenção do corredor da LAF.RA-SFAF, a 150 kV está previsto apenas nas zonas de povoamento florestal. Desta forma, uma vez que se trata de unidades com
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reduzido valor florístico, considera-se o impacte negativo, localizado, de reduzida magnitude e significado, reversível e localizado.
7.8.3.2 - Fauna
Durante a fase de exploração da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, no decote de árvores previsto é importante dar especial atenção à possível existência de ninhos de diversas espécies que entretanto possam ter colonizado essas árvores. Não se prevê, no entanto, que esta seja uma situação muito comum e que, a ocorrer, se restrinja às espécies pouco sensíveis do ponto de vista ecológico, não criando assim impactes significativos.
Tendo em atenção às características da LAF.RA-SFAF, a 150 kV é expectável que possam vir a
ocorrer mortalidade por colisão de aves.
Contudo, e ainda que se possam esperar afectações pontuais, não é de esperar que ocorram perdas
continuadas e que possam pôr em causa o equilíbrio ecológico das populações locais. Considera-se,
assim, o impacte como negativo, de magnitude reduzida, potencial, pouco significativo, mas irreversível.
O facto de se ter identificado para esta região espécies não ameaçadas mas com elevado risco de colisão, torna pertinente a proposta, como medida específica para a componente de avifauna, da sinalização preventiva da LAF.RA-SFAF, a 150 kV nos vãos: 33/30 a 36/27, 40/23 a 42/21 e 57/6 a
60/3. A sinalização preventiva deve resultar da montagem de sinalizadores (Bird Flight Diverter –
BFD) de 20 em 20 metros em cada cabo de terra, dispostos alternadamente, o que em perfil resultará num espaçamento de 10 em 10 metros.

7.8.4 - Fase de desactivação
Na fase de desactivação, na eventualidade de ocorrer, serão esperados impactes na flora semelhantes aos da fase de construção, associados às acções para desactivação da LAF.RA-SFAF, a 150 kV,
uma vez que é expectável a movimentação de máquinas e pessoal. Assim, serão esperados impactes
negativos, directos ou indirectos, de reduzida magnitude, pouco significativos e mitigáveis.
Durante esta fase, serão ainda expectáveis afectações pontuais de habitat devido ao aumento de perturbação (ruído e presença humana). A nível da fauna estes impactes serão temporários e reversíveis, considerando-se como impactes negativos, pouco significativos e mitigáveis.
Considera-se ainda que haverá impactes positivos nesta fase associados à retirada de um obstáculo
que pode proporcionar episódios de mortalidade, nomeadamente sobre avifauna.
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7.9 - AMBIENTE SONORO
7.9.1 - Considerações gerais
A identificação e avaliação dos impactes no ambiente sonoro que se apresenta foi realizada em relação às três fases de implementação do Projecto em análise, a fase de construção, a fase de exploração e a fase de desactivação, sendo que para a fase de exploração não são esperados impactes.

7.9.2 - Fase de construção
As diversas actividades que integram a fase de construção gerarão diferentes impactes no ambiente
sonoro e dependem da natureza dos trabalhos em curso, podendo-se diferenciar da seguinte forma:


Actividades em estaleiros
A circulação de veículos afectos à obra, para transportes de materiais, constitui uma fonte de
ruído. Por outro lado, a própria actividade dos estaleiros, será também uma fonte de ruído,
que provocará o aumento dos níveis sonoros na envolvente.
O impacte será negativo, mais ou menos significativo de acordo com o nível sonoro actual e
com o número de receptores afectados, temporário e reversível.



Construção de fundações e colocação de apoios
As actividades relacionadas com a construção das fundações e colocação de apoios, constituirão, por si só, o principal impacte relacionado com a fase de construção devido ao tipo de
máquinas necessárias para as mesmas. Estas actividades provocarão aumento dos níveis de
ruído e de vibrações nas habitações mais próximas dos locais onde se prevê este tipo de actividades. Este impacte será negativo, de magnitude e significância reduzidas, temporário,
reversível e localizado.



Movimentação de terras
A movimentação de terras está intimamente relacionada com os meios empregues para a
mesma. Esta fase implica, sempre, a presença de maquinaria pesada no terreno e a circulação de viaturas nos troços de acesso ao local em construção e nas vias de comunicação nas
imediações do projecto.
De uma forma geral o impacte é negativo, pouco significativo, certo, reversível e temporário
para as povoações na envolvente.
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No Quadro 7.9 apresentam-se os valores de potência sonora vigentes no Anexo V do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro, que estabelece as Regras em matéria de Emissões
Sonoras de Equipamento para Utilização no Exterior (R.E.S.E.U.E), e que devem ser observados durante a fase de construção.
QUADRO 7.9 – Requisitos de R.E.S.E.U.E. para a fase de construção

TIPO DE EQUIPAMENTO

P: POTÊNCIA INSTALADA EFECTIVA (kW)
Pel(16): POTÊNCIA ELÉCTRICA (kW)
m: MASSA DO APARELHO (kg)
L: ESPESSURA TRANSVERSAL DE CORTE
(cm)
P 8

NÍVEL ADMISSÍVEL DE
POTÊNCIA SONORA
EM dB(A) / 1 pW

8 < P  70
P > 70

105
106
86+11 log(P)

Dozers, carregadoras e escavadorascarregadoras, com rasto contínuo

P  55
P > 55

103
84+11 log(P)

Dozers, carregadoras e escavadorascarregadoras, com rodas; dumpers, niveladoras, compactadores tipo carregadora, empilhadores em consola com motor de combustão, gruas móveis, compactadores (cilindros
não vibrantes), espalhadoras-acabadoras,
fontes de pressão hidráulica

P  55
P > 55

101
82+11 log(P)

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de
construção, motoenxadas

P  15
P > 15

93
80+11 log(P)

m  15
15 < m < 30
m ≥ 30

105
92+11 log m
94+11 log m

-

96+ log(P)

Pel  2
2 < Pel  10
Pel > 10

95+log Pel
96+log Pel
95+log Pel

P  15
P > 15

97
95+2 log(P)

L  50

94
98
98
103

Compactadores (cilindros vibrantes, placas
vibradoras e apiloadores vibrantes)

Martelos manuais demolidores e perfuradores
Gruas-torres
Grupos electrogéneos de soldadura e potência

Compressores

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras

50 < L  70
70 < L  120
L > 120

16 Pel para grupos electrogéneos de soldadura: a intensidade de corrente convencional de soldadura multiplicada pela tensão convencional de carga
para o valor mais baixo da taxa de laboração do fabricante. Pel para grupos electrogéneos de potência: potência primária, de acordo com a ISO 85281:1993, cláusula 13.3.2.
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7.9.3 - Fase de exploração
Refira-se que o ruído emitido pelas linhas de muito alta tensão resulta do chamado “efeito coroa”,
que mais não é do que um conjunto de descargas parciais que se formam na envolvente à superfície
do cabo condutor, onde o campo eléctrico é mais intenso. Estas descargas parciais têm inicio sempre que o campo eléctrico na superfície dos cabos condutores excede um limiar, o chamado campo
eléctrico critico. Este limiar depende, entre outros factores, do raio e da forma da superfície do condutor e das características do dieléctrico, neste caso o ar. Já o campo à superfície dos cabos condutores depende da tensão da linha e do diâmetro dos próprios cabos condutores (e/ou o n.º de subcondutores em caso de feixe).
No caso particular da abertura da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, por razões de necessidade de capacidade de transporte elevada a configuração de condutores escolhida foi 2 condutores por fase, do tipo
ACSR595 (ZAMBEZE), que normalmente é utilizada no nível de tensão de 400kV.
Assim, consegue-se uma capacidade de transporte de energia superior ao normal, para este neste nível de tensão, e adequada às necessidades.
Para além disso, por se tratar de uma configuração de condutores de diâmetro elevado em feixe, o
campo eléctrico resultante na superfície é muito baixo, na ordem dos 6kV/cm.
Este valor é de tal forma baixo que o efeito coroa é desprezável, resultando num ruído particular da
linha nulo (note-se que o campo eléctrico crítico, para os condutores utilizados pela REN, SA, varia
entre os 15kV/cm e os 16kV/cm).
Efectivamente, o próprio modelo que serviu de base ao desenvolvimento da metodologia de cálculo
da REN, descrita na Especificação Técnica da REN ET-0011 (edição 5, de 2012-03-02), e desenvolvido pela BPA (Bonneville Power Administration) apenas é aplicável para valores de campo
eléctrico à superfície dos cabos condutores entre 13kV/cm e os 24kV/cm. De facto, para valores
abaixo dos 13kV/cm, em situações normais, o ruído é praticamente imperceptível, e acima dos
24kV/cm a exploração da linha torna-se impraticável devido às perdas
Pode-se assim afirmar que o ruído particular desta linha, devido à sua configuração específica em
termos de cabos condutores e tensão de operação, é nulo.
Deste modo, e relativamente ao critério de exposição máxima, verifica-se que não existe impacte
decorrente do desenvolvimento do Projecto em análise, dado que não se verifica incremento dos níveis sonoros nem alteração do estado sonoro.
No Anexo II do Anexo V – Ambiente Sonoro, do Volume III, encontra-se a Especificação Técnica
da REN ET-0011.
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7.9.4 - Fase de desactivação
Os impactes no ambiente sonoro, decorrentes da fase de desactivação, são da mesma natureza dos
identificados na fase de construção, contudo apresentam um significado e magnitude inferiores
atendendo ao reduzido período de tempo em que ocorrem.

7.10 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO
SOLO
No presente ponto, analisam-se os impactes associados à implantação da LAF.RA-SFAF, a 150 kV,
no contexto das propostas de ordenamento e desenvolvimento e (in)compatibilidades e
(des)ajustamentos entre o uso do solo e condicionantes, sujeitas a servidões legais, tendo-se procedido à verificação da compatibilidade do Projecto: i) no contexto dos IGT; e ii) face ao consignado
nas condicionantes sujeitas a servidões administrativas e restrições de utilidade pública.

7.10.1 -

Fase de construção

7.10.1.1 - Instrumentos de gestão territorial
PROF Baixo Minho
De acordo com o referido na caracterização da situação actual do ambiente (ver subcapítulo 4.9 –
Ordenamento do Território e Condicionantes ao Uso do Solo), verifica-se que as intervenções previstas, para a fase de construção, não incidirão sobre espaços florestais de uso condicionado, não
sendo, expectável a este nível, qualquer tipo de impacte.
PROT Norte
De acordo com o referido na caracterização da situação actual do ambiente (vd. subcapítulo 4.9 –
Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo), verifica-se a compatibilidade do Projecto com este instrumento, resultante do seu enquadramento num dos seus princípios: “Assegurar o
abastecimento em condições de adequação ambiental, contribuindo para a competitividade da actividade económica”. São, por isso, expectáveis impactes positivos, embora de magnitude e significância reduzidas, no contexto regional.
PDM de Fafe e de Guimarães
No que se refere ao uso do solo definido em sede de PDM, e de acordo com o observado na Carta
de Ordenamento do Território, apresentada no Desenho 8 – Carta de Ordenamento do Território
das Peças Desenhadas, as acções inerentes à fase de construção susceptíveis de gerarem impactes
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(implantação dos apoios – considerando uma afectação de cerca de 400 m2 por cada apoio) incidirão sobre as classes de espaço identificadas no Quadro 7.13.
QUADRO 7.10 - Classes de espaço afectadas pela implantação dos apoios na fase de construção
CONCELHO

Fafe

CLASSE DE ESPAÇO

APOIOS

Área (ha)

Floresta de produção de
material lenhoso

34, 35, 51, 52, 53, 54, 58,
59, 60, 61, 62

0,44

Floresta de reconversão
condicionada

33

0,04

32, 36, 37, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 55, 57

0,56

Área de salvaguarda estrita

43, 56

0,08

Área florestal

38, 39

0,08

40

0,04

Áreas florestais

Área de salvaguarda estrita + Área florestal
Guimarães

Zona de construção

De acordo com o constante no Quadro anterior, verifica-se que os apoios incidirão sobre áreas florestais, áreas de salvaguarda estrita e zona de construção.
De acordo com os regulamentos dos PDM interferidos, nas áreas classificadas como floresta de
produção de material lenhoso não se deverá proceder a cortes rasos ou a cortes finais em áreas superiores a 5 ha (artigo 44.º do regulamento do PDM de Fafe).
Quanto aos espaços classificados como floresta de reconversão condicionada, o artigo 43.º do
mesmo regulamento, dispõe que estes espaços são susceptíveis de outros usos, para além do definido em sede de PDM, cingidos, conquanto, à utilização agro-pastoril e florestal.
Com caracter de excepção, poderão vir a integrar-se, nas áreas florestais referidas anteriormente,
outros usos, desde que satisfaçam, cumulativamente, os seguintes condicionamentos:
“a) Não estejam integradas na REN;
b) Sejam anexas a áreas urbanas ou áreas urbanizáveis que já não apresentem disponibilidade de terrenos para construção e ou instalação de equipamentos colectivos;
c) A sua localização satisfaça aos objectivos gerais de ordenamento do PDM;
d) Apresentem dimensão, condições morfológicas, construtivas e de exposição solar adequadas” (artigo 45.º).
Salienta-se ainda que, de acordo com o disposto no nº 7 do artigo 46º (do PDM de Fafe), em áreas
de floresta de reconversão condicionada não incluídas na REN é permitida a edificação e outras uti20713_md
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lizações não florestais, quando esteja em causa as vias de comunicação e outros empreendimentos
ou construções de interesse público, nomeadamente a implantação de equipamentos colectivos não
integráveis em áreas urbanas e urbanizáveis.
No respeitante às Áreas florestais, quando classificadas como áreas de floresta condicionada deverá
ser dada especial atenção ao constante do artigo 40.º do regulamento do PDM de Guimarães.
“1 - Deverão apenas ser autorizadas medidas que visem a preservação dos recursos naturais
ou paisagísticos a preservar, ou seja, serão de evitar as intervenções que agravem a erosão e
degradação dos solos (…).
5 - Não são de autorizar quaisquer construções que não sejam complementares ou de apoio
ao uso permitido.”
Se, por outro lado, se tratar de áreas de floresta não condicionada, é referido, no artigo 41.º do
mesmo regulamento, que:
“(…) 2 - Não são permitidos projectos de loteamento para fins construtivos, admitindo-se,
contudo, construção nas seguintes condições:
b) Equipamentos de interesse municipal;
3 - Estas construções só poderão ser permitidas caso não afectem as áreas envolventes, quer
do ponto de vista paisagístico quer da sua utilização, e não podendo contradizer o conteúdo
da secção I do capítulo II deste regulamento, não podendo a impermeabilização do solo ultrapassar 20% da área total do terreno.”
Por fim, e caso as áreas florestais presentes constituam áreas de floresta complementar, é disposto,
no artigo 43.º, o seguinte:
“1 – (…) não são permitidas práticas de destruição total do coberto vegetal e outras que prejudiquem o seu papel estruturante e de compartimentação da paisagem, destinando-se à
exploração florestal, de uma forma complementar ou não à actividade agrícola, ao fomento da silvo-pastorícia ou à exploração de recursos cinegéticos.
2 - Não são de autorizar quaisquer construções que não sejam complementares ou de apoio
ao uso permitido, e somente quando se verifique não afectarem este uso.”
Para as Áreas de salvaguarda estrita, aplica-se o disposto na legislação em vigor referente aos regimes de REN e RAN (artigos 37.º e 38.º do regulamento do PDM de Guimarães), remetendo-se a
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respectiva avaliação de impactes para o ponto “Servidões administrativas e restrições de utilidade
pública” do presente subcapítulo.
As Zonas de Construção destinam-se essencialmente à localização de actividades residenciais, sendo permitidas outras actividades, nomeadamente comerciais, de serviços, de indústrias e de armazenagem, desde que estas não prejudiquem ou criem condições de incompatibilidade com a actividade
residencial. O corredor em estudo atravessa três tipos de zonas de construção, designadamente, zona
de construção dominante (Tipo II), zona de construção de transição (Tipo III) e zona de construção
industrial e de armazenagem (artigo 8º do regulamento de Guimarães).
Atendendo à exposição efectuada, verifica-se a ausência de impedimentos específicos sobre a implantação de linhas eléctricas, tanto mais que as linhas e outras infra-estruturas integrantes da Rede
Nacional de Transporte beneficiam do estatuto de interesse público, conforme o Decreto-Lei
n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro.
Cabe ainda referir que, numa fase preliminar ao início do Projecto, a área de estudo foi apresentada
a diversas entidades, entre as quais as Câmaras Municipais dos concelhos abrangidos, tendo as
mesmas fornecido elementos dos respectivos PDM, designadamente plantas de ordenamento e condicionantes, elementos estes que serviram de base ao desenvolvimento dos estudos e na sequente
selecção dos corredores e definição do traçado da LAF.RA-SFAF, a 150 kV. Adicionalmente, foram realizadas reuniões em momentos diferentes do Projecto e nas quais não foram apresentadas
pelas edilidades, condicionantes de fundo à sua concretização. Por conseguinte, é expectável a
compatibilidade do Projecto com o modelo territorial definido para os territórios dos municípios em
questão.
7.10.1.2 - Servidões Administrativas e restrições de utilidade pública
Considerando como acções susceptíveis de gerarem impactes sobre as condicionantes ao uso do solo identificadas no corredor em estudo, as acções construtivas associadas à implantação dos apoios,
não se verifica, em função do observado no Desenho 10 – Carta de Condicionantes (Peças Desenhadas), a afectação das seguintes condicionantes, não sendo, por conseguinte, expectável a ocorrência de impactes sobre as mesmas:








Domínio público hídrico (DPH);
Captações de água subterrâneas para abastecimento público;
Obras de aproveitamento hidroagrícola;
Outros valores arqueológicos/patrimoniais/núcleo florestais;
Património arqueológico;
Saneamento e abastecimento de água;
Rede de gás;
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Rede ferroviária;
Rede rodoviária;
Vértices geodésicos e respectivas visadas;
Exploração de granito.

Para as restantes condicionantes interferidas, procede-se nos pontos subsequentes, à análise da
compatibilidade do Projecto com os respectivos regimes jurídicos de protecção.
Reserva Agrícola Nacional (RAN)
O Projecto sob avaliação prevê a colocação de apenas um apoio sobre áreas de RAN (apoio 43), totalizando uma área de afectação de 400 m2 na fase de construção.
Salienta-se ainda uma relação de proximidade sobre áreas de RAN, designadamente o apoio 37 que
se localiza a cerca de 9 m, não se esperando contudo afectação da RAN pela implantação deste
apoio.
De acordo com o respectivo regime (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março), as áreas que nele
integram devem ser afectas à actividade agrícola, constituindo-se áreas non aedificandi (artigo 20.º).
Por conseguinte, só serão excepcionalmente permitidas utilizações não agrícolas, quando não exista
alternativa viável fora das terras e solos da RAN, enquadrando-se nestas características as obras de
construção de infra-estruturas de transporte e distribuição de energia, embora sujeitas a parecer prévio vinculativo da respectiva Entidade Regional da RAN (artigos 22.º e 23.º).
De acordo com a Portaria n.º 162/2011, de 18 de Abril, a viabilização do Projecto dependerá da observância dos limites fixados no respectivo Anexo I, verificando-se, segundo o seu artigo 11.º, que
poderá ser concedido parecer favorável, desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) “Sejam justificadas pelo requerente a necessidade e a localização da obra;
b) O projecto contemple, obrigatoriamente, medidas de minimização quanto à ocupação da área de RAN e quanto às operações de aterro e escavação, na medida da sua
viabilização técnica e económica;
c) Em zonas ameaçadas pelas cheias, se não constituir ou contiver elementos que funcionem como obstáculo à livre circulação das águas”.
Quando a utilização em causa esteja sujeita a procedimento de AIA, a pronúncia favorável da entidade regional da RAN compreende a emissão de parecer prévio vinculativo referido anteriormente
(artigo 23.º Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março).
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Povoamentos florestais percorridos por incêndio
De acordo com o observado na Figura 4.13 – Áreas ardidas e risco de incêndio no corredor em estudo, verifica-se que 13 apoios interferem com povoamentos florestais percorridos por incêndios.
Em conformidade com o regime jurídico de protecção, nestes terrenos (desde que não incluídos em
áreas classificadas como solo urbano por plano municipal de ordenamento do território – PMOT)
ficam proibidas, pelo prazo de 10 anos, entre outras acções, a realização de obras de construção (artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, 22 de Outubro).
Por conseguinte, e tendo em consideração que o incêndio mais recente data do ano de 2013, verifica-se uma incompatibilidade do Projecto com esta condicionante. Não obstante o referido, a proibição referida anteriormente poderá ser levantada por despacho dos membros responsáveis pelas áreas
do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura, a requerimento da REN, S.A. Desta
forma, e se corroborado o levantamento da proibição em causa, deixará de se verificar a incompatibilidade do Projecto com esta condicionante ao uso do solo.
Áreas de risco de incêndio
Em função do observado Figura 4.13 – Áreas ardidas e risco de incêndio no corredor em estudo,
salienta-se que as intervenções previstas incorrerão sobre terrenos onde o risco de incêndio se classifica de Muito Alto. Neste sentido, deverá ser acautelada esta condicionante, tendo em consideração o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, que estabelece as medidas e acções estruturais e
operacionais relativas à prevenção e protecção da floresta contra incêndios. Desta forma, os pontos
1 e 2 do Artigo 15.º do diploma mencionado referem, quanto às medidas de infra-estruturação eléctrica, o seguinte:
“1— Nos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios é obrigatório que a entidade responsável:
c) Pelas linhas de transporte e distribuição de energia eléctrica em muito alta tensão e
em alta tensão providencie 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;”
Face ao exposto, e se cumpridas estas disposições caso venham a ser previstas nos PMDFCI, não se
considera haver incompatibilidade do Projecto com as disposições regulamentares analisadas.
Reserva Ecológica Nacional (REN)
As afectações sobre as áreas de REN são verificadas nos apoios indicados no Quadro 7.14, tendo-se
considerado para o cálculo respectivo, a superfície ocupada pelos apoios da LAF.RA-SFAF, a 150
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kV (cerca de 400 m2 para cada um), visto que, nesta fase, é desconhecida a localização dos estaleiros.
QUADRO 7.11 – Áreas de REN afectadas
ÁREA TOTAL DE AFECTAÇÃO
TIPOLOGIA
APOIOS

ha

Áreas de infiltração máxima

32 e 33

0,08

Áreas com risco de erosão

41, 42, 49, 52, 53 e 58

0,24

Cabeceiras de linhas de água

36, 37, 45, 50, 51, 55, 57, 61 e 62

0,36

Áreas com risco de erosão e
Cabeceiras de linhas de água

44, 46, 47, 48 e 56
Total

0,20
0,88

Salienta-se que da área total de afectação aferida (0,88 ha) grande parte será sujeita a renaturalização, ficando reduzida a uma área de ocupação efectiva na ordem dos 0,62 ha.
Tomando em consideração o respectivo regime jurídico desta Reserva (Decreto-Lei n.º 166/2008,
de 22 de Agosto, republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro), o seu artigo 20.º
proíbe os usos e as acções de iniciativa pública e privada que se traduzem em:


Obras de construção e ampliação;




Escavações e aterros;
Destruição do revestimento vegetal.

Exceptua-se ao referido, os usos e acções que sejam compatíveis com os objectivos de protecção
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais que, cumulativamente:



Não coloquem em causa as funções das áreas de REN, nos termos do Anexo I;
Constem do Anexo II do regime jurídico em questão.

Da análise aos referidos anexos, verifica-se que a instalação da LAF.RA-SFAF, a 150 kV não constitui um uso compatível com os sistemas afectados, nomeadamente áreas com risco de erosão e cabeceiras de linhas de água. Não obstante, e considerando as funções desempenhados por estes sistemas que constam do Anexo I do diploma citado e seguidamente transcritas, é expectável que os
impactes gerados, embora negativos, sejam pouco significativos e de magnitude reduzida:
“Em áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” (onde se incluem as áreas com risco de erosão) “(…) podem ser realizados os usos e as acções que não coloquem em causa, cumulativamente,
as seguintes funções:
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i)

Conservação do recurso solo;

ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;
iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do
escoamento superficial;
iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento das massas de água (Secção III, alínea d), ponto 3).
“Nas áreas estratégicas de protecção e recarga de aquífero” (onde se incluem as cabeceiras de linhas de água e Áreas de infiltração máxima) “(…) só podem ser realizados os usos e acções que
não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
i)

Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos;

ii) Contribuir para a protecção da qualidade da água;
iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época de estio;
iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de
contaminação e sobrexploração dos aquíferos;
v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros (Secção
II, alínea d), ponto 3).
Cabe ainda referir, ao abrigo da alínea 7 do artigo 24.º do mesmo diploma, que “quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avaliação de
incidências ambientais, a pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos compreende a emissão de autorização”.
Rede eléctrica
De acordo com o Projecto, no traçado da LAF.RA-SFAF, a 150 kV ocorrem situações de cruzamento com outras linhas aéreas acima das distâncias regulamentares, com excepção do cruzamento com
uma linha AT no vão 46/17-47/16, a qual terá de ser alterada. Classifica-se o impacte inerente como
negativo, embora pouco significativo, visto que será solicitada a sua alteração junto da EDP Distribuição.
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7.10.2 -

Fase de exploração

Relativamente ao ordenamento, verificar-se-á a compatibilidade do Projecto com as orientações definidas pelos IGT em vigor na área estudada.
No que concerne às condicionantes, será na fase de exploração que se dará o condicionamento do
uso do solo na envolvente directa, ao instituir-se uma servidão administrativa (prevista na legislação) sob forma de faixa de segurança centrada no eixo do traçado.

7.10.3 -

Fase de desactivação

O único impacte a considerar numa fase de desactivação, do ponto de vista do ordenamento do território, será o da eliminação da servidão instituída ao eixo da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, cessando
as limitações de uso dessa faixa condicionada.

7.11 -

COMPONENTE SOCIAL

7.11.1 -

Considerações gerais

Efectuada a caracterização da situação actual, propõe-se, para o factor ambiental Componente Social, identificar e avaliar os potenciais impactes decorrentes da materialização do Projecto.
Da experiência acumulada, o principal impacte positivo prende-se com a melhoria da qualidade de
serviço na distribuição de energia eléctrica que se pretende com o reforço da RNT através da implantação da LAF.RA-SFAF, a 150 kV em avaliação. Não obstante, não deixam de ser importantes
eventuais impactes negativos associados, sobretudo, a problemas de ordem ambiental, se os mesmos influírem de forma negativa na qualidade de vida das populações.

7.11.2 -

Fase de construção

Nesta fase, os potenciais impactes a ocorrerem serão predominantemente de caracter temporário,
circunscritos ao período de duração da obra, muito dos quais passíveis de minimização, conforme se
irá demonstrar ao longo da exposição desenvolvida no presente ponto.
Nesta conformidade, identificam-se como possíveis impactes negativos a ocorrer os que subsequentemente se referenciam:
Interferência física com a funcionalidade/utilização dos espaços
As primeiras actividades a ocorrer na fase de construção consistirão na instalação de estaleiros e o estabelecimento de acessos. No entanto, desconhecendo-se, nesta fase de Projecto, o
número de estaleiros e acessos necessários à obra, nem as respectivas localizações, não é pos20713_md
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sível avaliar-se os eventuais impactes decorrentes destas actividades. Face a esta incerteza,
são apresentadas recomendações quanto à localização e estabelecimento destes elementos, de
forma a minimizar impactes negativos mais significativos sobre o ambiente (vd. Capítulo 8 –
Medidas de Minimização).
Decorrente da implantação dos apoios, será necessário proceder-se à decapagem e desmatação do local exacto da implantação dos mesmos e da sua área envolvente (áreas afectas às
fundações dos apoios, às áreas de trabalho ocupadas pelas gruas para a montagem da
LAF.RA-SFAF, a 150 kV).
Atendendo às funcionalidades do corredor em estudo descritas na caracterização do ambiente
afectado pelo Projecto, as acções referidas serão maioritariamente incidentes sobre povoamentos florestais (vd. Desenho 5 – Carta de Ocupação de Solos e Biótopos, nas Peças Desenhadas). Por conseguinte, os impactes inerentes a estas actividades serão negativos, directos,
de magnitude variável (dependendo da dimensão da propriedade afectada), significativos (pela perda de rendimento e redução do valor da propriedade), permanentes e irreversíveis. Contudo, salienta-se que a REN, S.A. indemnizará os visados, minimizando desta forma os impactes verificados.
Alteração na qualidade ambiental
As acções inerentes ao processo construtivo poderão induzir algumas alterações no quotidiano
das populações. Enquadram-se, nestas características, a emissão de poeiras e de poluentes
atmosféricos e o aumento dos níveis sonoros, traduzindo-se em impactes sobre a qualidade
do ar e o ambiente sonoro, respectivamente.
Os impactes inerentes mais significativos sobre estas dimensões ambientais poderão ocorrer
sobre todos os indivíduos que residem ou laborem nas imediações próximas às áreas a intervencionar. Não obstante, prevê-se que os impactes inerentes, avaliados de uma forma mais
exaustiva em factores ambientais próprios desenvolvidos para o efeito (subcapítulos 7.4 e 7.9,
respectivamente, do presente Relatório Síntese), se constituam negativos, embora de magnitude e significância reduzidas, perante o carácter temporário das actividades de construção, considerando concomitantemente a implementação das medidas de minimização preconizadas no
Capítulo 8 – Medidas de Minimização.
Há ainda a considerar as alterações da paisagem que ocorrerão durante o período de obra. A
natureza dos impactes correspondentes (negativa ou positiva) dependerá da atitude dos indivíduos face às novidades e do grau de desorganização visual, resultante da presença de elementos estranhos à paisagem. Apesar das alterações verificadas com as acções construtivas, descritas no subcapítulo 7.12 do presente Relatório Síntese, julga-se que as mesmas não contri20713_md
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buirão para a significativa degradação da qualidade percebida da área, constituindo-se os impactes negativos pouco significativos.
Interferência com a rede viária local
Embora ainda desconhecendo os percursos que serão utilizados nas frentes de obra, perspectiva-se um aumento do tráfego nas vias existentes que servirão de acesso, resultante da circulação de veículos pesados durante o período de construção. Tal situação, poderá induzir o constrangimento do fluxo de tráfego, não só pela deslocação lenta que lhes é característica, como
também pela deterioração que provocam nas vias de circulação, com implicações nos padrões
de mobilidade, obrigando a um acesso mais moroso para atingir o mesmo destino. Esta situação assume prejuízos mais directos e significativos para os residentes locais e utilizadores das
vias afectadas. Os impactes inerentes serão assim negativos, directos, temporários e reversíveis, estando a magnitude e significância dependente da quantidade de veículos afectos ao local da obra e das vias utilizadas.
Apesar dos impactes negativos identificados, poderá ocorrer, durante a fase de construção, a dinamização dos sectores de actividade associados ao processo construtivo da LAF.RA-SFAF, a 150
kV, através da contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte, de materiais e de
construção. Por outro lado, o consumo de bens em estabelecimentos ligados essencialmente à restauração e comércio poderá estimular o comércio local. Esta dinamização económica poderá ter reflexos positivos no volume de negócios, constituindo os impactes inerentes como positivos, embora
de magnitude reduzida e pouco significativos.
É ainda expectável que as acções inerentes à fase de construção possam originar a criação de postos
de trabalho. Contudo, não é possível levar a cabo a quantificação do número de postos criados, 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 são conhecidos.
As subcontratações das empresas prestadoras de serviços serão sempre previamente validadas pela
REN.
Refira-se que cada fase só será iniciada após a conclusão da anterior, podendo, no entanto existir
troços de linha (cantões) que poderão estar numa fase de abertura de caboucos e execução das fundações; e outros numa fase de colocação dos cabos, assessórios 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 terá em permanência um director de obra, um encarregado da obra, um responsável pelo estaleiro, um técnico de ambiente e um técnico de segurança.
Paralelamente, a supervisão da obra será realizada directamente pela REN, SA. e com recurso a
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empresas autónomas responsáveis pela supervisão da qualidade, ambiente e segurança da obra, designadamente o técnico responsável pelo Acompanhamento Ambiental da obra, arqueólogo, o técnico de segurança, o coordenador de segurança e fiscal de construção de linhas.
Face ao atrás exposto, a quantificação do número de equipas e do número de trabalhadores está dependente do planeamento que está condicionado pelo tempo disponível para a execução da obra,
comprimento da linha e pela zona geográfica onde está inserida (condições de tempo e a época do
ano em que a obra se vai realizar). Cabe, conquanto, referir que a construção da LAF.RA-SFAF, a
150 kV não necessitará de um grande número de trabalhadores afectos à obra. Considerando que a
maioria deverá ser especializada, a eventual contratação local será muito reduzida, classificando-se
o impacte associado como positivo, embora de magnitude e significância reduzias.

7.11.3 -

Fase de exploração

Na fase de exploração, serão esperados como impactes positivos os associados à própria justificação
do Projecto, ou seja, o de contribuir para o reforço substancial da garantia e qualidade do serviço no
abastecimento eléctrico à rede de distribuição nos concelhos em estudo. Este contributo trará um
benefício indirecto, quer para a população, quer para as actividades económicas servidas. Considera-se, assim, um impacte positivo, certo, de magnitude elevada e significativo, no contexto regional.
Em termos de emprego, não serão criados novos postos de trabalho, visto que a presença desta infra-estrutura não exigirá a presença humana permanente, mas apenas em algumas operações de controlo e de manutenção.
Entende-se que os principais impactes negativos sejam os decorrentes:


Das eventuais incomodidades da presença da LAF.RA-SFAF, a 150 kV sobre as áreas habitadas e produtivas (além dos níveis de ruído provocados, incluem-se a intrusão visual e interferência radioeléctrica);



Do condicionamento de áreas nas imediações da LAF.RA-SFAF, a 150 kV;



Do aumento da sensação de risco sobre pessoas e bens.

Incomodidade sobre as áreas habitadas e produtivas
No respeitante ao ruído ambiente proveniente da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, verifica-se, de acordo
com a modelação estabelecida no factor ambiental Ambiente Sonoro (subcapítulo 7.9 do presente
Relatório Síntese), a satisfação do critério de incomodidade em todos os receptores considerandos,
não sendo, por isso expectáveis impactes negativos significativos.
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Quanto à intrusão visual, e dado que a LAF.RA-SFAF, a 150 kV se insere numa envolvente já bastante artificializada, a mesma não será perceptível para um significativo número de observadores,
traduzindo-se os impactes inerentes como negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos.
Por outro lado, poderá ainda ocorrer, na fase de exploração, a interferência radioeléctrica com a recepção de rádio e TV. Consideram-se os impactes associados como negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos, assumindo-se uma duração temporário circunscrita a um período de
tempo relativamente curto.
Condicionamento de áreas nas imediações da LAF.RA-SFAF, a 150 kV
O condicionamento à ocupação do solo nas imediações da LAF.RA-SFAF, a 150 kV poderá ser indutor da desvalorização fundiária das propriedades existentes, constituindo-se os impactes associados como negativos, de magnitude e significância variáveis, dependendo do número de pessoas
afectadas e da rentabilidade dos terrenos face à condição económica dos lesados.
Aumento da sensação de risco sobre pessoas e bens
O impacte negativo social mais significativo resultará do aumento da sensação de risco sobre as populações, considerando que os impactes mais significativos ocorram junto às áreas habitadas e produtivas próximas aos locais onde a LAF.RA-SFAF, a 150 kV irá desenvolver o seu percurso. Este
impacte será sobretudo sentido junto a edificados do aglomerado de Quintãs (na envolvente do
apoio 41), do Terço (na envolvente do apoio 43) de Sernadinho (na envolvente do apoio 49) e ainda
o edificado existente entre os apoios 57 e 58.
Os riscos que poderão estar associados à sua presença poderão incluir-se nos efeitos dos campos
electromagnéticos e no contacto acidentado com elementos em tensão. Não obstante, e considerando a exposição que se segue, a ocorrência desses riscos será pouco provável.

Efeitos dos campos electromagnéticos
Os campos electromagnéticos constituem um fenómeno comum a que o organismo humano está
sujeito durante a sua vida.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro e a Portaria n.º 1421/2004, de 23 de
Novembro, foram fixados os limites para os campos eléctrico e magnético a 50 Hz, para a exposição do público em geral. Estes valores, de Legislação Nacional, são os da Comissão Internacional, já objecto de "Recomendação do Conselho Europeu de 12 de Julho de 1999".
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Com base nas medições efectuadas e espectáveis nas linhas da REN, S.A, nos vários níveis de
tensão, situam-se abaixo dos limites mínimos recomendados internacionalmente.
Contacto acidentado com elementos em tensão
A ocorrência desta situação é improvável dado que todos os apoios, tal como está regulamentado, irão possuir uma chapa sinalética em local visível, indicando PERIGO DE MORTE.
Nas travessias de caminhos, estradas e de cursos de água são também observadas distâncias de
segurança muito superiores aos valores regulamentares.
Não obstante, a REN, S.A publicou uma brochura para divulgação dirigida à população, onde se
apresentam comportamentos de risco, proibidos e perigosos, a evitar, e os respectivos procedimentos correctos a adoptar nas proximidades das linhas.

7.11.4 -

Fase de desactivação

Os impactes resultantes da eventual desactivação da LAF.RA-SFAF, a 150 kV serão positivos na
medida em que anulará eventuais afectações sobre a população verificadas aquando da sua exploração. No entanto, cessarão também os serviços prestados, gerando-se, assim, impactes negativos, de
magnitude elevada e muitos significativos.
A desactivação da LAF.RA-SFAF, a 150 kV poderá eventualmente gerar impactes semelhantes aos
descritos na fase de construção, nomeadamente, no que se refere à alteração na qualidade ambiental
e interferência com a rede viária, dada a necessidade de uma empreitada de desactivação, embora de
magnitude e significância mais reduzidas.
Salienta-se, contudo, um impacte positivo associado à libertação da área de implantação da
LAF.RA-SFAF, a 150 kV para outros usos e pelo desaparecimento de um factor de incómodo.

7.12 -

PAISAGEM

7.12.1 -

Considerações gerais

A introdução de novos elementos na paisagem implica alterações na estrutura da mesma, de maior
ou menor magnitude, consoante a capacidade da paisagem em absorver as intrusões visuais.
A futura LAF.RA-SFAF, a 150 kV irá provocar alterações no resultado visual da paisagem, em
virtude, quer das acções previstas durante a fase de construção, quer da presença definitiva das
diversas infra-estruturas. Estas alterações que se traduzem em impactes visuais e paisagísticos
proporcionados pelo atravessamento da LAF.RA-SFAF, a 150 kV na paisagem, poder-se-ão fazer
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sentir ao nível dos observadores a partir dos aglomerados populacionais, das vias de comunicação e
de pontos singulares de visibilidade privilegiada.
De uma forma geral pode-se dizer que os impactes na paisagem, originados pela construção de
linhas aéreas fazem-se sentir com maior intensidade durante a fase de construção, atenuando-se na
fase de exploração, em resultado de algumas medidas de recuperação das áreas intervencionadas,
que visam a recuperação das áreas de estaleiros, acessos e das áreas envolventes às frentes de obra.
No entanto, embora minimizáveis, mesmo durante a fase de exploração, os impactes visuais e
paisagísticos não se podem anular, principalmente para o tipo de Projecto em causa, dadas as
grandes dimensões de estruturas e as respectivas normas de segurança, considerando-se como tendo
um efeito permanente e irreversível. Contudo, com o passar do tempo, os observadores criam uma
certa habituação às novas estruturas construídas.
Estes impactes terão menor ou maior significado, de acordo com a percepção visual dos
observadores, designadamente o número, a proximidade e a frequência, bem como as condições
climatéricas existentes, e da sensibilidade visual da paisagem afectada.
De acordo com a situação actual, a paisagem onde se desenvolve o Projecto, é caracterizada
maioritariamente por uma qualidade visual média e uma elevada capacidade de absorção visual que
se traduz numa sensibilidade visual média a baixa.
Os troços que corresponderão a áreas de maior sensibilidade visual são os seguintes (vd. Desenho
20 - Carta de Sensibilidade da Paisagem, nas Peças Desenhadas):





Apoio 32;
Apoio 44;
Apoio 51;
Apoio 52.

Refira-se que a área seleccionada para o atravessamento da LAF.RA-SFAF, a 150 kV apresenta um
relevo ondulado e maioritariamente florestal, com elevada capacidade de absorção visual, o que
conduz a que o Projecto não se apresente muito exposto às povoações nas suas imediações.

7.12.2 -

Fase de construção

As perturbações da fase de construção estão relacionadas directamente com uma intrusão visual na
paisagem, com particular incidência nos observadores externos à obra, resultante de uma
desorganização espacial e funcional da paisagem, com perturbação na manifestação visual do
território, devido a acções de beneficiação/construção dos caminhos de acesso, da instalação dos
estaleiros e dos apoios da LAF.RA-SFAF, a 150 kV.
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Por um lado, com a introdução de elementos estranhos à paisagem, nomeadamente maquinaria
pesada, materiais de construção e estaleiros de obra, sentir-se-á um efeito de intrusão visual. Por
outro lado, com as acções relacionadas com a execução da desmatação, da decapagem dos solos e
da movimentação de terras, sentir-se-á na área envolvente ao Projecto uma desorganização da
funcionalidade da paisagem, com perturbação na manifestação visual do território. Os impactes
resultantes destas perturbações são considerados como negativos, de média magnitude, pouco
significativos, temporários, reversíveis e de âmbito local.
A construção dos apoios da LAF.RA-SFAF, a 150 kV traduz-se na introdução de um elemento de
alguma dimensão na paisagem, constituindo um impacte negativo, de média magnitude,
significativo, permanente, irreversível e de âmbito local.
Relativamente à abertura e execução dos caminhos de acesso aos apoios, prevê-se uma extensão
relativamente curta do mesmo, pelo que os impactes considerados são negativos, de média
magnitude, pouco significativos, temporários, reversíveis e de âmbito local.
Relativamente à instalação dos estaleiros, considera-se que os impactes decorrentes da sua
construção serão negativos, temporários, localizados, reversíveis, de reduzida magnitude, pouco
significativos e de âmbito local.
Verificar-se-á que as obras referentes ficarão mais expostas a partir dos aglomerados populacionais
e pontos de interesse localizados no sector SW do corredor em estudo. De uma forma geral, o
coberto vegetal existente contribui fortemente para a dissimulação visual da LAF.RA-SFAF, a 150
kV.
Se bem que todos os impactes enunciados são inevitáveis, poderão ser atenuados, através de
algumas medidas preventivas, evitando a todo o custo a perturbação de áreas desnecessárias durante
a construção da LAF.RA-SFAF, a 150 kV contribuindo, assim, para uma rápida e eficaz
recuperação da paisagem, após a fase de construção do Projecto que passa pela implementação de
algumas medidas apresentadas no Capítulo seguinte.

7.12.3 -

Fase de exploração

É nesta fase que se dará o processo de adaptação da paisagem à nova realidade, resultante da introdução de novos elementos construídos na paisagem, nomeadamente a presença da LAF.RA-SFAF,
a 150 kV.
De acordo com a análise de visibilidade efectuada, considerando as povoações mais importantes, situadas num raio de 3 km em redor do traçado da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, em estudo, verificou-se
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que dos 75 aglomerados populacionais considerados, 36 não têm visibilidade para qualquer apoio
da LAF.RA-SFAF, a 150 kV em estudo (Quadro 7.15).
A avaliação do impacte visual é feita sobre cartas de visibilidade efectuadas tendo em conta a altura
dos apoios das linha (vd. Desenho 22 – Análise Visual, nas Peças Desenhadas).
QUADRO 7.12 – Análise de visibilidade da LAF.RA-SFAF, a 150 kV

CONCELHO

TOTAL DE APOIOS
AVISTADOS

APOIO
MAIS PRÓXIMO

DISTÂNCIA
AO APOIO
MAIS PROXIMO
(m)

Armil

Fafe

1

P61/P2

865

Arões (Santa Cristina)

Fafe

10

P54/P9

2261

Arões (São Romão)

Fafe

1

P47/P16

835

Atães

Guimarães

0

P46/P17

1144

Bairro

Fafe

0

P42/P21

2803

Barreiro

Fafe

0

P32/P31

2595

Belos Ares

Guimarães

17

P50/P13

1922

Boa Vista

Guimarães

15

P44/P19

2553

Boavista

Fafe

0

P62/P1

2992

Bouças

Fafe

6

P35/P28

641

Bouça

Fafe

3

P62/P1

2577

Cachada

Felgueiras

3

P59/P4

2849

Cachada

Guimarães

8

P41/P22

2775

Carreira

Guimarães

5

P52/P11

882

Casas Novas

Guimarães

8

P42/P21

835

Castanheira

Fafe

0

P37/P26

1467

Cepães

Fafe

6

P62/P1

1271

Cortinhas

Fafe

0

P62/P1

2989

Costeira

Guimarães

7

P42/P21

1700

Cotelhe

Fafe

0

P34/P29

2417

Devesa

Guimarães

12

P49/P14

2337

Devesa

Fafe

0

P32/P31

2180

Fareja

Fafe

0

P58/P5

846

Felgueiras

0

P60/P3

2175

Póvoa de Lanhoso

0

P32/P31

2055

Guimarães

13

P39/P24

1574

Fafe

0

P34/P29

1482

Guimarães

3

P35/P28

1055

Póvoa de Lanhoso

1

P32/P31

2286

LUGAR

Fojo
Fonte do Milho
Fonte Seca
Freitas
Fundo de Vila
Garfe
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QUADRO 7.15 – Análise de visibilidade da LAF.RA-SFAF, a 150 kV (cont.)

CONCELHO

TOTAL DE APOIOS
AVISTADOS

APOIO
MAIS PRÓXIMO

DISTÂNCIA
AO APOIO
MAIS PROXIMO
(m)

Gonça

Guimarães

11

P35/P28

1444

Gondomar

Guimarães

0

P32/P31

2587

Infantas

Guimarães

6

P55/P8

1576

Jugueiros

Felgueiras

2

P59/P4

1742

Lordelo

Fafe

0

P32/P31

1631

Lourido

Felgueiras

0

P60/P3

2818

Lourido

Fafe

0

P43/P20

2735

Lustoso

Fafe

0

P42/P21

2154

Matos

Guimarães

2

P58/P5

2117

Mesão Frio

Guimarães

1

P49/P14

2941

Fafe

0

P42/P21

2823

Mosteiro

Guimarães

10

P41/P22

2318

Nogueira

Fafe

0

P62/P1

2965

Oleiros

Fafe

10

P43/P20

1310

Outeiro

Guimarães

19

P53/P10

1731

Póvoa de Lanhoso

0

P32/P31

1652

Pereira

Fafe

0

P34/P29

2200

Pinheiro

Póvoa de Lanhoso

0

P32/P31

2330

Quintãs

Guimarães

16

P51/P12

1953

Rendufe

Guimarães

4

P42/P21

262

Requeixo

Fafe

0

P37/P26

2873

Retorta

Fafe

0

P62/P1

1127

Guimarães

6

P54/P9

1464

Ribeira

Fafe

4

P62/P1

2465

Ribeira

Fafe

3

P57/P6

1391

Sabugal

Fafe

0

P62/P1

2933

Samoça

Fafe

6

P43/P20

2484

Santo António

Fafe

2

P34/P29

487

São Roque

Póvoa de Lanhoso

0

P32/P31

2631

São Tiago

Fafe

6

P62/P1

1565

São Torcato

Guimarães

1

P41/P22

1561

Sebejo

Guimarães

0

P53/P10

959

Serafão

Fafe

0

P32/P31

2921

Serzedo

Guimarães

0

P58/P5

1656

LUGAR

Monte

Pena

Retortinha
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QUADRO 7.15 – Análise de visibilidade da LAF.RA-SFAF, a 150 kV (cont.)

CONCELHO

Nº APOIOS
AVISTADOS

APOIO
MAIS PRÓXIMO

DISTÂNCIA
AO APOIO
MAIS PROXIMO
(m)

Sobredo

Guimarães

8

P39/P24

1439

Sobreira

Fafe

1

P34/P29

776

Souto

Fafe

0

P62/P1

1502

Souto

Guimarães

0

P49/P14

749

Fafe

2

P56/P7

673

Teire

Póvoa de Lanhoso

0

P32/P31

2300

Terço

Guimarães

5

P43/P20

299

Toural

Fafe

0

P32/P31

2256

Travassos

Felgueiras

0

P37/P26

2639

Travassos

Fafe

0

P59/P4

1307

Vila Cova

Guimarães

6

P34/P29

2799

Vila Cova

Fafe

0

P42/P21

855

LUGAR

Souto Novo

Das povoações e lugares com maior visibilidade para a LAF.RA-SFAF, a 150 kV, destacam-se a
povoação de Arões (Santa Cristina), Belos Aires, Boavista, Devesa, Fonte Seca, Gonça, Outeiro e
Quintãs. Para estas povoações os impactes são negativos e significativos, assumindo maior significado nas povoações de Arões (Santa Cristina) e Gonça por serem sedes de freguesia.
Prevê-se também um impacte com maior significado nas povoações localizadas no sector poente do
corredor em estudo, mas é expectável que a vegetação, maioritariamente florestal, a torne menos
perceptiva pelos observadores (vd. Desenho 22, nas Peças Desenhadas).
Em relação às vias de comunicação envolventes, pode concluir-se que a LAF.RA-SFAF, a 150 kV
será avistada a partir de pequenos troços da EM603, EM 207-4 e da EN 101, não sendo significativo o seu impacte visual (vd. Desenho 22, nas Peças Desenhadas).
Da análise efectuada verifica-se que os apoios menos avistados são os apoios 34, 35, 36, 38 e 48.
Os apoios mais avistados são os apoios 32, 33, 45, 46, 51, 52, 61 e 62 (vd. Desenho 22 – Análise
Visual, nas Peças Desenhadas).
Salienta-se ainda que os impactes serão mais significativos nos seguintes vãos com balizagem diurna:
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QUADRO 7.13 – Vãos a balizar com esferas
VÃOS A BALIZAR

COMPRIMENTO DOS VÃOS (m)

34/29 – 35/28

831,25

37/24 – 38/25

522,41

41/22 – 42/21

902,54

42/21 – 43/20

715,77

44/19 – 45/18

588,83

48/15-49/14

257,27 (IC5)

53/10 – 54/9

793,18

55/8 – 56/7

542,77

56/7 – 57/6

546,36

57/6 – 58/5

581,86

A balizagem nocturna será aplicada junto dos apoios dos vãos de travessia do IC5 (48/15 e 49/14).
A balizagem de BFD nos vãos 33-36, 40-42 e 57-60 não provocará impactes visuais com significado na paisagem.
Salienta-se ainda que os impactes na estrutura da paisagem que se irão prolongar para a fase de exploração têm previsivelmente maior magnitude e significado nas zonas mais declivosas e mais expostas, bem como nas zonas de maior valor cénico. Estes impactes terão maior significado nos seguintes apoios:






Apoios 32 e 33;
Apoios 44, 45 e 46;
Apoios 48 e 49;
Apoios 51 e 52;
Apoios 61 e 62.

Refira-se ainda, quanto à intrusão visual, apesar da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, em grande parte do
seu traçado, se inserir numa envolvente já artificializada, a mesma não será perceptível para um
significativo número de observadores, traduzindo-se os impactes inerentes como negativos, de
magnitude reduzida e pouco significativos.

7.12.4 -

Fase de desactivação

Prevê-se ainda que, no fim do período de exploração, a LAF.RA-SFAF, a 150 kV seja desactivada,
dando origem ao restabelecimento da actual paisagem, o que constitui um impacte positivo, mas
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pouco significativo, atendendo a que os impactes negativos da exploração do Projecto foram
classificados como pouco significativos.
Na fase de desactivação ocorrerão ainda impactes negativos semelhantes ao verificado durante a
fase de construção, originado alterações visuais temporárias e pouco significativas.

7.13 -

PATRIMÓNIO CULTURAL

7.13.1 -

Considerações gerais

A identificação dos impactes, para o factor ambiental património, foi realizada através do cruzamento da informação obtida com base nos estudos de caracterização realizados, relativa à localização e ao valor das ocorrências patrimoniais.
Do ponto de vista da metodologia utilizada para a avaliação de impactes sobre o património, numa
primeira fase procedeu-se ao estabelecimento de uma hierarquia do interesse ou potencial, tendo em
consideração vários parâmetros que caracterizam e descrevem os sítios arqueológicos e outros elementos patrimoniais.
O valor patrimonial pode ser determinado através da análise dos seguintes descritores, segundo uma
metodologia definida por Pereira e Martins (1995):










Estado de conservação: Análise da preservação das estruturas face ao período de referência;
Potencial científico: Pertinência para as problemáticas científicas, como exponente de
funcionalidade, de cronologia, etc.;
Raridade do sítio: Consideração da cronologia/funcionalidade do sítio/monumento verificando-se a presença/ausência e número de paralelos;
Valor estético: Ponderação dos padrões e preocupações estéticos empregados na edificação da estrutura;
Dimensão/monumentalidade: Associação entre a componente estética/artística e a dimensão das estruturas;
Inserção paisagística: Grau de integração paisagística no meio envolvente e indícios de
degradação/preservação da paisagem de enquadramento original;
Significado histórico-cultural: Considera-se marco de relevância histórica e ponto de referência para a tradição e cultura tanto local como nacional;
Antiguidade: Ponderação da dimensão cronológica;
Interesse público: Classificação ao abrigo da legislação nacional.

Em segundo lugar, procedeu-se à avaliação dos impactes de acordo com os seguintes factores:
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Tipo de afectação: Faz referência à intensidade da alteração produzida, relacionada directamente com o tipo de acção que gera o impacte:
o Directa: A afectação ocorre sobre os sítios localizados no interior da área de incidência
directa do Projecto;
o Indirecta: Afectação visual sobre sítios localizados na área de incidência indirecta do
Projecto.



Magnitude: Esta depende do grau de agressividade de cada uma das acções impactantes e
das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo (afectação directa) e implicar uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição
parcial ou a afectação da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se se traduzir
numa degradação menos acentuada ou numa intrusão na zona envolvente também com
menor expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência.



Duração: Calcula o período de tempo durante o qual irá decorrer a afectação. Este poderá
ser:
o Temporário: quando a perturbação se faz sentir apenas durante uma parte da vida do
projecto sendo as condições originais restauradas naturalmente;
o Permanente: quando a perturbação se faz sentir durante todo o tempo de vida do projecto e/ou para lá deste.



Probabilidade: O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das acções impactantes,
da sua localização espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. O impacte poderá, assim, ser classificado como:
o
o
o
o



Certo: 0 metros (área de incidência directa do projecto);
Provável: 0 metros a 25 metros;
Pouco provável: 25 metros a 50 metros;
Improvável: superior a 50 metros.

Reversibilidade: Considera-se impacte reversível quando os efeitos podem ser anulados a
curto, médio ou longo prazo. É irreversível se esses efeitos permanecem por tempo indeterminado.

Quanto à natureza do impacte, apenas foram avaliados os impactes negativos, uma vez que se considera não haver lugar a impactes positivos sobre o património.
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Com base nos parâmetros supra referidos, definiu-se uma matriz de avaliação de impactes tendo por
base as seguintes escalas de gradação:
QUADRO 7.14 – Escalas de Gradação
CRITÉRIOS

1

2

3

4

Tipo de afectação

Indirecta

--

Directa

--

Magnitude

Reduzida

--

Média

Elevada

Duração

Temporária

--

Permanente

--

Probabilidade

Improvável

Pouco provável

Provável

Certa

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Desta forma, a significância dos impactes foi obtida pela soma dos parâmetros definidos, considerando os seguintes limites:





Muito significativos: ≥ 16;
Significativos: ≥ 12 e < 16;
Pouco significativos: ≥ 6 e < 12;
Insignificantes: < 6.

Importa referir, no entanto, que a definição final da significância do impacte se encontra relacionada
com o valor patrimonial atribuído a cada ocorrência patrimonial.

7.13.2 -

Fase de construção

A fase de construção é considerada a mais lesiva para o factor ambiental património, uma vez que
comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente negativos, definitivos e irreversíveis.
Durante a fase de construção são passíveis de gerar impactes negativos sobre o património as seguintes acções:


Intrusões no subsolo associadas à implantação de diversas estruturas (fundações, plata-




forma, acesso e estaleiros);
Circulação de pessoal e maquinaria afectos à obra;
Depósito de materiais.
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No Quadro 7.18 é feita uma caracterização dos impactes sobre as ocorrências identificadas na caracterização da situação de referência, e localizadas dentro da área de estudo do Projecto (ocorrências n.ºs 14, 24, 50, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94 e 95),
tendo como base os critérios referidos na metodologia.
De acordo com o Desenho 21 – Carta de Ocorrências Patrimoniais, nas Peças Desenhadas, pode-se
verificar que não foi encontrada nenhuma ocorrência na zona de incidência directa do Projecto.
Refira-se que as ocorrências n.º77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84 encontram-se registadas na Carta Arqueológica do Concelho de Fafe, para as quais existe uma proposta de Zona Non Aedificandi (ZNA),
mas assinalam-se impactes insignificantes sobre as mesmas dada a distância a que se encontram dos
apoios.
Também a ocorrência n.º 88 (Regedoura), apesar de se encontrar ainda relativamente afastada do
apoio mais próximo, localiza-se junto a um caminho que, aliás, a danificou parcialmente. Esta ocorrência está contudo a ser preservada pela construção da Subestação de Fafe.
Todas as ocorrências identificadas, apesar de se encontrarem no interior do corredor em estudo, não
deverão sofrer impactes directos com a implementação dos apoios.
Refira-se que a ocorrência nº 95 (Margial) encontra-se afastada da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, no
entanto dado que se poderá tratar de um povoado com ausência de estruturas defensivas à superfície, são consideradas no Capítulo 8 algumas medidas de minimização de forma a que a mesma seja
preservada.
Ainda assim, de um modo geral, considera-se que os impactes sobre o património resultantes da
implementação do presente projecto são insignificantes, senão mesmo nulos, dada a grande distância a que as ocorrências se encontram face às frentes de obra.
No Capítulo 8, são propostas medidas de protecção para todas as ocorrências com impactes significativo e pouco significativo.
Assim, considera-se necessário implementar distintas intervenções, que se inscrevem genericamente
em três categorias:
 Salvaguarda - que incidem sobre ocorrências para as quais se prevê a possibilidade de afectação indirecta, mas que pode ser totalmente anulada através de um conjunto específico de
acções preventivas e de protecção;
 Memória - incidentes sobre as ocorrências para as quais se prevê a afectação directa, decorrente da implementação do Projecto e que deverão ser objecto de preservação através de registo;
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Acompanhamento - relativas às acções a empreender no âmbito do acompanhamento arqueológico na área de implementação do Projecto.
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QUADRO 7.15 – Quadro síntese de avaliação de impactes das Ocorrências Patrimoniais
ZONA DE INCIDENCIA
DIRECTA

ZONA DO
CORREDOR

TIPO DE
AFECTAÇÃO

MAGNITUDE

REVERSIBILIDADE

FASE

SIGNIFICÂNCIA
DO IMPACTE

Santo Antoninho

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

24

Monte das Penas Aldas

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

50

Casa da Carvalheda

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

69

Castro

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

70

Senhora do Monte

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

76

Mamoa de Santo Antoninho

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

77

Mamoa 6 do Monte de
São Jorge

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

78

Mamoa 8 do Monte de
São Jorge

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

79

Mamoa 7 do Monte de
São Jorge

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

80

Mamoa 9 do Monte de
São Jorge

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

81

Mamoa 10 do Monte de
São Jorge

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

82

Mamoa 12 do Monte de
São Jorge

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

83

Mamoa 11 do Monte de
São Jorge

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

84

Abrigo

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

N.º

DESIGNAÇÃO

14
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QUADRO 7.18 – Quadro síntese de avaliação de impactes das Ocorrências Patrimoniais (cont.)
ZONA DE INCIDENCIA
DIRECTA

ZONA DO
CORREDOR

TIPO DE
AFECTAÇÃO

MAGNITUDE

REVERSIBILIDADE

FASE

SIGNIFICÂNCIA
DO IMPACTE

Cruzeiro

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

86

Capela de São Martinho

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

87

Capela de Santo Antoninho

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

88

Regedoura

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

89

Mamoa 1 de Souto Novo

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

90

Mamoa 2 de Souto Novo

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

92

Nicho

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

93

Mina de Água 1

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

94

Mina de Água 2

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

95

Margial

√

Indirecta (1)

Reduzida (1)

Temporária (1) Improvável (1)

Reversível (1)

Construção

Insignificante (5)

N.º

DESIGNAÇÃO

85
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Todos os trabalhos a executar deverão cumprir a legislação em vigor no âmbito do Património Cultural e deverão ser precedidos de autorização e culminar com a apresentação de relatórios, a submeter a aprovação por parte da tutela.

7.13.3 -

Fase de exploração

Na etapa posterior às obras os impactes que se reflectem apresentam, genericamente, repercussões
menores ou nulas sobre o presente factor ambiental, associados a actividades relacionadas com a
exploração do Projecto.
Isto porque, os impactes decorrentes da fase de construção inviabilizam à partida a conservação de
vestígios arqueológicos ou elementos edificados, já que as intervenções no subsolo implicam a destruição de estruturas e da estratigrafia. Por seu lado, a fase de exploração não prevê a realização de
trabalhos semelhantes.
Contudo, nesta fase serão considerados impactes indirectos visuais sobre as ocorrências.
No Desenho 23 – Análise Visual das Ocorrências Patrimoniais, nas Peças Desenhadas apresenta-se
uma análise visual realizada para as ocorrências patrimoniais localizadas até 3 km de distância da
linha.
Da análise efectuada, verifica-se que junto de cada uma das ocorrências, que se localizam na proximidade da linha em estudo, consegue-se avistar a mesma. Estes impactes indirectos são mais
significativos junto das ocorrências nº 14, 70, 76 e 87, pois são os locais de ocorrências de onde se
avista mais apoios.

7.13.4 -

Fase de desactivação

Os possíveis impactes que possam verificar-se com o culminar da vida útil do empreendimento,
quer se trate de desactivação e desmantelamento ou de renovação e/ou reabilitação de equipamentos, não terão consequências maiores no âmbito do factor ambiental do património se forem utilizadas as mesmas áreas de trabalho analisadas para a construção actualmente em estudo.

7.14 -

IMPACTES CUMULATIVOS

7.14.1 -

Metodologia

Impactes cumulativos são os impactes gerados ou induzidos pelo Projecto em análise que, quer na
fase de construção, quer na fase de exploração, irão adicionar perturbações induzidas por Projectos
passados, presentes ou previstos num futuro razoável, bem como pelos Projectos complementares
ou subsidiários, sobre qualquer uma das vertentes ambientais consideradas.
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Na identificação e avaliação de impactes cumulativos foram seguidos os seguintes passos:
 Identificação dos recursos afectados pelo Projecto;
 Limites espaciais e temporais pertinentes para a análise do significado do impacte sobre o
recurso;
 Identificação de outros Projectos ou acções, passados, presentes ou razoavelmente previsíveis no futuro que afectaram, afectam ou possam vir a afectar, com significado, os recursos
identificados;
 Análise das interacções entre os impactes do Projecto em estudo e os impactes dos restantes
Projectos ou acções identificados e determinação da importância relativa na afectação dos
recursos;
 Identificação de medidas de mitigação ou valorização de impactes.
Deste modo, consideraram-se para a presente avaliação a conjugação dos impactes gerados pelos
projectos complementares ao Projecto da abertura da Linha Terras Altas de Fafe-Riba de Ave, a 150
kV, para a Subestação de Fafe, nomeadamente, a abertura da Linha Caniçada-Riba de Ave
2/Guimarães, a 150kV, para a Subestação de Fafe, e a própria Subestação de Fafe. Para a Componente Social e Paisagem, considerou-se ainda, nesta análise, parte da RNT da Subestação de Guimarães, que será desactivada, após a construção da Subestação de Fafe e ramal da linha da RNT que
lhe estão associadas, sendo que para os restantes factores ambientais a mesma encontra-se bastante
distanciada do corredor em estudo, não tendo, portanto, sido considerada (vd. Desenho 24 - Localização das infra-estruturas passíveis de induzirem impactes cumulativos com o Projecto, nas Peças
Desenhadas.
Nesta conformidade, identificam-se e analisam-se, nos pontos seguintes, os impactes cumulativos
do Projecto, por factor ambiental.
Refira-se que os impactes cumulativos são considerados apenas para a fase de exploração, uma vez
que a construção da abertura da Linha Caniçada-Riba de Ave 2 /Guimarães, para a Subestação de
Fafe e a própria Subestação já se encontrarão terminadas quando se iniciar a construção da
LAF.RA-SFAF, a 150 kV.
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7.14.2 -

Clima

No que se refere ao Clima considera-se que os projectos presentes e futuros identificados como potenciais geradores de impactes cumulativos sobre o Projecto da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, não originam impactes cumulativos.

7.14.3 -

Qualidade do Ar

Para a Qualidade do Ar, poder-se-ia considerar como impacte cumulativo ao Projecto em análise o
efeito coroa produzido na fase de exploração das duas linhas previstas. Contudo, uma vez que no
caso particular da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, o efeito coroa é desprezável, sendo a produção de
ozono praticamente nula, não se prevê que haja uma alteração da qualidade do ar, quer a nível local,
que a nível regional, e por conseguinte a existência de impactes cumulativos.

7.14.4 -

Geologia e Geomorfologia

Não são expectáveis alterações da morfologia do terreno e fenómenos de instabilidade dos taludes
pela presença dos projectos presentes e futuros identificados como potenciais geradores de impactes
cumulativos. Por conseguinte, não se prevêem impactes cumulativos ao nível da geologia e da geomorfologia.

7.14.5 -

Recursos hídricos e domínio hídrico

No que se refere aos Recursos hídricos considera-se que os projectos presentes e futuros identificados como potenciais geradores de impactes cumulativos sobre o Projecto da LAF.RA-SFAF, a 150
kV, não originam impactes cumulativos.

7.14.6 -

Solos e ocupação do solo

Com a exploração da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, e da abertura da Linha Caniçada-Riba de Ave 2
/Guimarães, para a Subestação de Fafe, assim como da própria Subestação os impactes negativos
identificados dizem respeito à conversão definitiva da ocupação do solo na área de implantação dos
projectos. No entanto, uma vez que a área de ocupação conferida pelos apoios das linhas eléctricas é
relativamente diminuta, consideram-se os impactes cumulativos previstos como pouco significativos.
Estes impactes serão, maioritariamente, sentidos ao nível dos povoamentos florestais mistos e matos
com povoamento de folhosas e resinosas.
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7.14.7 -

Ecologia

Com a exploração da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, e da abertura da Linha Caniçada-Riba de Ave 2
/Guimarães, para a Subestação de Fafe, assim como da própria Subestação, os impactes dizem respeito, essencialmente, à ausência de coberto vegetal, à presença humana e à eventual mortalidade
por colisão. Contudo, espera-se que os impactes cumulativos identificados sejam reduzidos devido
ao facto da área a ocupar pelos apoios das linhas ser substancialmente diminuta, sendo maior no caso da implementação da subestação de Fafe.
Relativamente à fauna, considerando os valores naturais existentes na área de desenvolvimento do
Projecto, as espécies que poderão sofrer uma maior afectação serão as aves. Este será o principal
grupo faunístico afectado, susceptível de sofrer mortalidade por colisão. Nesta sequência, consideram-se os impactes cumulativos previstos como negativos, directos, de magnitude e significância
reduzidas, certos e permanentes.

7.14.8 -

Ambiente Sonoro

O facto de se proceder à abertura da presente linha eléctrica, a 150 kV, junto à Linha Caniçada-Riba
de Ave 2 /Guimarães, poderia prever a existência de impactes cumulativos com a exploração das
duas linhas e também da própria Subestação. Contudo, no caso particular da LAF.RA-SFAF, a 150
kV, uma vez que o efeito coroa é desprezável, sendo o ruído particular nulo conforme se explica no
ponto 7.9.3, não se perspectiva impactes devido ao ruído provocado pela exploração das duas linhas
e pela Subestação.

7.14.9 -

Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo

Um dos impactes cumulativos que poderá atingir alguma expressão sobre o Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo será o relacionado com a afectação de áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional e na Reserva Agrícola Nacional, uma vez que a localização da Subestação de
Fafe se insere sobre áreas de REN e alguns dos apoios da linha também são coincidentes com solos
pertencentes à RAN e à REN. Considera-se o impacte cumulativo associado à afectação de áreas de
RAN e de REN significativo, de magnitude moderada, directo, permanente e irreversível.
A presença da futura abertura da Linha Caniçada-Riba de Ave 2/Guimarães, que também se irá ligar
à Subestação de Fafe, conduzirá, da mesma forma, a reflexos nos instrumentos de gestão do território e nas condicionantes ao uso do solo, uma vez que dispõem de uma faixa de segurança que assumirá a forma de servidão administrativa. Consideram-se os impactes cumulativos como sendo positivos e significativos uma vez que, por razões de segurança, visam essencialmente proteger as populações.
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7.14.10 - Componente Social
Os impactes que se farão sentir com a construção da Subestação de Fafe prevista e a abertura da Linha de Caniçada-Riba de Ave 2/Guimarães, para a Subestação de Fafe, dizem respeito, sobretudo, à
alteração na qualidade ambiental sentida pelas populações, causada pela circulação de maquinaria,
veículos afectos à obra e acções de movimentação de terras, que conduzem a um aumento de emissão de poeiras e dos níveis sonoros. Estes impactes serão cumulativos aos verificados na operação
da fábrica de serrar pedra que se encontra na proximidade da Subestação e às actividades de construção das linhas, traduzindo-se num impacte cumulativo indirecto, de magnitude moderada, significativo, temporário, circunscrito ao período de duração da obra e passível de minimização.
A construção das infra-estruturas da RNT, em simultâneo, conduzirá ainda ao aumento da incomodidade que se fará sentir pela interferência com a rede viária local e pela circulação de veículos na
proximidades dos aglomerados populacionais. Considera-se o impacte cumulativo associado ao factor de incomodidade como negativo, directo, de magnitude e significância reduzidas, prováveis,
temporários e reversíveis.
Contudo, o presente Projecto levará à desactivação da subestação de Guimarães (apenas da parte
pertencente à RNT), localizada no interior da cidade, e a consequente desactivação da actual linha
da RNT de ligação à subestação de Guimarães, sendo este um aspecto positivo do Projecto.
A eventual dinamização dos sectores de actividade associados ao processo construtivo das linhas e
da Subestação, através da contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte, de materiais, de construção e contratação adicional de mão-de-obra, poderá resultar num impacte cumulativo
positivo, embora de magnitude reduzida e pouco significativo. A desactivação da Subestação de
Guimarães prevista e a consequente desactivação da actual linha existente de ligação constituirá
também um aspecto positivo.
Na fase de exploração, os impactes expectáveis dizem respeito, essencialmente, à incomodidade
causada pela presença das linhas e da Subestação, aos condicionamentos de áreas nas imediações da
Subestação (desvalorização fundiária) e ao aumento da sensação de risco sobre pessoas e bens.
No que se refere ao impacte expectável pelo condicionamento das áreas envolventes aos projectos
em causa, considera-se haver um impacte cumulativo significativo, de magnitude e significância variáveis, dependendo do número de pessoas afectadas e da rentabilidade dos terrenos face à condição
económica dos lesados.
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7.14.11 -

Paisagem

O Projecto em estudo integra a paisagem do Minho Interior, caracterizada por apresentar uma paisagem minhota de carácter rural dominada pela tonalidade verde dos arvoredos e pela diversidade
de usos.
Os impactes cumulativos resultantes do Projecto em estudo, em associação com outros projectos em
análise, imprimem na paisagem um carácter mais artificial, menos vigoroso e com menos identidade. Estes impactes far-se-ão sentir fundamentalmente a partir do apoio 39, ponto a partir do qual a
LAF.RA-SFAF, a 150 kV seguirá em paralelo com a abertura da Linha Caniçada-Riba Ave
2/Guimarães, para a Subestação de Fafe onde o atravessamento destas duas linhas se tornará mais
perceptível perante os observadores.
Refira-se, contudo, que a consequente desactivação da actual linha da RNT de ligação à subestação
de Guimarães traduz-se num aspecto positivo do ponto de vista paisagístico.
Por outro lado, a alteração dos usos imposta pela presença de todos os projectos existentes e previstos manterá, contudo, a identidade da paisagem do Minho Interior, mas introduzirá um importante
grau de artificialização no território. Pode, assim, considerar-se um impacte cumulativo negativo
significativo.

7.14.12 - Património cultural
Dado que a nova linha prevista poderá seguir paralela à linha em estudo, sensivelmente a partir do
apoio 39 até à sua chegada à subestação de Fafe, o traçado da mesma deverá ter em conta a localização dos elementos patrimoniais nº 14, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87 e 88, de modo a minimizar o eventual impacte sobre os mesmos.
Contudo, conforme referido no subcapítulo 7.12 – Património cultural, a construção do presente
Projecto poderá afectar indirectamente todas as ocorrências identificadas, com uma magnitude reduzida e sem significado, pelo que a ocorrência de impactes cumulativos na passagem das duas linhas na proximidade às ocorrências identificadas terá impactes pouco significativos sobre as mesmas.
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8 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
8.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
As medidas de minimização propostas neste Capítulo visam reduzir a magnitude e a significância
dos impactes, sempre que tal for possível. Algumas das medidas propostas são do tipo estrutural,
podendo envolver construção de obras acessórias ou complementares, enquanto que outras são do
tipo não estrutural, envolvendo apenas regras que devem ser observadas, durante a Construção e
Exploração, podendo recorrer a acções financeiras e regulamentares.

8.2 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
8.2.1 - Planeamento dos Trabalhos
Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, apresentado no Volume V e que incluirá das medidas seguintes as que sejam aplicáveis à fase de construção. Este deverá ser revisto
após a emissão da DIA de forma a apresentar as medidas preconizadas neste documento.
MM1.
Comunicar o início da construção e divulgar o programa de execução, nomeadamente o
traçado da linha, as principais acções a realizar e respectiva calendarização, junto das Câmaras Municipais de Guimarães e Fafe e Juntas de Freguesias de Gonça, São Torcato, Infantas,
Mesão Frio e União de Freguesias de Atães e Rendufe, no concelho de Guimarães e freguesias de Arões (São Romão), Arões (Santa Cristina), Armil, União de Freguesias de Cepães, Fareja e União de Freguesias de Freitas e Vila Cova, no concelho de Fafe.
MM2.
Assegurar o correcto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo
com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.

8.2.2 - Estaleiro e áreas a intervencionar
MM3.
Deverá ser dada preferência a áreas já infra-estruturadas (p.e. campos de futebol, armazéns, etc.). Na impossibilidade de seleccionar áreas já infra-estruturadas e artificializadas, os
estaleiros e áreas a intervencionar não deverão ser implantados:



em zonas de protecção de património cultural;
50 m em torno de ocorrências patrimoniais, sendo que para os acessos deverá considerar-se 10 m;
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a menos de 50 m de linhas de água permanentes;
onde seja necessário proceder à destruição de vegetação arbórea com interesse botânico
e paisagístico (nomeadamente nas zonas de povoamento de carvalho e habitat 9230pt1);
em áreas de domínio hídrico;
em terrenos classificados como Reserva Agrícola Nacional ou Reserva Ecológica Nacional.

Estas áreas encontram-se representadas na Carta de restrições à localização dos estaleiros e
parques de materiais (vd. Desenho 25, nas Peças Desenhadas), caso se localizem fora de
áreas infra-estruturadas.
MM4.

A área dos estaleiros não deverá ser impermeabilizada.

MM5.

Os produtos químicos deverão ser manuseados e armazenados sobre meios de contenção secundária. O armazenamento deverá ser feito em local coberto, arejado e protegido
da intempérie.

MM6.

O terreno onde serão estabelecidos os estaleiros e parques de materiais deverão possuir
uma vedação, coberta com rede de ensombramento em toda a sua extensão.

MM7.

Delimitar outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não podem ser armazenados nos estaleiros.

MM8.

Delimitar as áreas de trabalho para minimizar a afectação de área ao estritamente necessário e reduzir o risco de acidentes com terceiros.

MM9.

Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantação dos estaleiros.

MM10.

Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, com
os meios de contentorização necessários, enquanto aguardam encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado.

MM11.

Proceder, após conclusão dos trabalhos, à limpeza e recuperação dos locais de estaleiro.
O solo deverá ser limpo de quaisquer resíduos e deverão ser restabelecidas as condições
iniciais.

MM12.
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MM13.

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.

MM14.

Nos estaleiros deverão existir instalações sanitárias do tipo químico ou drenadas para a
rede de saneamento básico. No entanto, caso não seja viável a ligação à rede, e não se
opte pela utilização de instalações sanitárias do tipo químico, deverão ser instaladas fossas estanques, de dimensão adequada à frequência de utilização prevista.

8.2.3 - Gestão de materiais, resíduos e efluentes
MM15.

Efectuar, preferencialmente, a lavagem de betoneiras na central de betonagem. Quando
esta se localizar a uma distância que tecnicamente não o permita, deverá proceder-se
apenas à lavagem dos resíduos de betão das calhas de betonagem, de forma a que os
mesmos fiquem depositados junto das terras a utilizar posteriormente, no aterro das
fundações dos apoios.

MM16.

Não efectuar qualquer descarga de qualquer substância poluente, directa ou indirectamente, sobre os solos ou linhas de água.

MM17.

Proceder, diariamente, à recolha dos resíduos gerados nas frentes de obra e ao seu armazenamento temporário nos estaleiros, devidamente acondicionados e em locais especificamente preparados para o efeito.

MM18.

Os resíduos “embalagens de papel/cartão” deverão ser armazenados em contentor fechado ou local coberto, abrigado da chuva.

MM19.

A triagem e deposição dos Resíduos Urbanos (RU) e equiparados nos estaleiros, deverá
ser efectuada de acordo com as seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e
resíduos indiferenciados e poderão ser integrados no circuito normal de recolha de RU
dos municípios.

MM20.

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo deve proceder-se à recolha do solo contaminado, com produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento
até envio para destino final/ recolha por operador licenciado.

MM21.

O transporte de materiais susceptíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efectuado em viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não
seja fechada.
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MM22.

Implementar o Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição
(PPGRCD).

8.2.4 - Acessos
MM23.

Elaborar um plano de acessos que minimize a afectação das condicionantes representadas no Desenho 26 – Carta de restrições à localização dos acessos.

MM24.

Deverá ser dada preferência à utilização de estradas e caminhos de acesso aos locais de
obra, já existentes, em detrimento da abertura de acessos temporários, nomeadamente:
 EM603, estradas e caminhos municipais e florestais na proximidade do apoio 34







MM25.

e 35;
EM1566, estradas e caminhos municipais e florestais nas proximidades dos
apoios 39, 40 e 41;
EM309 nas proximidades do poio 42;
EN207-4 nas proximidades do apoio 47;
EN206, na envolvente aos apoios 48, 49 e 50;
EM607, na proximidade aos apoios 58, 59 e 60;
CM1788, na proximidade aos apoios 61 e 62.

O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que evitem ao máximo
o incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o
trajecto deverá ser o mais curto possível e ser efectuado a velocidade reduzida.

MM26.

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 recuperadas.

MM27.

Efectuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos
terrenos a afectar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo
com os interessados, garantindo o acesso às propriedades.

MM28.

Na abertura de novos acessos deverá:
 Reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as movimentações de terras;
 Reduzir-se a afectação de áreas de RAN e REN;
 Evitar-se a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico, nomeadamente carvalhos.
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MM29.

Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, através da
descompactação do solo.

MM30.

Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora destes.

8.2.5 - Boas práticas ambientais
MM31.

Previamente ao início da obra devem ser promovidas acções de sensibilização ambiental
para os trabalhadores envolvidos na obra de modo a que estes sejam devidamente informados da conduta a ter durante o período em que a obra decorre.

MM32.

Proceder à limpeza regular da via pública sempre que forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais da obra.

MM33.

Sempre que das actividades de construção resultem terras sobrantes, nomeadamente da
abertura de caboucos, estas deverão ser preferencialmente utilizadas para recobrimento
das fundações ou espalhamento junto dos apoios, após a execução dos maciços de fundação.

MM34.

De forma a minimizar os potenciais impactes relacionados com a libertação de poeiras,
deve proceder-se, sempre que se justificar, à aspersão de água nas zonas de estaleiros
durante os períodos secos.

8.2.6 - Desflorestação e desmatação
MM35.

A desmatação e o corte de arvoredo deverão ser efectuados exclusivamente nas áreas
necessárias.

MM36.

Efectuar a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com mecanismos
adequados à retenção de eventuais faíscas a fim de minimizar os riscos de incêndio.

MM37.

Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas, através de sinalização com fitas coloridas, que não perturbem a execução da obra.

MM38.

As zonas seleccionadas para serem sujeitas a desmatação e as árvores a serem alvo de
poda ou de corte devem ser assinaladas com marcas visíveis, permitindo a identificação
das áreas de intervenção em qualquer instante.

MM39.

As operações de rechega e o destino dos resíduos resultantes da exploração florestal deverão ser acordados com os proprietários. Sempre que possível os sobrantes da explora-
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ção florestal deverão ser estilhados e espalhados no local de forma a manter os nutrientes no local.

8.2.7 - Clima
Como não foram identificados impactes negativos neste factor ambiental, não há, da mesma forma,
lugar à aplicação de medidas de minimização.

8.2.8 - Qualidade do ar
8.2.8.1 - Fase de construção
MM40.

Durante as operações de movimentação de terras, proceder à aspersão de água das áreas
intervencionadas de forma a minimizar o levantamento de poeiras no período seco, caso
se revele necessário.

8.2.8.2 - Fase de exploração
Como não foram identificados impactes negativos na qualidade do ar para esta fase, não se prevêem
medidas de minimização para este factor ambiental.

8.2.9 - Geologia e geomorfologia
Não se prevêem medidas específicas para o factor ambiental geologia e geomorfologia, considerando-se que as demais medidas de minimização preconizadas no presente capítulo permitem minimizar os impactes sobre esta componente.

8.2.10 -

Recursos hídricos e domínio hídrico

8.2.10.1 - Fase de construção
MM41.

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

MM42.

Implementar, nos caminhos (a construir, que sejam mantidos na fase de exploração) que
atravessem linhas de água, passagens hidráulicas de secção dimensionada para uma
cheia centenária.

MM43.
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MM44.

As intervenções na proximidade de redes de drenagem e regadio, superficiais ou subterrâneas, devem ser efectuadas de modo a evitar a deposição de materiais em valas e a
ruptura de condutas.

MM45.

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

8.2.10.2 - Fase de exploração
Não são consideradas medidas específicas para a fase de exploração.

8.2.11 -

Solos e ocupação do solo

8.2.11.1 - Fase de construção
MM46.

Na abertura de caboucos, decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua
utilização na reintegração de áreas intervencionadas. Conduzir as obras de construção
das fundações dos apoios localizados em áreas de RAN ou de REN, de forma a não serem afectadas áreas suplementares de solos integrados nessa(s) reservas(s), evitando a
afectação de áreas circundantes e não deixando no local elementos grosseiros provenientes da escavação.

8.2.11.2 - Fase de exploração
Não se prevêem medidas para a fase de exploração.

8.2.12 -

Ecologia

8.2.12.1 - Fase de construção
MM47.

Deverá ser afectada a menor área possível de terreno envolvente aos apoios para parquear materiais e para circulação de maquinaria.

MM48.

Deverão manter-se as árvores com interesse (nomeadamente carvalhos) que ocorrem
sob a linha, designadamente sob o vão entre os apoios 34 a 35, 40 a 45 garantindo as
distâncias minimias de segurança regulamentarmente definidas, devendo, quando muito,
ser podadas às alturas adequadas.

MM49.
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MM50.

Sinalização preventiva da linha eléctrica nos seguintes vãos: 33 – 36; 40 – 42; 57 - 60.
A sinalização preventiva deve resultar da montagem de sinalizadores (Bird Flight Diverter – BFD) de 20 em 20 metros em cada cabo de terra, dispostos alternadamente, o
que em perfil resultará num espaçamento de 10 em 10 metros.

8.2.12.2 - Fase de exploração
Não se preconizam medidas de minimização específicas para a Ecologia na fase de exploração.

8.2.13 -

Ambiente sonoro

8.2.13.1 - Fase de construção
MM51.

Deverão ser realizadas revisões periódicas aos veículos e maquinaria, em oficinas licenciadas.

MM52.

As operações de construção mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de edifícios de habitação (até 400 m), apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 08:00h às
20:00h. As actividades ruidosas só poderão ter lugar fora do período referido com a obtenção de uma licença especial de ruído.

8.2.13.2 - Fase de exploração
Não se preconizam medidas de minimização específicas para o ambiente sonoro na fase de exploração.

8.2.14 -

Ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo

8.2.14.1 - Fase de construção
MM53.

Para os apoios localizados em áreas com risco de erosão integradas no regime da REN,
nomeadamente os apoios 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 56 e 58, por forma a que não
sejam favorecidos os fenómenos erosivos deverá ser evitada e deposição dos materiais
de escavação em pendentes acentuadas.

8.2.14.2 - Fase de exploração
Não se prevêem medidas específicas para o factor ambiental ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo face aos impactes identificados no subcapítulo 7.10.
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8.2.15 -

Componente social

8.2.15.1 - Fase de construção
MM54.

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas
e atendimento de eventuais reclamações das populações.

MM55.

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a minimizar o arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Caso ocorra arrastamento, deverá proceder-se à limpeza com a
maior brevidade possível.

8.2.15.2 - Fase de exploração
Não se preconizam medidas de minimização específicas para a componente social na fase de
exploração.

8.2.16 -

Paisagem

Não se prevêem medidas específicas para a Paisagem nas fases de construção e exploração, para
além das medidas das medidas já referidas para os outros factores ambientais.

8.2.17 -

Património cultural

MM56.

Deverá ser efectuado o Acompanhamento Arqueológico sistemático e presencial, assegurado pela presença de um arqueólogo por cada frente de obra activa em simultâneo,
de todos os trabalhos que impliquem movimentações de terras, desmatação, escavação e
abertura de caminhos de acesso.

MM57.

O arqueólogo residente deverá estar presente em obra desde o início dos trabalhos, de
forma a poder acompanhar efectivamente as intervenções no solo, até atingir a rocha de
base, níveis arqueologicamente estéreis ou a cota máxima de afectação do projecto, nas
áreas de inserção das infra-estruturas, bem como nas áreas de apoio à obra.

MM58.

Após a desmatação, a equipa responsável pelo acompanhamento arqueológico de obra
deverá efectuar nova prospecção arqueológica sistemática do terreno, nas áreas de visibilidade reduzida e nula, com a finalidade de colmatar as lacunas de conhecimento, bem
como dos caminhos de acesso e outros trabalhos. Esta medida é especialmente pertinente se considerarmos a notória concentração de monumentos megalíticos do tipo mamoa
na área junto ao término da linha eléctrica e ligação à subestação, sendo então provável
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que outros monumentos possam existir na zona e que ainda não estão identificados. A
área dos novos acessos deve ser prospectada antes de qualquer intervenção.
MM59.

Eventuais vestígios que possam ser detectados durante o acompanhamento da obra, e
que possam sofrer uma destruição total ou parcial, deverão ser sujeitos a medidas de
minimização específicas a definir.

MM60.

Realizar sondagens manuais, na fase de construção, nos apoios 38/25 e 39/24. Em cada
apoio deverão ser realizadas sondagens em dois caboucos opostos e, se forem detectados vestígios, serão realizadas sondagens nos 2 caboucos restantes.

MM61.

Uma vez que os apoios 60 e 61 se encontram próximo de uma área arqueologicamente
sensível e proposta para Zona Non Aedificandi (ZNA) na Carta Arqueológica do concelho de Fafe, recomenda-se um acompanhamento arqueológico cuidado aquando da realização dos trabalhos.
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9 - SÍNTESE DE IMPACTES
No presente Capítulo apresenta-se uma síntese dos locais, apoios ou vãos, mais críticos do ponto de vista ambiental e social analisados ao longo do EIA, os quais se sintetizam no quadrosíntese apresentado seguidamente (vd. Quadro 9.1). Este quadro reúne, ainda, as principais medidas de minimização específicas recomendadas, em cada situação concreta, salientando -se que
deverão ser aplicadas as medidas de minimização gerais já previstas no ponto 8.2.
Para uma localização cartográfica dos principais impactes provocados pela implementação da
LAF.RA-SFAF, a 150 kV, remete-se para o Desenho 27 - Síntese de Condicionantes, nas Peças
Desenhadas.
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QUADRO 9.1 – Caracterização síntese dos apoios e vãos mais críticos do ponto de vista ambiental e social
CARACTERÍSTICAS DO LOCAL E IMPACTES
APOIO 34 E VÃO ENTRE O APOIO 34 E 35
O apoio 34 assim como o vão entre este e o apoio 35 localizam-se na união de freguesias de Freitas e Vila Cova, no concelho de Fafe.
O apoio 34 será implantado numa área natural (matos com povoamentos de folhosas que inclui eucaliptos com vestígios de incêndio) e o apoio 35 incide
sobre área florestal (povoamentos florestais mistos), ambos próximo de solos inseridos no regime da REN (áreas com risco de erosão).
De acordo com a cartografia de habitas verifica-se que o vão entre o apoio 34 e 35 atravessa um povoamento de carvalhos, integrado na classe de povoamentos florestais mistos. Da análise efectuada a este povoamento de carvalhos, tendo em conta os dados do Projecto, considera-se que não será necessário
proceder ao abate do mesmo. Considera-se assim a afectação desta área como um impacte pouco significativo, atendendo a que o povoamento de carvalhos não será afectado.
A habitação mais próxima do apoio 34 localiza-se a cerca de 70 m de distância da linha, a sudeste do apoio e pertence ao aglomerado de Santo António,
tratando-se de uma habitação isolada onde foi efectuada uma medição de ruído ambiente (vd. Figura 9.1).
O apoio 34 dista ainda, em cerca de 360 m, das primeiras habitações de Fontela, a sudoeste, onde foi efectuada uma outra medição de ruído ambiente, num
receptor sensível localizado a cerca de 190 m da LAF.RA-SFAF, a 150 kV (vão entre os apoios 34 e 35).
Na fase de construção, a circulação de veículos e máquinas afectas à implantação deste apoio far-se-á a partir da EM603, que liga Fontela a Santo António
e por caminhos municipais e florestais na dependência de Santo António, conduzindo a um aumento dos níveis sonoros e ao aumento da concentração de
poluentes atmosféricos associados à passagem de viaturas na envolvente destas povoações, traduzindo-se num impacte negativo, pouco significativo, temporário e reversível, minimizado pela adopção das medidas de minimização previstas no presente relatório.
Na fase de exploração, os apoios 34 e 35 serão visíveis a partir de Santo António, a sudeste, e Fontela, a sudoeste. O impacte visual sobre estes apoios nesta área traduz-se num impacte visual negativo, com algum significado, atendendo à balizagem aeronáutica neste troço. Contudo, a reduzida qualidade visual desta área e o reduzido número de observadores que os poderão avistar, tornam este impacte menos significativo.
Os impactes previstos, resultantes da passagem da LAF.RA-SFAF, a 150 kV e respectivos apoios nesta zona referem-se assim sobretudo à fase de construção e aos impactes na paisagem associados à fase de exploração da LAF.RA-SFAF.
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QUADRO 9.1 – Caracterização síntese dos apoios e vãos mais críticos do ponto de vista ambiental e social (cont.)
CARACTERÍSTICAS DO LOCAL E IMPACTES
APOIO 40 E 41 E VÃO ENTRE O APOIO 40 E 41
Os apoios 40 e 41 localizam-se na freguesia de São Torcato, no concelho de Guimarães.
A área ocupada pelo apoio 40 corresponde a matos com povoamento de folhosas, verificando-se alguns carvalhos na proximidade do apoio, mas não
no local. Uma vez que para a implantação do apoio não se prevê a afectação desta espécie, considera-se assim um impacte pouco significativo, atendendo a que os carvalhos não serão afectados.
O apoio 41 incide sobre povoamentos florestais mistos, fundamentalmente de eucalipto, em solos pertencentes à REN. O impacte originado pela implantação deste apoio afigura-se também como pouco significativo atendendo à reduzida importância económica associada às espécies afectadas.
De acordo com a cartografia de habitas verifica-se que o vão entre o apoio 40 e 41 atravessa um habitat 9230 (carvalhos). Da análise efectuada a este
habitat e tendo em conta os dados do Projecto, não será necessário proceder ao abate de carvalhos. Considera-se a afectação desta área como um impacte pouco significativo, atendendo a que os carvalhos não serão afectados. Refira-se também a proximidade do apoio 41 a uma mancha de matos
(4030pt2), de acordo com a Figura 9.2.
A habitação mais próxima do apoio 40 localiza-se a cerca de 90 m do apoio e a 65 m da LAF.RA-SFAF, a 150 kV e corresponde a uma habitação
isolada da localidade de Campainhas, a este (vd. figura 9.2). A povoação de Quintãs, a sudoeste, dista da LAF.RA-SFAF, a 150 kV cerca de 260 m.
O apoio 41 não tem edificações na sua proximidade.
Na fase de construção, a circulação de veículos e máquinas afectas à implantação deste apoio, far-se-á a partir do CM1566 que liga Quintãs a São
Torcato (vd. Figura 9.2), o que poderá conduzir a um aumento dos níveis sonoros e ao aumento da concentração de poluentes atmosféricos na envolvente destas povoações, traduzindo-se num impacte negativo, temporário e reversível, minimizado pela adopção das medidas de minimização previstas no presente relatório.
Este apoio será avistado pelas povoações de Quintãs, a sudoeste, e pelos lugares na envolvente de São Torcato, a oeste/sudoeste (vd. Figura 9.2). Os
impactes previstos, resultantes da passagem da LAF.RA-SFAF, a 150 kV e respectivos apoios nesta zona, referem-se sobretudo aos impactes associados às actividades da fase de construção e aos impactes na paisagem associados à fase de exploração da LAF.RA-SFAF. O impacte visual sobre este apoio traduz-se assim num impacte visual negativo com algum significado dada a balizagem aeronáutica prevista neste vão. Contudo, uma vez
que o mesmo não será avistado por um grande número de observadores, os impactes na paisagem tornam-se menos significativos.
Refira-se, ainda que se encontra prevista a construção e implantação da abertura da Linha Caniçada- Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de
Fafe que se desenvolverá paralela à LAF.RA-SFAF, a 150 kV, presentemente estudo, a partir deste apoio até à ligação da futura Subestação de Fafe.
A presença desta linha induzirá a impactes cumulativos com o actual Projecto, sobretudo na fase de exploração e no que se refere diminuição da
qualidade visual paisagística recepcionada pelas povoações que irão avistar as duas linhas (vd. Figura 9.2).
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QUADRO 9.1 – Caracterização síntese dos apoios e vãos mais críticos do ponto de vista ambiental e social (cont.)
CARACTERÍSTICAS DO LOCAL E IMPACTES
VÃO ENTRE O APOIO 41 E 42 E APOIO 42
O vão entre o apoio 41 e 42 localiza-se na união de freguesias de Arões e Rendufe, no concelho de Guimarães, e atravessa essencialmente uma área de povoamentos florestais mistos.
O apoio 42 localiza-se numa área integrada no regime de REN (áreas com risco de erosão), ocupada por povoamentos florestais mistos essencialmente
compostos por eucaliptos. O impacte originado pela implantação deste apoio na ocupação do solo afigura-se como pouco significativo atendendo à reduzida importância ecológica e económica associada às espécies afectadas.
De acordo com a cartografia de habitas verifica-se que o vão entre o apoio 41 e 42 atravessa um povoamento de carvalhos, integrado na classe de povoamentos florestais mistos. Da análise efectuada a este povoamento de carvalhos, e tendo em conta os dados do Projecto não será necessário proceder ao abate do mesmo. Considera-se assim a afectação desta área como um impacte pouco significativo, atendendo a que o povoamento de carvalhos não será afectado.
Nas proximidades do apoio 42 existem algumas habitações pertencentes à localidade de Rendufe. A mais próxima do apoio localiza-se a cerca de 230 m, a
nordeste (vd. Figura 9.3). A oeste da LAF.RA-SFAF, a 150 kV encontra-se uma habitação que dista cerca de 134 m da mesma, onde foi efectuada uma
medição de ruído ambiente.
Na fase de construção, e no que se refere ao apoio 42, a circulação de veículos e máquinas afectas à implantação do apoio, far-se-á a partir da EM309, que
faz a ligação entre São Martinho e Rendufe (vd. Figura 9.3).
A circulação de veículos nesta via, na fase de construção, poderá conduzir a um aumento dos níveis sonoros e ao aumento da concentração de poluentes
atmosféricos na envolvente aos aglomerados de Rendufe e São Martinho, traduzindo-se num impacte negativo, temporário e reversível, minimizado pela
adopção das medidas de minimização previstas no presente relatório.
O facto do apoio 42 estar localizado numa zona de encosta minimiza o impacte visual sentido pelos aglomerados envolventes na fase de exploração. No
entanto, o apoio 42 será visível a partir da encosta este, em Rendufe e Miguel, cumulativamente à abertura da Linha Caniçada-Riba de Ave e respectivos
apoios, que se desenvolverão paralelos nesta zona. O impacte visual sobre estes apoios traduz-se num impacte visual negativo significativo, considerando
ainda que se trata de uma zona de com algum valor cénico, e relativamente pouco intervencionada.

20713_md

331/358

Abertura da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

Esta página foi deixada propositadamente em branco

20713_md

332/358

"

±

Linha

"

T ER R

P41/P22

kV
A 150
FA FE
A FE TAS F
0 kV
AS AL
2 A 15
E AVE
RIB A D

Linha

"

FA FE

P53/P27

"

Apoio P42/P21

Habitats
Matos (4030pt2)

Carvalhais (9230pt1)
Ponto de Medição 3

Povoamentos de carvalhos

(
!

Ru
a

Reserva Ecológica Nacional (REN)

Pa
dr
e

Áreas com risco de erosão

Jo
ão
So

"

P42/P21

es

09

ar

EN 3

Fonte: Carta de REN dos concelhos de:Guimarães
(Out. 1994), CCDR Norte

(
!

P54/P26

"

Ponto de medição de ruído ambiente
Estradas de acesso aos apoios

Linha Caniçada-Riba de Ave
fe a 150 kV
Linha Caniçada - Fa

Linha Fa fe - Riba de

Apoios da linha eléctrica

Traçado da linha eléctrica
Corredor da linha eléctrica em estudo

"

Apoios da linha eléctrica em estudo
Traçado da linha eléctrica em estudo

Ave a 150 kV

Refª: T2013-405-00/05_DESENHO/20713/20713_Fig9_3

"

Ortofotomapas de Junho de 2011 e de Janeiro de 2013
Cartografia - Levantamento topográfico 2013

0

250 m

"

"

Figura 9.3
Caracterização Síntese do vão entre o Apoio
P41/P22 e o Apoio P42/P21 e Apoio P42/P21

Abertura da Linha Terras Altas de Fafe – Riba de Ave, a 150 kV, para a Subestação de Fafe
Estudo de Impacte Ambiental
Relatório Síntese

QUADRO 9.1 – Caracterização síntese dos apoios e vãos mais críticos do ponto de vista ambiental e social (cont.)
CARACTERÍSTICAS DO LOCAL E IMPACTES
VÃO ENTRE O APOIO 42 E 43 E APOIO 43
O apoio 43 localiza-se união de freguesias de Arões e Rendufe, no concelho de Guimarães, numa área ocupada integrada no regime de RAN e de elevada aptidão agrícola, estando actualmente ocupada por culturas anuais. O impacte originado pela implantação do apoio afigura-se como significativo, atendendo ao tipo de solo e ocupação do solo.
De acordo com a cartografia de habitas verifica-se que o vão entre o apoio 42 e 43 atravessa um povoamento de carvalhos, integrado na classe de povoamentos florestais mistos. Da análise efectuada a este povoamento de carvalhos, e tendo em conta os dados do Projecto, não será necessário proceder ao abate do mesmo. Considera-se assim a afectação desta área como um impacte pouco significativo, atendendo a que o povoamento de carvalhos
não será afectado.
As habitações mais próximas do apoio 43 localizam-se a cerca de 180 m, na localidade de Terço, a sudeste do apoio. Mais a sul, verifica-se uma outra
habitação, isolada, pertencente a esta localidade, distando cerca de 88 m da LAF.RA-SFAF, a 150 kV no vão entre os apoios 43 e 44 (vd. Figura 9.4).
As habitações que avistam este apoio pertencem à povoação de São Martinho, a oeste do apoio, Terço, a este e Miguel, a nordeste, distando 1 000 m,
280 m e 440 m, respectivamente.
Na fase de construção, a circulação de veículos e máquinas afectas à implantação do apoio, far-se-á a partir das estradas e caminhos municipais existentes, nomeadamente o CM1566, que atravessa Terço e Miguel, a este do apoio (vd. Figura 9.4). A circulação nestas vias na fase de construção poderá conduzir a um aumento dos níveis sonoros e ao aumento da concentração de poluentes atmosféricos na envolvente ao aglomerado de Terço, traduzindo-se num impacte negativo, temporário e reversível, minimizado pela adopção das medidas de minimização previstas no presente relatório.
Na fase de exploração, o impacte visual sobre este apoio traduz-se num impacte visual negativo com algum significado, dado que será um troço a balizar com balizagem aeronáutica. No entanto, uma vez que o mesmo não será avistado por um grande número de observadores, os impactes na paisagem tornam-se menos significativos.
Salienta-se contudo que com a entrada em funcionamento da abertura da Linha Caniçada-Riba de Ave, o impacte previso da paisagem pela presença
da LAF.RA-SFAF, a 150 kV em estudo será cumulativo pela presença das duas linhas.
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QUADRO 9.1 – Caracterização síntese dos apoios e vãos mais críticos do ponto de vista ambiental e social (cont.)
CARACTERÍSTICAS DO LOCAL E IMPACTES
APOIO 48 E APOIO 49
Os apoios 48 e 49 na união de freguesias de Atães e Rendufe, no concelho de Guimarães.
O apoio 48 localiza-se a norte do IC5, sobre uma área ocupada por matos com povoamento de folhosas, cujas espécies dominantes correspondem a eucaliptos
e alguns pinheiros bravos. O apoio 49, a sul do IC5, localiza-se numa área ocupada por povoamentos florestais mistos, cujas espécies dominantes correspondem a eucaliptos, pinheiros bravos e carvalhos. O impacte originado pela implantação dos apoios afigura-se como pouco significativo atendendo à reduzida
importância ecológica e económica associada às espécies afectadas.
A afectação originada pela implantação destes apoios afigura-se como significativa, considerando que estes apoios estão localizados numa área integrada no
regime de REN, áreas com risco de erosão e cabeceiras de linhas de água (associadas aos afluentes do rio de Atães).
As habitações mais próximas do apoio 48 localizam-se a cerca de 240 m, a oeste do apoio, e 235 m da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, em aglomerados habitacionais pertencentes a Souto (vd. Figura 9.5). O apoio será visível a partir destes aglomerados, a partir de Alijó e Prelada, a 460 m e 250 m respectivamente, a este do apoio, e a partir de quem circula no IC5 e na EN206, a sul do apoio.
As habitações mais próximas do apoio 49 e da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, localizam-se a cerca de 60 m a este, no aglomerado de Sernadinho (vd. Figura 9.5),
onde foi efectuada uma medição de ruído ambiente. O apoio 49 é visível a partir deste aglomerado, que se desenvolve tanto a sudoeste como a este do apoio e
partir de quem circula no IC5, a norte do apoio, assim com da EN206.
Na fase de construção, a circulação de veículos e máquinas afectas à implantação dos apoios 48 e 49, far-se-á a partir da EN 206 a sul do apoios, e por caminhos rurais (vd. Figura 9.5). A circulação nestas vias na fase de construção poderá conduzir a um aumento dos níveis sonoros e ao aumento da concentração
de poluentes atmosféricos na envolvente ao aglomerado de Sernadinho, traduzindo-se num impacte negativo, temporário e reversível, minimizado pela adopção das medidas de minimização previstas no presente relatório.
Na fase de exploração, o impacte visual sobre estes apoios traduz-se num impacte visual negativo, mas pouco significativo, dado o reduzido número de observadores. Contudo, acrescendo-se o impacte visual associado à presença da abertura da Linha Caniçada-Riba de Ave que nesta área segue paralela à LAF.RASFAF, a 150 kV em estudo (vd. Figura 9.5).
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10 - MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
10.1 -

MONITORIZAÇÃO

Da análise de impactes efectuada para o Projecto da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, considera-se haver
necessidade de proceder a um ano de monitorização da Ecologia, designadamente, para a Avifauna.

10.1.1 -

Plano de monitorização da Avifauna

10.1.1.1 - Parâmetros a monitorizar
Seguidamente identificam-se os seguintes parâmetros a monitorizar no âmbito do presente Plano de
Monitorização:
a)
b)
c)
d)

Determinação de taxas de mortalidade por colisão (aves);
Determinação dos factores de correcção: taxas de detectabilidade (por parte dos obse rvadores) e taxas de decomposição e de remoção (por parte de predadores e necrófagos);
Censos da comunidade de aves (cálculo da abundância relativa, riqueza específica e d iversidade);
Censos para determinação da utilização da área por parte de aves planadoras e/ou outras aves cujo comportamento de voo propicie a sua colisão com a linha (taxa de fr equência de voo).

10.1.1.2 - Locais e frequência da amostragem
Mortalidade por colisão e electrocussão
A monitorização da mortalidade por colisão e electrocussão, decorrente da presença da
LAF.RA-SFAF, a 150 kV deverá ser efectuada em 20% da extensão total da linha, devendo ser
seleccionados troços representativos dos biótopos presentes na área de implantação do Projecto.
As campanhas de prospecção de cadáveres deverão ser realizadas nas 4 épocas fenológicas, incluindo 2 visitas por época, com intervalo de 1 semana entre visitas.
Determinação dos Factores de Correcção
Com o objectivo de estimar a taxa de mortalidade real, deverá ser necessário recorrer a factores
de correcção das taxas de mortalidade observada. Assim, os factores de correcção serão obtidos
através da determinação de taxas de decomposição/remoção de cadáveres e das taxas de dete ctabilidade associadas a cada observador.
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Para a determinação das taxas de decomposição/remoção de cadáveres deverão ser realizadas
duas campanhas, uma no mês mais quente e outra no mês mais frio.
Estas campanhas serão constituídas por visitas diárias até à remoção total dos vestígios mas que
não ultrapassem o intervalo semanal definido entre as visitas de prospecção de mortalidade.
Os segmentos seleccionados para a determinação das taxas de decomposição/remoção, serão d efinidos nos locais a monitorizar, em função do coberto do solo no início de cada campanha. As
taxas de remoção de cadáveres serão determinadas em três locais de amostragem. Cada local de
amostragem seleccionado deve apresentar uma extensão que coincida, de preferência, com os
locais de amostragem seleccionados para a determinação da taxa de mortalidade.
Os testes para determinação da taxa de detectabilidade de cada observador serão realizados num
total de três réplicas, correspondendo a cada um dos períodos sazonais (Verão e Inverno). As
taxas de detecção de cadáveres serão determinadas em quatro locais de amostragem. Cada local
de amostragem seleccionado deve apresentar uma extensão mínima que coincida de preferência
com os locais de amostragem seleccionados para a determinação da taxa de mortalidade.
Caso se venham a detectar limitações à utilização dos segmentos identificados, detectadas ao
longo do decurso dos trabalhos, (nomeadamente decorrentes de alterações de uso do solo, ou de
acessibilidade), poderá haver a necessidade de redefinir os locais a visitar.
Censos da comunidade de aves para cálculo da abundância relativa, riqueza específica e diversidade
Os índices de abundância relativa compreendem diferentes metodologias de acordo com os gr upos alvos (1) Censos da comunidade de aves e (2) Censos para determinação da utilização da
área por parte de aves planadoras e/ou outras aves cujo comportamento de voo propicie a sua
colisão com a linha (taxa de frequência de voo). Deverá ser realizado um ponto por biótopo.
Para determinação da abundância relativa de aves deverão ser realizados censos através de duas
campanhas por cada época do ano, perfazendo um total de oito campanhas.
10.1.1.3 - Técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos a utilizar
A detecção de aves afectadas por colisão com a linha deverá ser efectuada pela procura activa
de cadáveres inteiros, partes que contenham ossos ou porções significativas de penas, ou mesmo
animais vivos com ferimentos (ex: uma asa partida), ao longo de 10 metros para ambos os lados
da projecção vertical dos cabos exteriores (que inclui também a área junto à base dos apoios).
Esta actividade de prospecção da linha deverá ser efectuada por dois observadores, deslocandose em paralelo, de modo que cada um cubra metade da referida faixa de terreno.
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Determinação dos Factores de Correcção
Deverão ser determinados os factores de correcção que permitam corrigir a taxa de mortalidade
observada, obtendo uma estimativa da mortalidade real. Para esse efeito deverão ser utilizadas
as taxas de decomposição/remoção de cadáveres, e a taxa de detecção de cadáveres associada a
cada observador envolvido nos trabalhos de prospecção que venha a ser determinada.
A taxa de remoção de cadáveres por necrófagos deverá ser determinada através da colocação de
cadáveres de aves de pelo menos três tamanhos diferentes (pintos, codornizes, perdizes e fra ngos ou patos adultos, por exemplo) produzidas em aviário, nos locais seleccionados.
A capacidade de detecção de aves mortas deverá ser determinada pela colocação de cadáveres
de aves domésticas em locais desconhecidos de um segundo colaborador. Deverá proceder -se ao
registo do número de cadáveres encontrados pelo colaborador num período de tempo equivalente ao que despenderia na habitual prospecção de cadáveres.
Censos da comunidade de aves para o cálculo da abundância relativa, riqueza específica e
diversidade
Para a caracterização da comunidade das aves que ocorre na área de implantação da linha deverá recorrer-se ao método de contagens pontuais. Este método consiste no registo de todos os
contactos visuais e auditivos que o observador estabelece num ponto previamente definido
(ponto de escuta - PE) e durante um determinado período de tempo (10 minutos), que seja adequado ao objectivo pretendido.
A metodologia de amostragem de aves planadoras e outras espécies tem como objectivo compreender de que forma ocorre o uso da zona da linha por aves que apresentam comportamentos
de voo com maior risco de colisão com a mesma. Deverão ser registadas as passagens de indivíduos e grupos de aves em cada vão e durante o período de uma hora, num ponto de amostragem, por biótopo. Deverá ser registada a espécie, o número de indivíduos e estimada visualmente a altura de voo relativa aos cabos da linha (por cima, por baixo, entre os cabos condutores /
de guarda) assim como também serão registadas as aves pousadas nos apoios.
10.1.1.4 - Métodos de tratamento dos dados
Mortalidade por colisão
Os dados recolhidos durante as prospecções para detecção de cadáveres de aves na linha deverão ser utilizados, em primeiro lugar, para determinar uma taxa real de mortalidade, geralmente
definida como o número de aves mortas (por colisão com a linha), por km e por um período fixo
de tempo (ex: ano).
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Determinação de factores de correcção
A estimativa da taxa de mortalidade real deverá ser o parâmetro a utilizar nas análises estatísticas posteriores. Este cálculo poderá ser efectuado de forma agrupada sobre várias espécies ou
isoladamente para algumas espécies que mereçam destaque, devido a um elevado estatuto de
ameaça ou elevado nível de afectação pela linha, por exemplo.
Os factores de correcção que deverão ser aplicados às taxas de mortalidade observada, resultam
dos valores obtidos nos testes de remoção de cadáveres, aplicando a seguinte fórmula:
FCR = 1/1–CR
CR = % de Cadáveres removidos;
FCR = Factor de Correcção para os cadáveres removidos num período de tempo “t”.
No que se refere à determinação das taxas de detectabilidade, os cadáveres colocados no terreno
deverão marcados, sinalizando-se a sua localização no solo, garantindo uma distribuição por diferentes distâncias ao eixo da linha, na faixa de cinco metros para cada um dos lados dos cabos
de guarda.
O factor de correcção deverá ser obtido a partir da seguinte fórmula:
FCAND = 1/AD
sendo que:
AD - Percentagem de aves detectadas nos testes;
FCAND - Factor de correcção de cadáveres não detectados.
Determinação de índices de abundância relativa
Quando aos censos da comunidade aves, deverão ser considerados os valores dos números médios de indivíduos observados por amostragem (por zona) e os números médios de indivíduos
por ponto (por zona), em cada estação do ano.
Com o objectivo de compreender o uso da zona da linha por aves planadoras deverá ser calculada a taxa de frequência de voo que corresponderá ao número médio de aves planadoras detect adas por hora em função do tipo de zona monitorizada.
10.1.1.5 - Critério de avaliação dos dados
Com a integração da totalidade da informação recolhida no decurso da monitorização deverá ser
estimado o impacte da infra-estrutura sobre a comunidade de aves local.
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10.1.1.6 - Medidas de gestão ambiental
Caso sejam identificados efeitos particularmente negativos sobre espécies sensíveis, nomeadamente um acréscimo de mortalidade que resulte de colisão directamente relacionado com a pr esença da linha, deverá procurar-se identificar os locais onde estas ocorrências assumem maior
importância e definir medidas que permitam atenuar estes efeitos.
10.1.1.7 - Periodicidade dos relatórios de monitorização e critérios para a decisão sobre a

revisão do programa de monitorização
Deverá ser produzido um relatório final de monitorização detalhado que permita uma reavaliação de todo o programa de monitorização e a eventual definição de medidas de minimização.
O relatório de monitorização deverá ser desenvolvido respeitando a estrutura estipulada no
Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, com as necessárias adaptações ao trabalho em
causa.

10.2 -

GESTÃO AMBIENTAL

O Acompanhamento Ambiental contempla a fase de obra e visa a aplicação de um conjunto de medidas minimizadoras adequadas. Este acompanhamento permitirá, também, a identificação em tempo útil, de medidas mitigadoras adicionais e eventual correcção das medidas identificadas e adoptadas.
Uma vez que o presente Estudo de Impacte Ambiental se desenvolveu em fase de projecto de execução, existem um conjunto de dados que permitiram a concretização de um Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) (apresentado no Volume V) dirigido às especificidades, quer do próprio
projecto, quer da área a intervencionar.
O PAA foi elaborado tendo em consideração as especificações técnicas da REN, S.A., “Supervisão
e Acompanhamento Ambiental em Fase de Obras de Linhas e Subestações” - EQQS/ET/SPVAA, em
Fase de Projecto de Execução e, posteriormente deverá ser revisto de forma a incluir o preconizado
na DIA.
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11 - LACUNAS DE INFORMAÇÃO
No desenvolvimento do presente Estudo de Impacte Ambiental não foram detectadas lacunas de informação graves, que comprometam o rigor das análises sectoriais ou a validade das conclusões
globais do EIA.
Assim, crê-se que o estudo apresentado constitui um instrumento válido de apoio à decisão sobre a
viabilidade do Projecto, identificando as principais alterações que se farão sentir sobre os diversos
factores ambientais, para o traçado em estudo.
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12 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que se apresenta versou, fundamentalmente, a análise e avaliação de um local ambientalmente adequado e tecnicamente viável para a implantação da LAF.RASFAF, a 150 kV.
O Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA) elaborado pela PROCESL em Fevereiro,
2013, veio permitir a selecção de um corredor para o traçado da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, um corredor para a abertura da Linha Caniçada – Riba de Ave 2/Guimarães, a 150 kV, para a Subestação
de Fafe e a localização para a futura Subestação de Fafe, tendo como base as principais condicionantes aplicáveis, nomeadamente, aspectos associados ao ordenamento do território, às condicionantes de ocupação do solo e restrições administrativas, aos aspectos ecológicos, socioeconómicos e
demográficos, entre outros (incluindo aspectos técnicos).
O desenvolvimento do presente EIA permitiu assim, numa primeira fase, confirmar as conclusões
do EGCA, através de uma profundidade de análise consistente com a fase em que se encontra o projecto e, numa segunda fase definir e indicar medidas minimizadoras direccionadas principalmente à
fase de construção do Projecto, com vista à compatibilização da nova infra-estrutura com a manutenção da qualidade ambiental.
A LAF.RA-SFAF, a 150 kV em estudo será construída nos concelhos de Guimarães e de Fafe, distrito de Braga, e permitirá dotar esta zona da RNT de uma estrutura de alimentação que se revela
sólida e duradoura, cumprindo com os Padrões de Segurança para o Planeamento da RNT, contribuindo assim para um reforço substancial da garantia e qualidade de serviço no abastecimento eléctrico à rede de distribuição nesta região.
Importa, todavia, considerar que, como qualquer outro projecto, este, acarretará, nomeadamente ao
nível da fase de construção, impactes negativos. Parte destes impactes continuarão a ser sentidos
durante a fase de exploração, considerando-se, no entanto, que serão contrabalançados pelos impactes positivos verificados nesta fase resultantes do reforço das redes eléctricas da RNT e da RND,
que garantem a alimentação aos consumos dos concelhos de Guimarães, de Fafe, de Vizela e de
Felgueiras.
Durante a fase de construção, o Projecto em análise acarretará maioritariamente impactes negativos pouco significativos, associados às actividades decorrentes da desmatação e corte de vegetação,
decapagem dos solos, movimentações de terras e circulação de maquinaria que fomentam a suspensão de poeiras, com a consequente afectação nas vertentes geológicas e geomorfológicas, nos solos,
nos recursos hídricos, na ecologia, na qualidade do ar e na paisagem, verificando-se, fundamentalmente, uma perda irreversível das áreas seminaturais actualmente existentes, nomeadamente áreas
integradas no regime de RAN (mas apenas um apoio) e REN, e uma desorganização espacial asso20713_md
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ciada às diversas etapas e obras. Os impactes mais significativos verificados dizem respeito à ocupação do solo, nomeadamente, no que se refere à necessidade de assegurar uma faixa de protecção
correspondente a um corredor de 45 m centrado no eixo da linha, atendendo à presença de espécies
arbóreas, especialmente de crescimento rápido, de forma a garantir as distâncias de segurança exigidas pelo RSLEAT e especificações da REN, S.A.
Durante a fase de exploração do Projecto, os impactes negativos mais significativos dizem respeito, por um lado, à introdução de elementos estranhos na paisagem traduzindo-se num efeito de intrusão visual e desorganização da funcionalidade da paisagem, por outro, ao condicionamento de
áreas nas imediações dos apoios da linha em estudo, reflectindo-se na desvalorização fundiária, assim como, a presença da faixa de protecção que se prologará durante a fase de exploração.
Por sua vez, os impactes positivos expectáveis de ocorrer nesta fase, estão relacionados com o reforço da garantia e qualidade no serviço do abastecimento eléctrico, garantindo a compatibilidade
do Projecto com os Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, nomeadamente com o Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) Norte e com os Planos Directores Municipais dos concelhos de Guimarães e de Fafe.
Neste sentido, considera-se que a proposta para o traçado da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, reúne as
condições ambientais e técnicas para que não se verifiquem impactes ambientais significativos que
justifiquem uma não concretização deste Projecto, particularmente se forem cumpridas todas as recomendações patentes no presente estudo e no Plano de Acompanhamento Ambiental.
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