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O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projecto “Abertura da Linha Terras Altas de Fafe, a 150 kV,
para a Subestação de Fafe” (adiante designada por
LAF.RA-SFAF).
O RNT resume os aspectos mais importantes do EIA e
encontra-se escrito numa linguagem que se pretende
acessível à generalidade dos potenciais interessados,
de modo a que estes possam participar na designada
“Consulta Pública” do EIA.
Sugere-se, para um esclarecimento mais pormenorizado, a consulta do EIA completo, disponibilizado na
Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
O Projecto em apreciação é da responsabilidade da
REN – Redes Energéticas Nacionais, S.A. (REN, S.A.),
que assume a qualidade de Proponente.
A entidade licenciadora do Projecto é a Direcção Geral
de Energia e Geologia (DGEG).
A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
é a APA.
O EIA foi elaborado pela empresa PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiente, S.A., no período compreendido entre Outubro de 2013 a Janeiro de 2015.
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APRESENTAÇÃO

PORQUÊ O ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
De acordo com a alínea b do ponto 3 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2014, de 24 de Março que estabelece o regime jurídico da AIA dos projectos públicos e privados possíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, a LAF.RA-SFAF, a 150 kV, está
sujeita a procedimento de AIA. Facto que por si só, justifica a elaboração do respectivo EIA. Desta forma, o
EIA desenvolvido procurou identificar e avaliar os efeitos (impactes) directos e indirectos do Projecto da
LAF.RA-SFAF, a 150 kV, que envolve a construção de uma linha eléctrica aérea, a 150kV, para ligar à futura
Subestação de Fafe, com uma extensão de cerca de 13,7 km.
O EIA será posteriormente objecto de consulta pública, culminando o procedimento de AIA com a emissão
de uma declaração (designada por Declaração de Impacte Ambiental – DIA), que será obrigatoriamente
considerada na autorização do Projecto.

ANTECEDENTES DO PROJECTO
Como antecedentes ao Projecto da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, refere-se que o EIA agora apresentado envolveu
uma primeira fase (Estudo de Grandes Condicionantes), na qual se efectuou o levantamento das grandes
condicionantes ambientais, de forma a avaliar a viabilidade ambiental deste Projecto e definir um corredor
preferencial ao desenvolvimento da linha em estudo. Este estudo inclui também da definição da localização
da Subestação de Fafe e a abertura da Linha “Caniçada – Riba de Ave2/Guimarães, a 150 kV, para a Subestação de Fafe, tendo sido ambos os projectos alvo de procedimento de AIA independentes.
A subestação de Fafe, a 150/60 kV, que constitui um novo nó da Rede Nacional de Transporte (RNT), com
as suas ligações (a Linha Terras Altas de Fafe e a Linha Caniçada-Riba de Ave2/Guimarães, ambas a 150 kV),
permitirá dotar esta zona de uma estrutura de alimentação de energia eléctrica que se revela mais sólida,
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.
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DESCRIÇÃO DO PROJECTO

OBJECTIVOS
O principal objectivo do Projecto será reforçar as redes eléctricas de Muito Alta Tensão (MAT) e Alta Tensão
(AT) que alimentam os consumos eléctricos dos concelhos de Guimarães, Fafe, Vizela e Felgueiras, de forma a assegurar o seu fornecimento nas adequadas condições de qualidade e continuidade de serviço.
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A necessidade da sua construção resulta da inviabilização da ampliação e reforço da actual subestação da
REN de Guimarães, por esta se localizar no interior desta cidade e num espaço bastante reduzido, não permite. Não sendo possível a utilização da actual instalação, a solução passa por construir uma nova subestação MAT/AT na região, a Subestação de Fafe, 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.
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 13,7 km e 30 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.

LOCALIZAÇÃO
Em termos regionais, o corredor do Projecto em estudo localiza-se na Região Norte (NUT II), nas SubRegiões Ave e Tâmega (NUTS III), integrando administrativamente os concelhos e freguesias apresentados
no Quadro 1 e na Figura 1.
QUADRO 1 – Enquadramento regional e administrativo do corredor
Região

Sub-Região

Concelho
Póvoa de Lanhoso

Freguesias
Garfe
Armil
Arões (Santa Cristina)

Fafe

Arões (São Romão)
União de freguesias de Cepães e Fareja

NUT II - Norte

NUT III - Ave

União de freguesias de Freitas e Vila Cova
Infantas
Gonça
Guimarães

Mesão Frio
União de freguesias de Atães e Rendufe
São Torcato

NUT III - Tâmega

Felgueiras

Jugueiros
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FIGURA 1 – Enquadramento regional e administrativo

4

ABERTURA

DA LINHA

TERRAS ALTAS

DE

FAFE,

A

150

KV, PARA A

SUBESTAÇÃO DE FAFE
RESUMO NÃO TÉCNICO

No que se refere ao traçado da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, o mesmo atravessa, as seguintes freguesias e respectivos concelhos:

QUADRO 2 – Enquadramento regional e administrativo do traçado da linha
Região

Sub-Região

Concelho

Freguesias
Armil
Arões (Santa Cristina)

Fafe

Arões (São Romão)
União de freguesias de Cepães e Fareja

NUT II - Norte

União de freguesias de Freitas e Vila Cova
NUT III - Ave
Gonça
União de freguesias de Atães e Rendufe
Guimarães

São Torcato
Mesão Frio
Infantas

Refira-se que no decurso da avaliação do EIA podem ser feitos ajustes ao traçado.

ELEMENTOS DO PROJECTO
Do ponto de vista técnico, o Projecto em estudo é constituído pelos elementos estruturais normalmente
utilizados pela REN, S.A. nas linhas eléctricas da Rede Nacional de Transporte: apoios, cabos condutores,
cabos de guarda, cadeias isoladoras, fundações dos apoios e circuitos de terras dos apoios.



Apoios: num total de 31, os apoios são constituídos por
estruturas metálicas treliçadas convencionais. Em cada
apoio existirá ainda sinalização claramente visível do
solo com as seguintes características: 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. Adicionalmente, todos os
apoios localizados junto de vias de comunicação e zonas urbanas, serão equipados com placas sinaléticas
com o logotipo da REN, S.A.. Para além desta sinalização serão colocadas as chapas de sinalização para visualização aérea.

(Apoios com estruturas metálicas treliçadas)
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Cabos: são compostos por cabos condutores, fios de alumínio e aço que transportam a energia, e
por cabos de guarda (cabos sem energia), que têm como principal função a protecção da instalação
contra descargas atmosféricas. Para diminuir os danos provenientes das vibrações, são colocados
nos cabos (quer condutores quer de guarda) amortecedores de vibração.



Cadeias de isoladores: a ligação dos cabos condutores aos apoios é efectuada através de cadeias de
isoladores, consistindo no isolamento dos condutores aquando da fixação destes aos apoios. São
fundamentalmente constituídas por isoladores e acessórios metálicos que os ligam nas duas extremidades ao apoio e aos cabos condutores.



Fundações dos apoios: são constituídas por quatro maciços de betão independentes, com sapatas
em degraus e armadura em aço.

(Fundações dos apoios)



Circuitos de terra: todos os apoios são ligados à terra por meio de circuitos de terra.

De acordo com a circular de Informação Aeronáutica do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) – Circular
n.º 10/03, de Maio de 2003, que estabelece as limitações e altura e balizagem de obstáculos artificiais à navegação aérea – considera-se necessário efectuar a sinalização diurna e nocturna de cabos e apoios.
A sinalização diurna dos cabos de guarda é efectuada através de bolas alternadamente de cor branca e laranja internacional, espaçadas de 60 m e dispostas em ziguezague. Por sua vez, a balizagem diurna dos
apoios na pintura em faixas de cor alternadamente vermelha ou laranja internacional e branca. As faixas a
pintar correspondem a troços das estruturas, por forma a realçar a sua forma e dimensões. As faixas extremas são pintadas na cor vermelha ou laranja internacional.
Por sua vez, a sinalização nocturna da linha consiste na colocação de balizadores ou sinalizadores com leds,
junto aos apoios dos cabos de travessia do Itinerário Complementar IC5.
Serão balizados com sinalização diurna os seguintes vãos:
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QUADRO 2 – VÃOS A BALIZAR
Vãos

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

Serão balizados com sinalização nocturna os seguintes vãos:
QUADRO 3 – APOIOS A BALIZAR
Quantidade de balizores a instalar

Quantidade de dispositivos LED

por apoio

a instalar por apoio

48/15

4

2

49/14

4

2

Apoios

De acordo com a análise efectuada no presente Estudo de Impacte Ambiental prevê-se a sinalização salvapássaros no vão dos apoios 33/30 a 36/27, 39/24 a 43/20 e 57/6 a 60/3.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.

(Sinalização – pormenor de dispositivos de balizagem para aeronaves e aves)

Na Figura 2, apresenta-se o Projecto da LAF.RA-SFAF, a 150 kV.
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ACTIVIDADES DO PROJECTO
Fase de construção


Instalação dos estaleiros e parque de material: a localizar preferencialmente em locais infra-estruturados existentes na proximidade da
LAF.RA-SFAF, a 150 kV.



Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos: sempre que
possível são utilizados ou melhorados acessos existentes. A abertura

(B – Sinalização dos acessos)

de novos acessos é acordada com os respectivos proprietários, tendose em consideração 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

(C – Desmatação)

equipa de acompanhamento ambiental.


Desmatação: tem lugar apenas na envolvente dos locais de implantação dos apoios, numa área aproximada de 400 m2, dependente das
dimensões dos apoios a utilizar e a densidade da vegetação.



(D- Faixa de segurança)

Abertura da faixa de protecção (ou segurança): sempre que necessário é constituída uma faixa de protecção com 45 m de largura máxima, limitada por duas rectas paralelas e distanciadas 22,5 m do eixo
da linha, onde se pode proceder ao corte ou decote das árvores para
garantir as distâncias de segurança exigidas pela legislação em vigor.

(E- Marcação de cabouco)

Esta actividade é realizada com o recurso a motosserras.


Trabalhos de topografia: estes trabalhos incluem a piquetagem e
marcação de caboucos dos apoios.



Abertura de caboucos: esta actividade é realizada com recurso a re-

(F- Escavação do cabouco)

troescavadoras e a circulação de maquinaria ocorre numa área de
cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação dos apoios.
Esta escavação limita-se aos caboucos, cujo dimensionamento é feito,
caso a caso, dependendo das características geológicas dos locais de
implantação dos apoios.


(G - Betonagem do cabouco)

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.

(I - Assemblagem)
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Montagem e levantamento dos apoios: transporte e levantamento
das estruturas metálicas, assemblagem, 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 sobrepassa-

(J - Montagem do apoio)

gem de obstáculos, tais como vias de comunicação, linhas aéreas, linhas telefónicas, entre outras, são montadas estruturas porticadas
para a sua protecção durante os trabalhos de montagem.


Colocação de dispositivos de balizagem aérea: sinalização para aeronaves e dispositivos salva-pássaros.



Regularização do solo; na zona dos apoios, nos acessos; reposição

(K - Estruturas porticadas)

das condições existentes anteriormente à implementação dos apoios.
Fase de exploração
Nesta fase têm lugar as actividades de manutenção, de conservação e de pequenas alterações, nomeadamente:


Actividades de inspecção periódica do estado de conservação da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, com
a periodicidade de 1 a 5 anos em função do tipo de inspecção a realizar;



Substituição de componentes deteriorados;



Observação da faixa de protecção para detectar antecipadamente de situações possíveis 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 poiso
e nidificação de aves (cegonhas);



Execução do Plano de Manutenção da Faixa de Protecção, que inclui 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 LAF.RA-SFAF, a 150 kV;



Execução das alterações impostas pela construção de edifícios ou de novas infra-estruturas;



Condução da linha, detecção, registo e eliminação de incidente.

Fase de desactivação
A REN, S.A. não prevê o abandono da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, procedendo antes, às alterações que considere necessárias. No entanto, considera-se, no caso da sua eventual desactivação, que as actividades associadas serão semelhantes às da fase de construção. Desta forma, as fundações são escavadas até cerca de 80
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cm de profundidade, para retirar os 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.

TEMPO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SEU CUSTO
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.
O custo estimado deste investimento é 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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ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE

A descrição do estado actual do ambiente consistiu na caracterização do corredor da LAF.RA-SFAF, a 150
kV, apresentado nas Figuras 1 e 2,e foi efectuada com base nas seguintes áreas temáticas (factores ambientais), tendo sido atribuída uma classificação de três níveis, consoante a sua importância face às características do projecto de uma linha e aos potenciais efeitos que a mesma pode ter no ambiente e no território:

Factores Ambientais
Muito Importantes
•Ordenamento do Território
•Condicionantes ao Uso do Solo
•Componente Social
•Ecologia
•Ambiente Sonoro
•Paisagem
•Património

Factores Ambientais Importantes

•Solos
•Ocupação do Solo
•Geologia e Geomorfologia

Factores Ambientais
Pouco Importantes

•Clima
•Recursos Hídricos e Domínio
Hídrico
•Qualidade do Ar

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
No vasto conjunto de instrumentos de gestão territorial que incidem no corredor em estudo, foram analisados os Planos que possam entrar em conflito com o Projecto, nomeadamente:
 Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Minho;
 Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Norte;
 Planos Directores Municipais (PDM) dos concelhos de Fafe, Felgueiras, Guimarães e Póvoa de Lanhoso.
De acordo com as plantas de ordenamento dos PDM consultados, o corredor em estudo é abrangido por
áreas florestais, áreas agrícolas, áreas urbanas e urbanizadas, zonas de salvaguarda estrita, espaços de ocupação condicionada, pedreiras e zonas de construção.
CONDICIONANTES AO USO DO SOLO
Da consulta às entidades e aos PDM anteriormente referidos, foram identificadas, no corredor em estudo,
condicionantes ao uso do solo que se identificam no Quadro 4.

20713_RNTmd
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QUADRO 4 – Condicionantes ao Uso do Solo identificadas no corredor em estudo
Linhas de água
Recursos hídricos
Captações de águas subterrâneas para abastecimento público
Pedreiras
Recursos geológicos
Exploração de granito
Recursos naturais

Recursos agrícolas e florestais

Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Perímetro de rega da Lavada

Recursos agrícolas e florestais

Povoamentos florestais percorridos por incêndios
Áreas com risco de incêndio

Recursos ecológicos

Reserva Ecológica Nacional (REN)

Outros valores arqueológicos/núcleos rurais
Património
Património arqueológico

Monte Aldas
Rede de saneamento

Saneamento e abastecimento
Reservatórios
Linhas eléctricas
Rede eléctrica
Rede principal de gás
Rede ferroviária

Antiga linha ferroviária desactivada e transformada em Ecopista

Infra-estruturas
Auto-estrada A7
Itinerário Complementar IC5
Rede rodoviária
Diversas Estradas Nacionais/Regionais
Diversas Estradas Municipais
Vértices geodésicos

COMPONENTE SOCIAL
O enquadramento socioeconómico efectuado aos concelhos e freguesias do corredor em estudo evidencia
um território caracterizado por:
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Uma diminuição da população residente, desde 2001;
Uma população envelhecida (grande percentagem da população com mais de 65 anos);
Uma elevada densidade populacional (habitantes por km2);
Uma população a residir sobretudo em lugares com menos de 2.000 habitantes;
Um sector secundário (indústria) a constituir a actividade económica a empregar mais mãode-obra;
Uma elevada taxa de desemprego;
Um consumo eléctrica mais elevado verificado no concelho de Guimarães;
Uma ocupação florestal, onde os poucos núcleos populacionais identificados (São Torcato,
Terço, Souto, Prelada, Sernandinho e Sairrão), ainda apresentam um carácter rural, normalmente organizados ao longo das estradas.
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ECOLOGIA
Importa desde já salientar que o corredor em estudo não se encontra inserido em nenhuma área classificada ou de interesse conservacionista.
Da pesquisa documental e do trabalho de campo efectuados, refere-se, do ponto de vista florístico e de
formação vegetais, a existência de uma reduzida diversidade de biótopos, predominando áreas de eucaliptal, povoamentos florestais (de eucalipto e pinheiro-bravo) e matos com povoamentos florestais. Alguns
dos povoamentos florestais registados apresentam uma composição diversa de espécies com a presença de
carvalhos.
Ao nível da fauna, do decurso do trabalho de campo verificou-se a predominância de passeriformes no corredor em estudo, tendo sido também observado um casal de águia-de-asa-redonda. No trabalho de campo
foram registados indícios de presença de coelho e de raposa.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.

AMBIENTE SONORO
Foram feitas medições junto de 5 receptores sensíveis (habitações) na envolvente da área de implantação
da linha, nos três períodos de referência definidos na legislação em vigor (diurno – das 7h00 às 20h00; entardecer – das 20h00 às 23h00; nocturno – das 23h00 às 7h00). Os valores registados encontram-se, na generalidade, encontram-se abaixo dos limites sonoros mais exigentes, com excepção de um ponto, onde os
valores registados ultrapassam os valores limites estabelecidos na legislação.
As principais fontes de perturbação sonora identificadas no corredor em estudo são o tráfego rodoviário
(A7, IC5, estradas municipais e caminhos rurais), pedreiras (localizadas na envolvente próxima do corredor
em estudo na freguesia de Gonça) e o ruído característico do ambiente rural.
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PAISAGEM
O corredor em estudo integra uma paisagem rural, onde o trabalho desenvolvido com a interpretação das
características físicas do terreno e da ocupação do solo resultou na identificação de 3 zonas de território
com características semelhantes, nomeadamente zonas de vale, correspondentes aos vales do rio Ave, da
ribeira da Aveleira e seus afluentes, e dos rios Vizela e Ferro, zonas de encostas, associadas a zonas de menor elevação e de declive mais acentuado, predominantemente ocupadas por povoamentos florestais, sobretudo de eucaliptal e pinha, e também por matos, e zonas de cumeadas, que abrangem o conjunto das
zonas mais elevadas do território, caracterizadas pela presença de rochas mais ou menos cobertos por matos rasteiros, de difícil acesso. Destacam-se como pontos de maior elevação os cumes dos vértices geodésicos Penedo da Bandeira (534 m), Lajedas (556 m), Pedra Fina (506 m), Santa Marinha (601 m), Lustoso (583
m), Pedras Alvas (507 m), Santo Antoninho (526 m), Penha (613 m), S. Sabagudo (542 m) e Freiras (423 m).
Estas zonas foram classificadas de acordo com as suas características principais, de forma a avaliar a sensibilidade das mesmas, mediante a ocorrência de acções perturbadoras. Desta avaliação, resultou que as zonas de maior sensibilidade paisagística concentram-se nas zonas de maior elevação, juntos aos vértices geodésicos de Penedo da Bandeira, Lajedas, Pedra Fina, Santa Marinha, Pedras Alvas, Lustoso, Santo Antoninho, Penha e S. Sabagudo, e nos vales dos rios Ave, Vizela e Ferro.

PATRIMÓNIO
O corredor em estudo incide sobre um território com elevada sensibilidade patrimonial, tendo sido identificadas, da pesquisa documental, 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.
O trabalho de campo realizado teve como objectivo a relocalização das ocorrências identificadas em pesquisa documental e a prospecção sistemática na designada zona de incidência directa do Projecto (ou seja,
a área directamente afectada pela execução do Projecto). O trabalho desenvolvido permitiu relocalizar 87
ocorrências e identificar mais 7novas ocorrências (de cariz etnográfico, de cariz arqueológico e de cariz arquitectónico).

20713_RNTmd

16/24

ABERTURA

DA LINHA

TERRAS ALTAS

DE

FAFE,

A

150

KV, PARA A

SUBESTAÇÃO DE FAFE
RESUMO NÃO TÉCNICO

SOLOS
No corredor em estudo, os solos presentes apresentam baixa capacidade para o uso agrícola, verificandose os solos de maior aptidão os identificados na envolvente dos aglomerados de Santo António, Bouça e
Fontela, Fonte Seca, Sabugosa, Rendufe, São Cosme e Fareja.

OCUPAÇÃO DO SOLO
O trabalho de campo efectuado permitiu verificar que o corredor em estudo é ocupado essencialmente por
áreas florestais e matos. As áreas artificializadas ocupam uma percentagem muito pequena e correspondem fundamentalmente a zonas urbanas, zonas industriais, comerciais e de equipamentos, e rede viária.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
O corredor em estudo desenvolve-se maioritariamente sobre rochas graníticas e em menor extensão em
rochas sedimentares. Pontualmente, esta área encontra-se recoberta de depósitos de cobertura actuais,
associados, essencialmente, aos terraços fluviais dos vales dos rios principais que se desenvolvem na envolvente do corredor.
Em termos de recursos minerais, foram identificadas duas pedreiras licenciadas pela Direcção Regional de
Economia do Norte (DRE-Norte), localizadas a mais de 700 m do local por onde passará a linha.
Do ponto vista sísmico, o corredor em estudo está inserido na zona sísmica D, considerada a zona de menor
sismicidade das quatro em que Portugal Continental se encontra classificado.

CLIMA
A região onde se insere o corredor em estudo caracteriza-se como Temperado, com temperaturas médias
anuais do ar verificadas, situadas entre os 13,4°C e 14,5°C; Moderado, com amplitudes térmicas entre
14,5ºC e 15°C; Húmido, com registos de humidade relativa anual média do ar entre 81% e 82%; e Chuvoso,
onde a precipitação média anual ronda os 1 772,6 mm.
20713_RNTmd
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RECURSOS HÍDRICOS E DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO
O corredor em estudo localiza-se na bacia hidrográfica do rio Ave, onde os principais cursos de água são a
ribeira da Aveleira e o rio Vizela. Para além destas linhas de água de maior dimensão, existem outras de
pequena dimensão, correspondentes a pequenos afluentes dos cursos de água mencionados.
Analisando a qualidade da água na estação existente, constata-se que a água do rio Vizela e da ribeira da
Aveleira pode ser classificada como medíocre e má.

QUALIDADE DO AR
Analisando os valores de concentração de poluentes, bem como o histórico anual do Índice de Qualidade
do Ar para a estação mais próxima (Braga), considera-se que a qualidade do ar do corredor em estudo é na
generalidade boa.

4

PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJECTO

O EIA desenvolvido procurou identificar e avaliar os principais efeitos (impactes) no ambiente que possam
resultar da construção e do funcionamento da LAF.RA-SFAF, a 150 kV. Para esta avaliação, seguiu-se a
mesma lógica da caracterização do estado actual do ambiente, nomeadamente no que diz respeito aos factores ambientais muito importantes, importantes e pouco importantes, tendo sido analisados os impactes
para as diferentes fases do Projecto: fase de construção e fase de exploração(funcionamento).

IMPACTES NA FASE DE CONSTRUÇÃO
Durante a fase de construção, os impactes positivos estarão relacionados com a presença de trabalhadores
(criação de postos de trabalho) e com dinamização dos sectores de actividade associados ao processo construtivo da linha, através da eventual contratação de empresas prestadoras de serviços de transporte, de
materiais e de construção, e associados à restauração e hotelaria local. Contrariamente e como em qualquer empreendimento, a construção da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, irá gerar impactes negativos sobre o ambiente, salientando-se, desde já, que os mesmos se revelaram, na sua maioria, pouco significativos:


Em termos de ordenamento do território, verificou-se que a implantação dos apoios irão incidir
sobre espaços que não se encontram destinados para essa finalidade. No entanto, a análise ao regulamento dos PDM consultados (Fafe e Guimarães) permite concluir a ausência de impedimentos
específicos para a construção de linhas eléctricas, tanto mais que as linhas e outras infra-estruturas
integrantes da Rede Nacional de Transporte beneficiam do estatuto de interesse público. Por conseguinte, é esperado que o Projecto em estudo seja compatível com o modelo territorial definido
para os territórios dos municípios de Fafe e Guimarães.



Ao nível das condicionantes ao uso do solo, salienta-se a implantação de 1 apoio em áreas sujeitas
ao regime da RAN, nas quais só serão excepcionalmente permitidas utilizações não agrícolas, quando não exista alternativa viável fora dessas áreas, enquadrando-se nestas características as obras
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de construção de infra-estruturas de transporte e distribuição de energia, embora sujeitas a pronúncia favorável da entidade regional da RAN. Verificou-se ainda a implantação de 22 apoios em
áreas sujeitas ao regime de REN em áreas com risco de erosão e cabeceiras de linhas de água, onde
serão esperados impactes negativos sobre esta condicionante, embora pouco relevante, visto que
o Projecto em estudo não coloca em causa as funções desempenhadas por esses sistemas.


Não se verificando a afectação de habitações, os principais impactes negativos verificados, ao nível
da componente social, dizem respeito à interferência com a funcionalidade e utilização dos espaços e com a alteração da qualidade de vida das populações, ocorrendo, por vezes, sentimentos de
incómodo na população próxima aos locais de construção face à emissão de poeiras e de poluentes
atmosféricos e ao aumento dos níveis sonoros, que se possam fazer sentir, resultantes das actividades construtivas do Projecto. A interferência com a rede viária local, onde se poderá prever um
aumento do tráfego resultante da circulação de veículos pesados poderá também induzir o constrangimento do fluxo de tráfego.



Sobre a ecologia, os principais impactes negativos estarão relacionados com as actividades de desmatação do terreno para a instalação do estaleiro, para a construção dos apoios (cerca de 400 m 2
para cada apoio) e para a abertura da faixa de protecção da linha (uma faixa de 45 m de largura
centrada no eixo da linha). Na afectação da flora e vegetação, no Projecto em estudo, foi considerada, de uma forma geral, pouco importante por se tratar de áreas de povoamento florestal misto e
zonas de matos com povoamentos florestais. Em termos de fauna, os impactes negativos esperados estarão relacionados com a alteração e perturbação do comportamento e aumento do risco de
atropelamento de espécies de menor mobilidade (anfíbios e répteis) em consequência da presença
de maquinaria e trabalhadores, assim como da destruição das áreas de biótopos.



Ao nível do ambiente sonoro, poderão registar-se situações pontuais de incomodidade, especialmente nos casos em que as actividades construtivas ocorram a uma maior proximidade de zonas
habitacionais.



Na paisagem, os principais impactes negativos estarão relacionados 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 linha eléctrica. Estes impactes serão temporários e parte dos mesmos
deixarão de se fazer sentir aquando a conclusão da obra.



Para o património, verificou-se que todas as ocorrências identificadas, apesar de se encontrarem
no interior do corredor em estudo, não deverão sofrer impactes directos com a implementação do
Projecto. Efectivamente, nenhuma ocorrência identificada, quer da pesquisa documental quer do
trabalho de campo, se encontra na zona de incidência directa do Projecto (ou seja, a área directamente afectada pela execução do mesmo). Contudo, dada a identificação de um castro na proximidade dos apoios 38 e 39, foram propostas sondagens nestes apoios. Considerou-se, no entanto,
que os impactes negativos esperados são pouco significativos, dada a grande distância a que as
ocorrências se encontram face às frentes de obra.
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Os principais impactes sobre os solos resultarão dos trabalhos de desmatação e limpeza do terreno
que ao remover as suas camadas superficiais (perda do coberto vegetal), os tornarão mais propícios
aos fenómenos de erosão. Por outro lado, as actividades construtivas conduzirão à compactação
dos solos, o que poderá levar à deterioração das suas propriedades e perda das suas capacidades
produtivas. Este impacte restrito às áreas de intervenção dos apoios da linha apresenta-se de maior
relevância nas áreas de elevada aptidão agrícola.



Os impactes sobre a ocupação do solo iniciar-se-ão com as áreas ocupadas para a instalação dos
apoios (cerca de 400 m2 para cada um), com a correspondente alteração da ocupação actualmente
verificada. Estes impactes serão verificados essencialmente sobre ocupação florestal e, em menor
expressão, sobre ocupação agrícola. Atendendo à importância económico e social das áreas afectadas, os impactes sobre a ocupação do solo foram considerados relativamente importantes.



No que respeito à geologia, com a excepção das operações de escavação para a instalação dos
apoios e eventual abertura de novos acessos, que vão em profundida relativamente pequena, não
será de se prever que a linha venha a interferir com recursos geológicos, tais como as pedreiras
identificadas no corredor em estudo.



Para os restantes factores ambientais (classificados anteriormente como pouco importantes), não
será de se prever impactes negativos sobre o clima, qualidade do ar, recursos hídricos e domínio
hídrico. Relativamente a estes dois últimos, visto que não haverá lugar à instalação de apoios nas
imediações de linhas de água não se prevê que venham a ocorrer efeitos negativos. Quanto à travessia da linha sobre estes recursos, o desenvolvimento do Projecto teve em conta o disposto no
Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, mantendo a distância mínima legislada dos cabos aos cursos de água.

IMPACTES NA FASE DE EXPLORAÇÃO (FUNCIONAMENTO)
Na fase de exploração da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, os impactes positivos estarão relacionados com o reforço
da Rede Nacional de Transportes, contribuindo para o reforço substancial da garantia e da qualidade do
serviço no abastecimento eléctrico à rede de distribuição nos concelhos em estudo (Fafe e Guimarães). Este
contributo trará um benefício indirecto, quer para as populações, quer para as actividades económicas servidas.
Os únicos impactes negativos serão essencialmente verificados sobre os seguintes factores ambientais:


Condicionantes ao uso do solo, com o condicionamento do uso do solo na envolvente directa, ao
instituir-se uma servidão administrativa sob forma de faixa de segurança centrada no eixo da linha.



Componente social: os principais impactes negativos estarão relacionados com a sensação de risco
sobre pessoas e bens, nomeadamente no que diz respeito aos efeitos dos campos electromagnéticos e no contacto acidental com elementos em tensão. No entanto, considera-se que a ocorrência
desses riscos será pouco provável: de acordo com as medições efectuadas nas linhas da REN, S.A.,
os valores de campos electromagnéticos emitidos situam-se abaixo dos limites mínimos recomen-
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dados internacionalmente, e por outro lado, todos os apoios, tal como regulamentado, irão possuir
uma chapa sinalética em local visível, indicando PERIGO DE MORTE. Com alguma importância, serão de se verificar impactes negativos resultante do condicionamento da ocupação do solo nas
imediações da linha que poderá ser indutor da desvalorização fundiária das propriedades existentes. A significância dos mesmos estará dependente do número de pessoas afectadas e da rentabilidade dos terrenos face à condição económica dos lesados.


Ecologia: os principais impactes negativos sobre a ecologia estarão relacionados com a possibilidade de colisão das aves. Embora não tenha sido confirmada a presença na área de estudo de espécies ameaçadas, o facto de se ter identificado para a região onde se insere o corredor em estudo
espécies não ameaçadas mas com elevado risco de colisão, o EIA propõe como medida a sinalização da linha eléctrica, a montagem de sinalizadores salva-pássaros em alguns troços.



Ao nível do ambiente sonoro, no caso particular da linha em estudo, porque o efeito coroa é desprezável, o ruído particular é nulo. Por conseguinte, 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.



Paisagem: o impacte negativo sobre este factor ambiental na fase de exploração estará relacionado
com a presença da LAF.RA-SFAF, a 150 kV. De acordo com a análise efectuada no EIA, os impactes
mais significativos estarão associados à visibilidade dos apoios situados nas zonas mais declivosas e
mais expostas, bem como as zonas de maior valor paisagístico. Considerando as povoações mais
importantes situadas num raio de 3 km em redor do eixo da linha, verificou-se que dos 75 aglomerados populacionais presentes, 36 não terão visibilidade para qualquer apoio da linha. Dos aglomerados 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. Contudo, a distância a que os mesmos se localizam da linha (superior a 1.400 m) torna a linha menos perceptível
sendo o impacte visual considerado como pouco significativo.



Ocupação do solo: nesta fase tornam-se permanentes os impactes sobre a ocupação do solo onde
se encontram implantados os apoios, embora se façam sentir sobre áreas mais reduzidas do que na
fase de construção (120 m2 por cada apoio).

Para os restantes factores ambientais (ordenamento do território, património, solos, geologia e geomorfologia, clima, recursos hídricos e domínio hídrico, e qualidade do ar) o EIA não identificou impactes relevantes.

5

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

5.1. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
As medidas de minimização propostas no EIA têm como objectivo optimizar o desempenho ambiental do
Projecto, eliminando ou minimizando os impactes negativos que possam condicionar a sustentabilidade do
Projecto ou induzir uma afectação demasiado severa sobre qualquer dos factores ambientais analisados.
20713_RNTmd
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Estas medidas incluem um conjunto de recomendações e boas práticas ambientais que deverão ser tomadas em consideração pelo Empreiteiro/ Dono da Obra, tendo sido diferenciadas por fase de construção e
fase de exploração.

MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO
Nesta fase, as medidas previstas foram sobretudo direccionadas para reduzir os impactes inerentes às actividades de construção da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, incluindo, por conseguintes, recomendações para a abertura dos acessos, a instalação e funcionamento do estaleiro, a gestão de resíduos e os trabalhos da obra:
A definição de acessos e a instalação e funcionamento do estaleiro:
No que respeita aos acessos a utilizar, é recomendado a preferência á utilização de estradas e caminhos já
existentes em detrimento da abertura de acessos temporários, tendo sido elaborada uma carta de restrições à localização dos acessos.
Para a selecção ao local do estaleiro, e de forma a que os mesmos se venham a localizar em zonas sensíveis, foi também elaborada um carta de restrições à sua localização, onde são identificadas as áreas interditas à localização destas infra-estruturas. A título de exemplo, a localização dos estaleiros não poderá ocorrer na proximidade de áreas urbanas, em zonas de protecção do património, a menos de 50 m das linhas de
água permanentes, entre outras áreas. Foram ainda propostas medidas destinadas em assegurar o bom
funcionamento do estaleiro, de forma a reduzir os impactes negativos que o mesmo poderá ter no ambiente, tais como: vedar a zona dos estaleiros; quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica
nas plataformas de implantação dos estaleiros; efectuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local; quando tal não for possível, adoptar wc com infra-estruturas para recolha das águas residuais; estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado, etc.
A gestão de resíduos:
Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela gestão
dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no estaleiro,
quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores licenciados. Ainda na sequência, deverá ser implementado, em fase de obra, o Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição que sistematizará as acções a seguir pelo empreiteiro de forma a cumprir a legislação ambiental
em vigor e minimizar os potenciais impactes ambientais negativos gerados pela execução dos trabalhos,
contribuindo assim para uma redução das afectações resultantes da fase de obra.
Trabalhos da obra:
De acordo com as boas práticas ambientais em obras da REN, S.A., o empreiteiro deverá implementar um
Plano de Acompanhamento Ambiental da obra, destinado a sistematizar e aglomerar todas as medidas de
gestão ambiental, incluindo as medidas de minimização de impactes. Este Plano será utilizado por todos os
intervenientes em obra, nomeadamente: empreiteiros, dono de obra, fiscalização e autoridades ambien20713_RNTmd
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tais, e permitirá a identificação em tempo útil, de medidas mitigadoras adicionais e a eventual correcção
das medidas identificadas e adoptadas, para uma melhoria contínua do desempenho ambiental do Projecto.
Uma vez que o EIA se desenvolveu em Fase de Projecto de Execução, existiram um conjunto de dados que
permitiram a elaboração desse plano, tendo em consideração as especificações técnicas da REN, S.A.. Numa fase posterior, esse mesmo plano deverá ser adaptado à Declaração de Impacte Ambiental emitida.
Foram ainda propostas medidas de boas práticas ambientais, tais como promover acções de sensibilização
ambiental para os trabalhadores envolvidos na obra, proceder à limpeza regular da via pública, reutilizar as
terras sobrantes, etc.
De modo a minimizar os impactes identificadas para os vários factores ambientais analisados, foram propostas ainda um conjunto de medidas sectoriais, relacionadas com a necessidade de:


Minimizar os impactes negativos das emissões de poeiras,



Evitar situações de poluição das linhas de água e dos solos;



Restringir os trabalhos de construção civil, de forma a minimizar a perturbação sobre a flora e a
fauna;



Sinalizar preventivamente a linha;



Restringir as actividades mais ruidosas a um determinado período de tempo, de forma a minimizar
os impactes negativos em termos de ruído;



Acompanhamento arqueológico 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. O arqueólogo residente deverá estar presente
em obra desde o início dos trabalhos, de forma a poder acompanhar efectivamente as intervenções
no solo. 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. A área dos novos acessos devera ser prospectada antes de qualquer
intervenção;



Realizar sondagens manuais, na fase de construção, em dois apoios (38/25 e 39/24).

MEDIDAS PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração, prevê-se a manutenção das zonas de protecção dos apoios através do corte manual
ou mecânico da vegetação, de forma a reduzir o risco de incêndio.

20713_RNTmd
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5.2. MONITORIZAÇÃO
A necessidade de monitorização, na sequência de um processo de avaliação de impacte ambiental, justifica-se em dois casos: quando persiste um grau de incerteza relevante sobre a significância de um determinado impacte, e quando as medidas de minimização ambiental aplicadas necessitem de ser aferidas e/ou
reavaliadas, ao longo do tempo de vida útil do Projecto.
Neste sentido, e da análise de impactes efectuada para o Projecto da LAF.RA-SFAF, a 150 kV, o EIA considerou a necessidade de proceder a um ano de monitorização da Ecologia, de forma a monitorizar a mortalidade induzida pela linha sobre as comunidades de aves e avaliar o grau de sucesso das medidas de minimização propostas na redução dessa mortalidade. Nesse mesmo Plano foram indicados os seguintes aspectos:


Os parâmetros a monitorizar;



Os locais e frequência de amostragem;



As técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos a utilizar;



Os métodos de tratamento de dados;



Os critérios de avaliação de dados;



As medidas de gestão



A periodicidade dos relatórios de monitorização e os critérios para a decisão sobre a revisão do
plano.
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